
Kur paliek veselība?
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Ko ļauj redzēt PET/CT – viena no pasaulē modernākajām un 
precīzākajām vēža diagnostikas metodēm.

DZĪVE NEBEIDZAS ATRAST VĒZI
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LAIKRAKSTA TAUTA UN VESELĪBA PIELIKUMS

BEZMAKSAS
IZDEVUMS

PALĪDZ ĀRSTĒTIES IZVĒLAS VAKCINĒTIES PARKINSONA SLIMĪBA
Kāpēc bez laimes hormona dopamīna neiztikt.Vislabākais ierocis pret ērču encefalītu.Medikamenti, kas cīnās ar melanomu.

12–13. lpp.8. lpp.5. lpp.
Kā tikt galā ar stresa situācijām.
ATBALSTS IKDIENĀ

16. lpp.

Ginekoloģe stāsta, kāpēc sievietēm menopauzi nevajag uztvert kā 
«kritienu bezdibenī», un kā priecāties par dzīvi arī šajā laikā. 2. lpp.

Tikai 62,2% piecpadsmitgadīgu meiteņu savu veselību uzskata par teicamu vai labu.
Avots: Slimību profilakses un kontroles centra dati



2

Sievietes
veselības avīze

JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

ANNA KALNIŅA

Menopauze ir laiks sievietes dzīvē, kad 
noslēdzas reproduktīvais periods. Sievie-
tes šo laiku uztver ļoti atšķirīgi. Vienas kā 
atbrīvošanos no visām problēmām, kas 
bijušas saistītas ar menstruālo asiņošanu, 
sāpēm menstruāciju laikā, kaitinošo pre-
menstruālo sindromu. Citām sievietēm 
menopauze šķiet kā nenovēršams nove-
cošanas sākums.

Ginekoloģe un dzemdību speciāliste Dace Matule, 
Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu aso-
ciācijas prezidente, blakus tiešajai medicīniska-
jai aprūpei daudz laika pavada, iedvešot sievietēs 
ticību savai sievišķībai neatkarīgi no vecuma un 
organisma untumiem, pati ar savu vitalitāti, dzī-
vesprieku un, ja vajadzīgs, arī šerpumu, rādot teju 
apskaužamu piemēru.
Intervijā Sievietes veselības avīzei Dace Matule 
stāsta, kā sadzīvot ar gadu gaitas radītajām pār-
maiņām sievietes organismā, maksimāli samazi-
not draudus dzīves kvalitātei.

– Kā izpaužas menopauze un kādā vecumā tā 
parasti sākas?
– Katras sievietes dzīvē pienāk laiks, ko dēvējam par 
menopauzi – to iezīmē pēdējās menstruācijas, bet 
pārliecinoši par menopauzi mēs varam runāt vienu 
gadu pēc pēdējām menstruācijām. Eiropā vidējais 
menopauzes iestāšanās vecums ir 51,5 gadi. Taču 
menopauze ir tāda viltīga lieta. Kaut gan dzīvo-
jam laikmetā, kad valda ilūzija par mūžīgu jaunību, 
menstruālā cikla traucējumi var sākties jau pēc 35 
gadu vecuma sasniegšanas, kad sieviete vēl jūtas 
jauna un spējīga dzemdēt bērnus. Traucējumi var 
izpausties kā nedaudz stiprāka vai atšķirīga asi-
ņošana, menstruālā cikla garuma izmainīšanās. 
Bieži tas ir laiks, kad menstruācijas ir, bet grūtnie-
cība neiestājas, jo ir mainījusies olnīcu funkcija. 
Šādas izmaiņas organismā var sākties piecus līdz 
piecpadsmit gadus pirms menopauzes iestāšanās.
– Cik bieži tā ievērojami traucē sievietes ikdie-
nas dzīvi?
– Menopauze nudien nav kritiens bezdibenī vai sie-
vietes būtības izbeigšanās. Reprodukcija ir slēpta 
lieta, kas no malas nav redzama, un daudzas prob-
lēmas ir saistītas ar to, kā mēs to uztveram. Meno-
pauze ir sievietes dzīves un dvēseles gudrības 
izaugsmes posms, kad vairs nav jādomā par kon-
tracepciju, bērni ir izauguši un daudz vairāk laika 
var veltīt sev, partnerim, draugiem. Jaunai sievietei 
ir dots dubultspēks – reproduktīvais potenciāls, lai 

varētu radīt un audzināt bērnus, kā arī spēks veidot 
karjeru un dzīvot ļoti intensīvu dzīvi. Menopauzē 
daba sniedz iespēju sievietei dzīvot pilnvērtīgu 
dzīvi, veltot pietiekami daudz laika beidzot arī sev. 
Bet kā jau katrs pārejas posms cilvēka mūža laikā, 
pārejas posms no reproduktīvā perioda uz meno-
pauzālo var iezīmēties ar nepatīkamām sajūtām, 
arī veselības problēmām. Galvenais – saprast, vai 
tas, kas notiek organismā, ir norma vai patoloģija.
Tomēr nudien nav tā, ka visām sievietēm nepatīka-
mās sajūtas jāpiedzīvo. Bieži tas atkarīgs no vispā-
rējā veselības stāvokļa, svara problēmām, kaitīgiem 
ieradumiem. Ir sievietes, kas menopauzi sagaida 
ar minimālām sūdzībām, kas viņas nemaz neuz-
trauc – nu, bija pāris karstuma viļņi, bet vai nu laiks 
tiem īpaši uzmanību pievērst, ja apkārt tik daudz 
interesanta, mazbērni jāauklē un dzīve jābauda! 
Bet ir arī sievietes, kas apstājas pie menopauzes 
vārtiem un paceļ rokas – viss, dzīve beigusies!
– Kādas ir visbiežākās sūdzības?
– Menopauze un perimenopauze jeb pārejas 
posms saistīts ar hormonālajām pārmaiņām sie-
vietes organismā. Progesterons jeb t.s. grūtniecības 
hormons var sākt samazināties, kā jau minēju, pie-
cus vai pat piecpadsmit gadus pirms menopauzes, 
radot cikla traucējumus. Estrogēna deficīts savu-
kārt iestājas īsi pirms menopauzes. Apmēram divus 
trīs gadus pirms menopauzes iestāšanās hormonu 
disbalanss un svārstības var radīt karstuma viļņus, 
svīšanu naktīs, locītavu sāpes, nespēku, svara pie-
augumu. Tāpat sieviete var saskarties ar garastā-
vokļa svārstībām, trauksmi, skumjām, miega un 
atmiņas traucējumiem, dzimumtieksmes traucē-
jumiem. Estrogēna deficīts var atstāt iespaidu uz 
visu organismu, jo katrā ķermeņa šūnā ir estrogēna 
receptori. Tas nozīmē, ka var kļūt trauslāki mati, 
nagi, pasliktināties mutes veselība. Iespējams, āda 
un gļotāda zaudēs elastību, kas var izpausties arī 
maksts vides un tonusa izmaiņās.
– Kad sievietēm būtu jāvēršas pie ārsta?
– Ginekologa apmeklējums sievietēm no 25–70 
gadu vecumam ir paredzēts 1 reizi 3 gados, lai 
veiktu dzemdes kakla citoloģisko analīzi. No 50 
gadu vecuma katru otro gadu jāveic profilaktisks 

mammogrāfijas izmeklējums. Bet, ja sievietei ir 
sūdzības, vai arī, ja viņa lieto hormonālos prepa-
rātus, ginekologs jāapmeklē biežāk.
– Kādas nebūšanas bez subjektīvajām sūdzī-
bām vēl apdraud sievieti šajā laikā?
– Likumsakarīgās problēmas parasti parādās secīgi. 
Vispirms tā ir menstruālā cikla mainība. Pēc tam var 
pievienoties izteikts premenstruālais sindroms ar 
krūšu sāpēm, tūsku, garastāvokļa svārstībām. Vēlāk 
var pievienoties epizodiska hipertensija, paaugsti-
nāties holesterīna līmenis. Menopauzes radītais 
estrogēna deficīts paaugstina sirds un asins-
vadu slimību risku, kas līdz menopauzei sievietei 
ir zemāks nekā vīrietim, bet ir galvenais sieviešu 
mirstības cēlonis pēcmenopauzes periodā. Tāpat 
šajā laikā ir visi priekšnoteikumi, lai būtu novē-
rojams svara pieaugums: vielmaiņa kļūst lēnāka, 
samazinās muskuļu masa, nereti sievietes samazina 
fizisko aktivitāšu daudzumu, mainās ēšanas para-
dumi. Svara pieaugums kļūdaini tiek uzskatīts par 
nenovēršamu. Vēlāk var novērot arī maksts noslī-
dēšanu, urīna nesaturēšanu. Estrogēna deficīts 
rada arī osteoporozes risku, izraisot kaulu traus-
lumu un paaugstinot lūzumu iespēju. Pēc mens-
truāciju izbeigšanās sievietes kaulu masa ar katru 
gadu samazinās par vismaz vienu procentu. Tāpat 
estrogēna trūkums var veicināt arī Alcheimera sli-
mības attīstību, tomēr jāņem vērā, ka šī slimība 
skar arī vīriešus, līdz ar to neuzskatīsim to tikai par 
sieviešu likstu.
– Ko sievietei darīt, lai palīdzētu sev šajā neiz-
bēgamajā posmā?
– Jāatceras, ka daba, neraugoties uz organisma 
izmaiņām, paredzējusi sievietei kvalitatīvu dzīvi 
līdz pat 85–95 un vēl vairāk gadu vecumam. Nav 
jau tā, ka menopauzē sievietes paliek pilnīgi bez 
dzimumhormoniem, nelielu daudzumu estro-
gēna ražo citi audi, kā arī androgēni, kas nodro-
šina daudzas ķermeņa funkcijas, tajā skaitā arī 
libido. Jāatceras, ka ķermenis ir paredzēts kus-
tībai, līdz ar to nevajag savu ķermeni pārlieku 
žēlot – guldināt un saldināt. Jāievēro mēre-
nība un aktīvs dzīvesveids: kustība, hobiji, maz-
bērni, intelektuālā pilnveidošanās, ceļojumi ar 

draudzenēm, teātra apmeklējumi utt. Fiziskā akti-
vitāte trīs reizes nedēļā pa stundai – un šeit neie-
tilpst cīņa ar neizbēgamo ļaunumu putekļiem un 
nezālēm – par 20–40% samazinot karstuma viļ-
ņus. Var apmeklēt jogu, meditāciju nodarbības, 
dejas, visu, kas sagādā prieku un patīkamas sajū-
tas. Vienu no menopauzes nepatīkamākajiem 
simptomiem – karstuma viļņus provocē alkohols. 
Tāpat dzimumhormonu profilu izmaina «ļaunais» 
stresa hormons kortizols. Viegli jau pateikt – 
nestresot, tomēr ir vērts sev atgādināt, ka savas 
veselības dēļ virkni stresa avotu der uztvert arī 
mazāk saasināti.
– Vai var lietot arī kādas zāles?
– 20. gadsimta 80. gadu vidū sākās hormonus aiz-
vietojošās terapijas slavas laiki, tā bija ļoti izplatīta. 
2001. gadā liels pētījums, kurā piedalījās vairāk 
nekā 16 tūkstoši sieviešu, pierādīja, ka, lietojot 
hormonaizvietojošo terapiju sievietēm ar riska 
faktoriem un jau vēlā postmenopauzes vecumā, 
pieaug trombožu un krūts vēža risks, līdz ar to 
terapijas lietotāju skaits strauji samazinājās. Tiek 
radīti jauni menopauzes hormonālās terapijas pre-
parāti ar ļoti mazu hormonu devu, kā arī drošā-
kiem progestīniem.
Hormonaizvietojošajā terapijā tiek izmantots estro-
gēns un progestīns. Atkarībā no konkrētās sievie-
tes menopauzes stadijas, anamnēzes, dzīvesveida 
un simptomiem ginekologi piemeklē vismazāko 
darbīgo hormonu devu, kombinējot estrogēnu 
tabletēs, plāksteros, gēlos, injekcijās ar vismazāko 
progesterona devu.
Šobrīd ir noteikta sieviešu daļa, kurām hormo-
naizvietojošā terapija, atrodot visminimālāko pie-
mēroto devu, ievērojami uzlabo dzīves kvalitāti. 
Piemēram, nesen mani apmeklēja 46 gadus veca 
sieviete, kurai bija izteikta depresija, karstuma viļņi, 
mazvērtības sajūta, neieinteresētība seksuālajā 
dzīvē un kura nevēlējās lietot hormonus. Pēc pār-
runām nolēmām, ka hormonaizvietojošā terapija 
viņai ir piemērota, un jau pēc trim nedēļām, ātrāk, 
nekā cerēts, viņa jutās kā no jauna piedzimusi.
– Kad sieviete nedrīkst lietot hormonu 
aizstājējterapiju? 
– Izvēloties jebkuru medikamentu, ir jāņem vērā 
vispārējais veselības stāvoklis. Aizstājējterapiju 
nedrīkst izmantot gadījumos, ja ir krūts dzie-
dzera vēzis vai aizdomas par to, estrogēna atkarīgi 
audzēji, neskaidra vagināla asiņošana, tromboem-
boliskie traucējumi vai akūts tromboflebīts, kā arī 
paaugstināta jutība pret kādu no aizstājējterapi-
jas komponentiem.
– Kādas ir alternatīvas, ja sieviete nevēlas vai 
nedrīkst lietot hormonu preparātus?
– Vispirms jau jāatceras iepriekšminētie aktīva dzī-
vesveida nosacījumi. Var lietot arī homeopātiskos 
līdzekļus, vitamīnu kompleksus vai augu valsts 
preparātus, kas satur fitoestrogēnus. Ir atsevišķi 
fitopreparāti, par kuriem veikti lieli pētījumi. Tie 
apstiprina, ka šie fitopreparāti iedarbojas uz tiem 
pašiem receptoriem kā estrogēns. Tomēr jaatce-
ras, ka lielai daļai augu izcelsmes preparātu, kā arī 
Amerikā tik populārajiem bioidentiskajiem hor-
moniem nav pietiekoši daudz ticamu pētījumu, 
kas apliecinātu preparātu drošību.
Tomēr galvenais ir atcerēties: ja mēs šodien dzīvo-
jam maksimāli kvalitatīvi, tad ir zināmas cerības, ka 
tāda pati dzīves kvalitāte mums būs arī nākamgad. 
Bet, ja šodien jūtamies slikti un neko nedarām paš-
sajūtas uzlabošanai, tad arī pašiem ļoti grūti noti-
cēt, ka pēc gada jutīsimies labāk!
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Dace Matule: 
«Pārejas 
posms no 
reproduktīvā 
perioda uz 
menopauzālo 
var iezīmēties 
ar nepatīka-
mām sajūtām, 
arī veselības 
problēmām. 
Galvenais – 
saprast, vai 
tas, kas notiek 
organismā, 
ir norma vai 
patoloģija.»

Menopauze – gudrības posma sākums
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MODERNĀS TEHNOLOĢIJAS

Latvijā katru gadu aptuveni 11 000 
iedzīvotāju pirmo reizi izdzird biedē-
jošo diagnozi «vēzis». Dzīve sagriežas 
kājām gaisā – ko darīt, kā ārstēties, vai 
es izdzīvošu? Vairumam cilvēku ļaunda-
bīgs audzējs joprojām asociēja ar nolem-
tību un nāves spriedumu. Taču, strauji 
attīstoties gan ļaundabīgu, gan arī lab-
dabīgu audzēju diagnostikas un ārstē-
šanas metodēm, mūsdienās šo slimību 
iespējams gan agrīni atklāt, gan veik-
smīgi ārstēt. Arī Latvijā, Nukleārās diag-
nostikas centrā MedVision jau vairāk kā 
gadu ir pieejama viena no precīzākajām 
vēža diagnostikas metodēm pasaulē – 
pozitronu emisijas tomogrāfija, unikāla 
diagnostikas metode, kas savienojumā 
ar datortomogrāfijas metodi ļauj ātri, 
agrīni un īpaši precīzi atrast ļoti sīkus 
vēža perēkļus, metastāzes un recidīvus.

Pieredzē dalās krūts vēža 
paciente (60 gadi):
Viss sākās pirms pāris gadiem ar nesaprotamām 
sāpēm aiz krūšu kaula. Domāju, ka sirsniņa sākusi 
streikot, un meklēju skaidrību pie savas ģimenes 
ārsta. Nosūtījumu uz sirds izmeklēšanu saņēmu, 
taču nekādas novirzes netika atklātas. Ģimenes 
ārste man ļoti laba, ieinteresēta, un turpināja 
meklēt, kas man kaiš. Tiku nosūtīta uz mamo-
grāfiju. Taču arī šajā izmeklējumā viss bija kārtībā. 
Tā kā sāpes progresēja, sekoja rentgena izmek-
lējums krūšu skriemeļiem un datortomogrāfija 
plaušām. Te nu arī audzējs parādījās... Tas bija jau 
2016. gada jūnijs.

Audzējs bija ieperinājies krūtī, dažas metastā-
zes tika apstiprinātas arī līdzās esošajos limfmez-
glos, taču izmeklējumā nevarēja droši pateikt, vai 
metastāzes ir arī krūšu kaulā. Devos uz magnētis-
kās rezonanses izmeklējumu krūšu daļai, cerībā, 
ka tas dos skaidrību. Arī šajā izmeklējumā izmai-
ņas krūšu kaulā tika konstatētas, taču nevarēja 
droši pateikt, ka tās ir metastāzes. Papildus tika 
veikta krūts biopsija USG kontrolē, kas audzēju 
apstiprināja. Situācijas precizēšanai saņēmu 
ieteikumu doties arī uz kaulu scintigrāfiju, kā 
arī tika plānota operācija, kurā tiktu izoperēts 
gan audzējs, gan līdzās esošie limfmezgli.

Tiku sūtīta uz tik daudz izmeklējumiem, bija 
pagājis jau vairāk nekā pusgads, taču par meta-
stāzēm kaulos vēl arvien nebija skaidrības. Māca 
šaubas, vai vēzis nav ieperinājies vēl kaut kur un 
vai kaulu scintigrāfija dos skaidru atbildi. Inter-
netā atradu informāciju, ka Latvijā pie ejams 
pozitronu emisijas tomogrāfijas (PET/CT) izmek-
lējums, kas skata visu ķermeni un redz metastā-
zes gan kaulos, gan orgānos. Ar ģimenes ārstes 
nosūtījumu pieteicos PET/CT izmeklējumam, 
lai iegūtu pilnu ainu par savu ķermeni, un to 
arī saņēmu.

PET/CT ieraudzīja to, ko nespēja visi iepriekš 
veiktie izmeklējumi. Tas apstiprināja gan audzēju 
krūtī un metastāzes limfmezglos, gan aizdomas, 
ka metastāzes ir arī krūšu kaulā. Nepavisam 
ne iepriecinošākais bija tas, ka PET/CT atrada 
metastāzes arī citur kaulos, konkrēti gurna 
kaulā. Iegūtās ziņas pilnībā mainīja manu plā-
noto ārstēšanos. Man tika atlikta operācija un 
nozīmēti astoņi ķīmijterapijas kursi, lai aptu-
rētu slimības progresēšanu. Pēc ķīmijterapijas 
noteikti veikšu atkārtotu PET/CT izmeklējumu, 
lai redzētu, cik ārstēšana bijusi sekmīga. Un tad 
jau ar ārstiem lemsim, ko darīt tālāk.

PET/CT – diagnostikas metode, 
kas atrod vēzi visprecīzāk
PET/CT tehnoloģija ir viena no pasaulē moder-
nākajām un precīzākajām vēža diagnostikas 

metodēm, kas vienā iekārtā apvieno divus secī-
gus izmeklējumus – pozitronu emisijas tomogrā-
fiju (PET) un datortomogrāfiju (CT). Izmeklējuma 
rezultātā tiek iegūti trīs informatīvi attēli. Pir-
mais ir CT attēls, kas ataino ķermeņa anato-
misko struktūru – var redzēt orgānus, tos izmērīt, 
noteikt veidojumu izmērus. Otrais ir PET attēls, 
kurā precīzi kā «lampiņas» izgaismojas audzēja 
šūnas un redzams, kā tās uzvedas. Savukārt tre-
šais ir hibrīdattēls, kurā digitāli apvienotie PET un 
CT attēli sniedz ļoti precīzu un vispusīgu infor-
māciju par audzēju.

Kā PET/CT atrod vēža šūnas?
Pacientam vēnā tiek ievadīts nekaitīgs radio-
farmaceitiskais preparāts, kas izplatās pa visu 
organismu un raida signālu diagnostikas iekār-
tai. Preparāta sastāvā ir glikoze, kuras uzdevums 
ir uzkrāties tajās šūnās, kas visaktīvāk patērē 
cukuru. Ārsti izmeklējuma rezultātā redz gliko-
zes patēriņu cilvēka audos, un tas izpaužas kā 
zināma veida spīdēšana. Ļaundabīgie audzēji 
augot enerģijai patērē cukuru un daudz vairāk 
uzsūc sevī glikozi, tāpēc PET/CT izmeklējumā tos 
var ieraudzīt kā izteikti spīdošus punktus. Turklāt, 
jo audzējs agresīvāks, jo vairāk uzkrājis glikozi un 
intensīvāk spīd. Tādā veidā tiek atklāti ļaundabī-
gie veidojumi, to atrašanās vieta, izmērs, aktivi-
tāte un cita būtiska informācija.

Ar ko PET/CT atšķiras no citiem 
izmeklējumiem – ultrasonogrāfijas, 
datortomogrāfijas, 
magnētiskās rezonanses
Būtiskākā atšķirība ir tā, ka tikai PET spēj novēr-
tēt audzēja funkcionālo dabu, t.i., kā audzējs 
uzvedas – vai tas ir labdabīgs vai ļaundabīgs, 
vai dzīvs, aktīvs, agresīvs, vai lēni augošs, vai 
vispār neaktīvs, tātad pieveikts. Pateicoties PET 
augstajai sensitivitātei, tas var atklāt ļaundabī-
gas izmaiņas audos un orgānos agrīnāk, jau tad, 
kad citos izmeklējumos tās vēl neredz. PET/CT 
metodei onkoloģijā nav konkurentu, kas spētu 
diagnosticēt ar līdzvērtīgu precizitāti.
PET/CT izmeklējums tiek veikts visam ķerme-
nim, kas ļauj nepieciešamo informāciju gan par 
kauliem, gan mīkstajiem audiem, gan orgāniem 
iegūt vienā izmeklējuma reizē. Pacientam tiek 
aiztaupīta nepieciešamība veikt virkni citu vizuā-
lās diagnostikas izmeklējumu, kas kopumā vil-
cina laiku, bieži vien nevar noteikt precīzu 
diagnozi un kavē ārstēšanās uzsākšanu.

Pielietojot PET/CT metodi, iespējams ļoti precīzi 
un agrīni atklāt ļoti sīkus vēža šūnu perēklīšus, 
noteikt slimības stadiju, ieraudzīt sīkas metastā-
zes, novērtēt, vai pielietotā ķīmijterapija bijusi 
efektīva, vai vēzis nav atgriezies pēc ārstēšanās 
un citus būtiskus faktorus. PET/CT efektivitāti 
apliecina tas, ka pēc šī izmeklējuma katram tre-
šajam pacientam tiek mainīta tālākā ārstēšanās 
taktika – vai nu tiek atcelta operācija, vai tiek 
pilnībā nomainītas zāles, vai veiktas citas ļoti 
būtiskas korekcijas.

Kā pieteikties uz izmeklējumu
PET/CT izmeklējumu diagnostikas centrā Med-
Vision veic ar ārsta nosūtījumu – tas var būt gan 
no onkologa, gan onkoķirurga, gan hematologa, 
urologa un cita ārsta, kurš uzskata, ka pacientam 
nepieciešams PET/CT izmeklējums.
Informācija par PET/CT izmeklējumu, saga-
tavošanos tam un izmeklējuma norisi, klīnis-
kās indikācijas, nosūtījuma veidlapas, foto, 
video un dažādi raksti ir pieejami mājaslapā 
www.medvision.lv

KONTAKTI
SIA MedVision
Gardenes iela 13, Rīga, LV-1002
+371 27 078 822
info@medvision.lv

www.medvision.lv
www.facebook.com/MedVisionLV

Vēža paciente: PET/CT ieraudzīja to, 
ko nespēja visi citi izmeklējumi
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Melanoma ir visbīstamākā no ādas ļaun-
dabīgā audzēja formām. Melanomu 
tieši ietekmē saules staru aktivitāte, 
bet sauļošanās, šķiet, mūsdienās ir tik-
pat liela, nevēlama un grūti atmetama 
atkarība kā smēķēšana. Konstatējot sli-
mību agrīnā stadijā, ir cerība to aptu-
rēt, neļaujot izplatīties metastāzēm un 
ārstēt, taču ne visi onkologi uzskata, 
ka ir nepieciešama arī medikamen-
toza profilakse.

Par melanomas riska faktoriem un ārstēšanas 
iespējām Sievietes veselības avīzei stāsta onko-
loģe Dace Baltiņa, Starptautiskā Viroterapijas 
centra medicīniskā direktore, Habilitēta medi-
cīnas doktore, Rīgas Stradiņa universitātes aso-
ciētā profesore un Veselības ministrijas galvenā 
speciāliste onkoloģijā.

– Melanoma ir viens no bīstamākajiem vēža 
veidiem. Kāds tam ir iemesls?
– Melanoma tiek uzskatīta par ādas vēzi, taču 
tā var attīstīties arī citur, uz dažādām gļotādām 
vai acī. Tā ir visbīstamākā ādas audzēja forma ar 
visaugstāko mirstību, jo rada metastāzes visā 
organismā. Tiek uzskatīts, ka dzīvildzes rādītāji ir 
labi – līdz 95 procentiem pacientu sasniedz piecu 
gadu dzīvildzi. Bet! Pusei šo pacientu novērojams 
recidīvs un attīstās metastāzes. Jā, pacients ir 
dzīvs, taču nevesels un apzīmogots. Piecu gadu 
dzīvildze ir viltus mierinājums. Tādēļ melanomas 
gadījumā ļoti svarīga ir medikamentozā profi-
lakse pēc radikālās operācijas.
– Vai melanoma vispār nav ārstējama?
– Kad radušās metastāzes, melanoma vairs nav 
izārstējama. Jā, var pagarināt dzīvildzi, un daž-
kārt pat ļoti būtiski, bet pilnībā atbrīvot no sli-
mības – nē. Agrāk vai vēlāk tā atkal liks par sevi 
manīt, tikai citā vietā.
Melanomas primārā ārstēšana ir ķirurģija. Latvijā 
pēc 1. vai 2. stadijas melanomas izoperēšanas jau 
desmit gadus pieejams (pilnībā valsts kompen-
sēts) un tiek rekomendēts onkolītiskās virotera-
pijas medikaments. To lietojošajiem pacientiem 

ir četras līdz sešas reizes lielāka iespēja, ka nevei-
dosies metastāzes. Taču pasaules standarti 
viroterapiju neparedz; tiek rekomendēta novē-
rošana. Arī onkologi Latvijā bieži vien ņem vērā 
pasaulē valdošās tendences un pacientam viro-
terapiju neiesaka. Līdz ar to veidojas savā ziņā 
ciniska attieksme pret cilvēku: audzēju izgrie-
zām, tagad novērosim, precīzāk, gaidīsim, kad 
parādīsies metastāzes, un tad aizvainoti uzstā-
simies plašsaziņas līdzekļos, cik traki, ka valsts 

nepērk dārgās (daudzu desmitu un pat simtu 
tūkstošu eiro vērtībā!) zāles, kas cilvēkam glābtu 
dzīvību. Tikai neviens nerunā par šo zāļu toksis-
kajām īpašībām un to, ka tiks pagarināta tikai 
dzīve, nevis izārstēta pati slimība vai uzlabota 
dzīves kvalitāte.
Latvijā diemžēl klibo arī melanomas diagnostika. 
Viens no iemesliem ir pacientu vēršanās pie kos-
metologa nezināmā ādas veidojuma izņemšanai, 
atstājot pēc iespējas mazāku rētu. Otrs saistīts ar 
diagnostiku klīnikās. Patologi gan ievēro starp-
tautiskos standartus un apraksta visus nepie-
ciešamos izoperētā audzēja rādījumus, nosakot 
slimības stadiju, taču netiek novērtēti reģionā-
lie limfmezgli un netiek veikta sentinelmezglu 
jeb sargmezglu biopsija, ko arī nosaka pasau-
les vadlīnijas.
– Kā darbojas viroterapija?
– Melanoma ir imunogēns audzējs, tā augšanu 
ietekmē daudzi imūnsistēmas faktori. Ķīmijte-
rapija «sit» pa konkrētām šūnām, kas ātri dalās. 
Pamatā tā iedarbojas uz šūnu kodolu un bremzē 
vairošanos. Taču audzēji ir heterogēni, un visas 
šūnas uz ķīmijterapiju var nereaģēt. Onkolī-
tiskā viroterapija ir ārstēšana, kur tiek izmantots 
vīruss, kurš selektīvi inficē tieši audzēja šūnas, 
kas atšķirībā no veselajām šūnām vieglāk ielaiž 
vīrusu savā teritorijā. Šie vīrusi spēj vairoties 
tikai dzīvā šūnā, kas likumsakarīgi pēc laika tiek 
mehāniski saplēsta. Tātad, pirmkārt, šūna tiek 
iznīcināta, otrkārt, sasprāgušās šūnas daļiņas 

mobilizē imūnsistēmu, paziņojot par «sveši-
nieka» klātbūtni.
– Cik sena un pārbaudīta ir šī terapija?
– Viroterapija nav pēdējo gadu atklāsme. Pētī-
jumi, kuros iesaistīti cilvēki, sākās jau 20. gadsimta 
40. gados. 50.–60. gados tika pētīti dažādi poten-
ciāli izmantojamie vīrusi. 90. gados kļuva iespē-
jama ģenētiskā modifikācija, lai vīrusu defektus 
pārvērstu par efektiem. Latvijas zinātnieki sāka 
strādāt ar enterovīrusu, un tā bija mūsu veik-
sme. Šis vīruss ir maziņš. To var sasaldēt. Tas ir 
labi panesams: blaknes ir minimālas – pāris dienu 
nedaudz paaugstināta temperatūra, īpaši, ja salī-
dzina ar ķīmijterapijas radītajām blaknēm.
– Kuri cilvēki ir visvairāk pakļauti melano-
mas riskam? 
– Lielākā riska grupa ir cilvēki ar pirmo un otro 
ādas tipu – gaišādaini, gaišmataini, zilām vai 
pelēkām acīm, kuri saulē ātri apdeg, bet bron-
zējums veidojas ļoti lēnām. Īpaši jutīga āda ir 
bērniem. Bērnam, kuram bijuši vairāki saules 
apdegumi, ir lielāks saslimšanas risks vēlākos 
gados. Otra riska grupa ir cilvēki, kuri darba dēļ 
spiesti visu dienu uzturēties saulē – celtnieki, 
lauksaimnieki; arī šoferi, jo automašīnas loga 
stikls nepasargā no ultravioletā starojuma. Trešā 
riska grupa ir cilvēki, kuri izmanto solārija pakal-
pojumus, tiecoties pēc Koko Šaneles izvirzītā 
skaistuma koncepta. Šobrīd par skaistuma eta-
lonu vajadzētu pasludināt aristokrātisko bālumu, 
jo tas nozīmē, ka cilvēks nav darījis sev pāri.

Melanoma nav tikai vecu cilvēku slimība; tā var 
skart jebkurā vecumā, ja netiek ievēroti drošības 
pasākumi, atrodoties saulē.
– Kādi tie ir?
– Nevajadzētu atrasties saulē no pulksten 11 
līdz 16. Ja atrašanās saulē ir obligāta, vislētākais 
drošības pasākums ir gaišs apģērbs un galvas-
sega. Darba devējam būtu pienākums par to 
instruēt savus darbiniekus. Krēmi pasargā no 
apdegšanas, nevis no melanomas. Arī t.s. ūdens-
izturīgais krēms jālieto biezā kārtā un bieži jāat-
jauno. Ir nopērkami bērnu apģērbi no īpaša 
auduma, kas nelaiž cauri ultravioletos starus, ar 
tiem var arī peldēties. Cepurīte galvā, un bērns 
būs pasargāts.
– Kā cilvēks var atpazīt melanomu mājas 
apstākļos? 
– Jāņem vērā, ka melanoma var attīstīties jebkur. 
Jāpievērš uzmanība katrai dzimumzīmei vai pig-
menta plankumam, kas parādījies nesen vai arī 
ir atšķirīgs no citiem. Īpaša uzmanība jāpievērš 
mugurai, jo to mēs paši sev neredzam. Pēc sta-
tistikas, sievietēm bieža melanomas lokalizācija 
ir apakšstilbi, bet vīriešiem – uz ķermeņa no ple-
ciem līdz viduklim, kā arī uz galvas vai kakla. Bet 
vēlreiz uzsveru: melanoma var attīstīties jebkur!
Lai palīdzētu cilvēkiem saprast, vai par dzimum-
zīmi vai pigmenta plankumu jāuztraucas vai ne, 
ir izstrādāta mobilā lietotne «We Care, Be Aware», 
kas bez maksas lejupielādējama gan AppStore, gan 
Google Play. Lietotne piedāvā nofotografēt aizdo-
mīgo veidojumu (jāatceras – nedrīkst izmantot 
pietuvināšanas režīmu) un nosūtīt attēlu speciālis-
tiem. Ārsti dermatologi uz lielā ekrāna izpēta foto-
attēlu un 3 dienu laikā atsūta atbildi, kurā norāda, 
vai par veidojumu nav jāuztraucas, vai arī ir jādo-
das pie ārsta. Protams, šādi netiek noteikta diag-
noze, atbilde ir uzskatāma par rekomendāciju.
– Vai Latvijā onkoloģijas pacienta komuni-
kācija ar ārstu ir adekvāta? Kā šajā komuni-
kācijā pietrūkst?
– Komunikācija nav pilnīga un nav optimāla, taču 
par to sūdzas pacienti visā pasaulē. Galvenokārt 
par to, ka ārsti nerunā, ka nav iespēju saņemt 
atbildes uz saviem jautājumiem. Bet, ja cilvēks 
neizprot terapiju, tās mehānismu un nozīmi, tad 
arī terapija neiedarbosies tik labi. Agresīvu ķīmij-
terapiju cilvēks var pieņemt tikai tad, kad saprot, 
kāpēc tā nepieciešama. Bieži pacienti sūdzas arī 
par vīzdegunīgu attieksmi. Es negribētu apgal-
vot, ka visu nelaimju cēlonis ir laika trūkums. 
Ārstam ir jāspēj sakoncentrēt būtiskāko informā-
ciju. Jāpajautā, kas pacientu visvairāk uztrauc un 
no kā viņš baidās. Ja pacients atrod ārstu, kas ar 
viņu runā, tad pieķersies pie viņa kā pie Dieva. 
Ne velti saka – zāles ārstē, vārds dziedina. Bet 
empātiska saruna ir jāmācās, to var mācīties visu 
mūžu. Rīgas Stradiņa universitātē māca komu-
nikācijas prasmes, bet jau 2. kursā, kad studenti 
vēl nav pabijuši slimnīcā, līdz ar to galveno vēsti 
nemaz nespēj uztvert… Ārstam ir jābūt vēlmei 
būt pozitīvam pret pacientu.
– Ko jūs ieteiktu pacientam, kurš tikko uzzi-
nājis diagnozi – ļaundabīgs audzējs?
– Es mēģinātu paskaidrot, cik plaša ir slimība, 
kādi papildizmeklējumi nepieciešami, kāda 
varētu būt ārstēšana. Runātu arī par to, kāda ir 
cerība uz izārstēšanos vai arī dzīvildzes un dzī-
ves kvalitātes uzlabošanu. Mudinātu cīnīties par 
sevi, jo tiem, kas cīnās, ir lielāka iespēja uzvarēt. 
Vēzis ir diagnoze, nevis nolemtība. Nolemtība 
iestājas tad, kad cilvēks pārstāj ticēt. Tajā pašā 
laikā ir arī jāsaprot, ka diagnoze ir smaga un ka 
dzīve tās dēļ patiešām varētu būt īsāka nekā 
iepriekš cerēts.
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Dace Baltiņa: «Latvijā pēc 1. vai 2. stadijas melanomas izoperēšanas jau desmit gadus 
pieejams (pilnībā valsts kompensēts) un tiek rekomendēts onkolītiskās viroterapijas 
medikaments. To lietojošajiem pacientiem ir četras līdz sešas reizes lielāka iespēja, 
ka neveidosies metastāzes.»

Cīnoties ir lielākas iespējas uzvarēt

Onkolītiskā viroterapija 
ir ārstēšana, kur tiek 
izmantots vīruss, kurš 
selektīvi inficē tieši 
audzēja šūnas, kas 
atšķirībā no veselajām 
šūnām vieglāk ielaiž 
vīrusu savā teritorijā. 
Šie vīrusi spēj vairoties 
tikai dzīvā šūnā, kas 
likumsakarīgi pēc laika 
tiek mehāniski saplēsta.

OK
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FOKUSS

EVITA HOFMANE

Saslimstība ar hronisku C vīrusa hepa-
tītu Latvijā turpina pieaugt. Pēc Slimību 
profilakses un kontroles centra datiem, 
2017. gada pirmajos četros mēnešos val-
stī kopā reģistrēts 631 jauns hroniska C 
vīrusa hepatīta gadījums. Pērn šajā pašā 
laikā – 496. Visi šie un arī agrāk reģistrē-
tie pacienti cer atgūt veselību, saņemot 
labāko iespējamo ārstēšanu.

Par vīrushepatītu C un tā ārstēšanas iespējām runā-
jam ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slim-
nīcas stacionāra Latvijas Infektoloģijas centrs (LIC) 
galveno ārsti, profesori Baibu Rozentāli.

– Kāda ir šībrīža situācija C hepatīta jomā?
– Epidemioloģiskā situācija pasliktinās. Arvien vai-
rāk ir gan slimu cilvēku, gan vīrusa nēsātāju. 2006. 
gadā ar C vīrusa hepatītu bija inficēti 44 000 cilvēku, 
tagad Latvijā noteikti ir vismaz 50 000 inficēto.
Laika periodā no 2010.–2016. gada 31. decembrim 
jaunatklāto gadījumu skaits ik gadu ir pieaudzis. 
2010. gadā bija 1051, 2016. gadā – 1907 jaunat-
klāti pacienti.
– Neraugoties uz pieejamo informāciju, daudzi 
cilvēki uzskata, ka viņus šī slimība nevar skart. 
Kā var inficēties ar C hepatītu?
– Vīrushepatīts C ir ļoti aktuāla infekcijas slimība 
visā pasaulē. Var būt arī tā, ka cilvēkiem, kuri ir infi-
cēti, neattīstās aknu iekaisums, bet viņi ir vīrusa 
nēsātāji. Tādi ir aptuveni 20 no 100 inficētajiem, 
un viņi, protams, arī var būt infekcijas avots. 80% 
gadījumu hronisks hepatīts ir jāārstē.
Infekcija izplatās ar asiņu starpniecību, ja netiek 
ievēroti universālie dezinfekcijas un sterilizāci-
jas noteikumi, kas ārstniecības iestādēs ir samērā 
maz ticams. Medicīnas iestādēs inficēšanās visbie-
žāk notiek zobārstniecības kabinetos. Lielu ķirur-
ģisku operāciju, asins pārliešanas laikā, inficēšanās 
iespēja ir gandrīz nulle, jo asinis tiek pārbaudītas 
ar visjutīgākajām metodēm. Taču medicīnā nekas 
nav 100% absolūts. Ja uz instrumentiem nonāk 
asins daļiņas un tie netiek pietiekami sterilizēti, ar 
C hepatītu var inficēties arī skaistumkopšanas pro-
cedūru laikā: taisot pīrsingu, tetovējumus, mani-
kīru un pedikīru.
Vīruss, kas ir asinīs, nonāk arī citos bioloģiskajos 
šķidrumos. Dabīgais infekcijas pārnēsāšanas mehā-
nisms ir seksuālās transmisijas ceļš, jo vīrusa hepa-
tīts C cirkulē gan spermā, gan vaginālajā šķidrumā. 
Līdz ar to, ja nav zināms dzimumpartnera statuss 
attiecībā uz C hepatītu un HIV, un dzimumattie-
cību laikā netiek lietots prezervatīvs, pastāv ļoti 
augsts inficēšanās risks. Mūsu populācijā ir līdz 
1,7% inficētu cilvēku, kuru asinīs ir C vīruss. Daudz 
C hepatīta pacientu ir starp HIV pacientiem, kuri ir 
inficējušies, injicējot narkotikas ar vienām un tām 
pašām adatām.
– Kādi simptomi var liecināt par inficēšanos ar 
C vīrusa hepatītu?
– C vīruss organismā ir klusais slepkava, kas var 
nemanāmi darīt savu melno darbu, radīt aknu šūnu 
iekaisumu, tad nekrozi un sabrukšanu. Tad, kad 
aknu šūnu kļuvis maz un tās nepilda savu atindē-
jošo funkciju, nespecifiskie simptomi ir nogurums, 
paaugstināta temperatūra, locītavu sāpes, pazemi-
nāta apetīte. Sarūk darba spējas. Šādi simptomi var 
būt ļoti daudzām slimībām. Ja tiek atklāts C hepa-
tīts, ģimenes ārsts sūta pacientu uz LIC vai P. Stra-
diņa Klīnisko universitātes slimnīcu. Bērnus nosūta 
uz Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu (BKUS).
– Kā notiek slimības diagnostika?
– Dati par inficēšanos ar C vīrusu Latvijā ir no 
2006. gada, kad C vīrusa pozitīvi bija 1,4% cilvēku. 

Vīrusam nokļūstot asinīs, imūnās sistēmas atbil-
des reakcija ir antivielu veidošana, tāpēc primārā 
diagnostika ir balstīta uz antivielu noteikšanu. 
Antivielas asinīs var liecināt arī par to, ka cilvēks ir 
saskāries ar infekciju, bet organisms ir no tās atbrī-
vojies – piemēram, pārslimojis akūtu hepatītu. 
Tādēļ asins analīzes ir tikai pirmais diagnostikas 
solis, ir jāmeklē pats vīruss. Pat tad, ja asinīs vīruss 
ir, tas nenozīmē, ka cilvēkam ir aknu iekaisums. 
Diagnozes precizēšanai ir nepieciešama aknu 
punkcijas biopsija. Izanalizējot audu paraugu, 
nosaka arī to, vai ir sākusies aknu audu fibroze, 
kad slimības rezultātā aknu audu vietā sākuši augt 
fibrotiskie audi vai veidojas aknu ciroze (stabili 
saistaudi). Slimības smagumu nosaka pēc fibro-
zes pakāpes no F0 līdz F4. Fibroze ceturtajā sta-
dijā ir aknu ciroze.
Aknām piemīt milzīga spēja reģenerēties. Ja daļa 
aknu šūnu sabrūk, pēc tam tās atkal sāk vairoties, 
un atjaunojas funkcionālas šūnas. Taču, ja to vietā 
sāk augt fibrotiskie audi, kas kļūst par cietiem sais-
taudiem, tad aknu šūnas tos vairs nevar izspiest un 
funkcionāli spējīgo aknu šūnu kļūst arvien mazāk.
Ja, veicot analīzes ģimenes ārsta praksē, antivie-
las ir atrastas, ir jāgriežas pie infektologa. Tālāk 

notiek valsts apmaksāta laboratorā izmeklēšana, 
tiek izmantotas morfoloģiskās un staru diagnos-
tikas metodes – sonoskopija un datortomogrāfija.
Vīrusam ir seši genotipi, no tiem pirmie četri ir 
sastopami Latvijā. Atkarībā no slimības genotipa 
tiek piemērota ārstēšana. Visgrūtāk ārstēšanai 
pakļaujas 1. un 4. genotips, 2. un 3. genotipa ārs-
tēšanas prognoze ir relatīvi labāka. Latvijā slim-
niekiem visbiežāk ir sastopams 1. genotips – 64% 
pacientu, 2. genotips – 4%, 3. genotips – 32% un 
4. genotips – 0,7%.
Kad ir noteikta diagnoze – hronisks vīrusa hepatīts 
C –, tiek noskaidrota fibrozes stadija, un pieredzē-
jušu ārstu infektologu konsilijs pieņem lēmumu 
par pacientu ārstēšanā izmantojamiem medika-
mentiem. Tad Nacionālais veselības dienests (NVD), 
pamatojoties uz slimības ārstēšanas vadlīnijām, 
izlemj, kurš pacients tiks iekļauts valsts apmaksā-
tajā un akceptētajā zāļu kompensācijas sistēmā.
– Kāda ir 2017. gadam noteiktā kārtība C hepa-
tīta pacientu ārstēšanā?
– 2017. gads sākās ar izmaiņām C hepatīta pacientu 
ārstēšanas jomā. Turpmāk pacienti ar 1. un 4. geno-
tipa C hepatītu saņems tikai jaunākās paaudzes jeb 
bezinterferona terapiju. Medikamenti C hepatīta 

pacientu ārstēšanai pilnībā tiek kompensēti no 
2016. gada janvāra, taču daļa cilvēku joprojām tika 
ārstēti arī ar kombinēto terapiju, kurā ietilpa inter-
ferons. Šogad situācija ir mainījusies, un pacienti, 
kuriem atklāts 1. un 4. genotipa C hepatīts un sli-
mība progresējusi līdz 3. vai 4. aknu fibrozes sta-
dijai (F3, F4), tiks ārstēti ar bezinterferona terapiju, 
kas gada laikā jau apliecinājusi savu efektivitāti.
Pašlaik pieejami divi jaunās paaudzes medika-
menti. Kuru no medikamentiem nozīmēt pacien-
tam, lemj ārstu konsilijs. Pašlaik valsts apmaksātas 
zāles var saņemt tikai 1. vai 4. genotipa pacienti, 
kuriem slimība progresējusi līdz 3. vai 4. aknu fib-
rozes stadijai. Tas nozīmē, ka cilvēkam jau ir ļoti 
nopietni aknu bojājumi – aknu ciroze vai fibroze 
strauji progresē aknu cirozē –, un terapija jāsaņem 
iespējami ātrākā laikā. Bērnus ārstē neatkarīgi no 
fibrozes stadijas, un viņiem terapijas līdzeklis ir 
interferons, ko nozīmē BKUS infektologi.
Pacienti, kuriem atklāts 2. un 3. genotipa C hepa-
tīts, joprojām saņem pegilētā interferona un riba-
virīna terapiju, turklāt arī tikai tie, kuriem slimība 
progresējusi līdz 3. vai 4. aknu fibrozes stadijai. 
Diemžēl jauni medikamenti šo genotipu C hepa-
tīta pacientu ārstēšanai Latvijas tirgū nav pieejami. 
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C hepatīta ārstēšana ar jaunajām zālēm – ievērojami efektīvāka un īsāka
FOKUSS

Pacientiem, kuriem ir 1. vai 4. genotipa C hepatīts 1. 
vai 2. fibrozes stadijā, pašlaik netiek ārstēti vispār.
– Kāpēc vairāk tiek runāts par 1. un 4. genotipa 
C hepatīta pacientu ārstēšanu?
–Tas ir ļaunāks, bargāk noritošs vīruss, kas straujāk 
progresē, izraisot iekaisīgas izmaiņas aknās, ātrāk 
attīstās fibroze un ciroze, tāpēc vīrusu vajag iznīci-
nāt pēc iespējas ātrāk. Tieši tamdēļ farmakoloģis-
kās kompānijas vispirms strādāja pie medikamentu 
izstrādes, kas ir domāti 1. un 4. genotipa vīrusa 
ārstēšanai. Latvijā pašlaik medikamentus kom-
pensē, ja iekaisīgais process attīstījies līdz F3 stadi-
jai, kad ir skartas gandrīz visas aknas, bet vēl ir irdeni 
audi, vai arī tad, kad ir jau F4 stadija – aknu ciroze.
Tas būtu salīdzināms ar situāciju, kad mēs cilvē-
kam, kuram ir baktēriju ierosināts plaušu karsonis 
atsevišķos plaušu segmentos, teiktu: pagaidām 
neārstēsim ar antibiotikām, pagaidīsim, kamēr būs 
abscess un baktērijas izplatīsies ar asins straumi, 
sāksies sepse. Ļoti vajadzētu domāt par līdzekļu 
palielinājumu tiem pacientiem, kuriem ir F2 stadija.
– Daudziem pacientiem jaunās paaudzes pret-
vīrusa zāles nāca kā glābiņš. Tās lietojot, izdo-
das izveseļoties pilnībā.
– Jaunās paaudzes pretvīrusa preparāti pārtrauc 
vīrusa vairošanos, turklāt tiem ir 99% ārstēšanas 
efektivitāte. No 2016. gada 1. janvāra valsts apņē-
mās 100% apmērā kompensēt zāles vīrushepa-
tīta C ārstēšanai līdzšinējo 75% vietā, un ārstēto 
pacientu skaits ievērojami paaugstinājās. LIC infek-
tologi par 100% kompensāciju cīnījās vairāk nekā 
desmit gadus. Mēs esam ļoti priecīgi, ka mums 
izdevās panākt 100% zāļu kompensāciju. Tas ir LIC 
infektologu hepatologu un HIV/AIDS asociācijas 
kopīgs panākums.
Lai vīrushepatīta C pacientiem izrakstītu jaunos 
medikamentus, kas ir iekļauti kompensējamo zāļu 
C sarakstā (iekļautas zāles, kuru izmaksas viena 
pacienta ārstēšanai gadā pārsniedz 4268,62 eiro, 
un ražotājs zāļu kompensācijas izdevumus noteik-
tam pacientu skaitam apņemas segt no saviem 
līdzekļiem), notiek ārstu konsilijs, un infektologi 
par katru cilvēku raksta individuālu vēstuli NVD.

– Cik C hepatīta pacientu kopumā ārstēti 2016. 
gadā?
– LIC mēs ārstējām 1066 pacientus, un daži des-
miti tika ārstēti P. Stradiņa Klīniskajā universitātes 
slimnīcā. Tie, kuri tika ārstēti ar jaunajiem medi-
kamentiem, 100% atbrīvojās no vīrusa, izņe-
mot trīs pacientus, kuriem terapija tika agrīni 
pārtraukta, jo viņiem ciroze dekompensējās. 
Dekompensēta aknu ciroze ir kontrindicēta šo 
medikamentu lietošanai.
C hepatīta ārstēšana ar jaunajam zālēm ilgst 12 
nedēļas, kas ir četras reizes mazāk nekā iepriekš 
lietotajai terapijai. Vienīgās blaknes ir vieglas dis-
peptiskas sūdzības (nelaba dūša). Medikamenta 
lietošana trīs mēnešu laikā garantē atbrīvošanos 
no vīrusa. Tāpēc domāju, ka ikviens pacients būtu 
laimīgs, ja varētu saņemt šo medikamentu, taču to 
var izmantot tikai 1. un 4. genotipa vīrusa ārstē-
šanai. Visagresīvākais ir 1. genotipa vīrusa hepa-
tīts, kas biežāk noved pie aknu cirozes, vēlāk pie 
dekompensētas aknu cirozes un nelielai pacientu 
daļai arī pie aknu vēža. Tāpēc mums ir gandarījums, 
ka esam panākuši 100% medikamentu kompensā-
ciju. Jautājums ir, vai tuvākajā laikā varēsim ārstēt 
arī F2 stadijas pacientus.
– Cik lieli ir aknu bojājumi pacientiem, kuriem 
ir F2 un F3 stadija?
– To nosaka morfologs. Veicot aknu punkcijas biop-
sijas analīzi, ir noteikts, cik redzes lauki binokulā-
rajā mikroskopā viņam ir jāapskata. Tad atkarībā 
no tā, cik redzes laukos viņš redz fibrozi un aknu 
šūnu bojāeju nekrozi, tiek noteikts, kura fibrozes 
stadija tā ir.
Līdz F3 stadijai cilvēks faktiski nejūt nekādas vese-
lības problēmas, jo tik ilgi, kamēr aknu funkcio-
nālās šūnas ir kaut nedaudz saglabājušās un veic 
detoksikāciju, olbaltumvielu un vitamīnu sintēzi, 
simptomātikas nav. Aknas nesāp. F3 gadījumā 
varētu parādīties neskaidras izcelsmes nogurums, 
pazeminātas darba spējas, miegainība un paslik-
tināta apetīte.
Tad, kad ir izveidojusies aknu ciroze, pacientam 
novērojama pilna klīniskā aina. Laiks, līdz slimība 

no F1 progresē tālāk, ir ļoti dažāds. Tas var notikt 
3–5 gadu laikā, bet kādam pacientam varbūt pro-
cess ilgs 15 gadus. To nosaka ģenētiskie faktori, kas 
nav izpētīti. Vīrusa C hepatīts ir infekcijas slimība, 
kur savstarpējā mijiedarbībā nonāk vīruss un cil-
vēka organisms.
– Cik varētu izmaksāt F2 pacientu ārstēšanas 
uzsākšana ar jaunajiem medikamentiem?
–Tas ir ļoti grūts jautājums. Tas ir atkarīgs no NVD 
un konkrētā oriģinālpreparāta ražotāja vienošanās. 
Viņu līgums ir konfidenciāls, un mums nav zināma 
līguma summa. Izmaksas var aprēķināt tikai NVD, 
jo es nezinu, cik šobrīd izmaksā viena pacienta 
ārstēšana. Mums šādu datu nav.
– Laikus neatklāta un neārstēta slimība 
laika gaitā var novest līdz aknu cirozei, kad 
orgāns pārstāj funkcionēt. Kas notiek ar šiem 
pacientiem? 
– Aknas organismā veic atindēšanas funkciju, 
un neviens cits orgāns, kā arī mākslīgs aparāts 
nevar aizvietot aknas. Tātad, ja aknas savu funk-
ciju nevar veikt, ir vajadzīga aknu transplantācija. 
Ja aknās ir iekaisīgi procesi, tad daļa aknu audu 
ir iekaisuši, daļa nē, bet atindēšanas funkcija tiek 
veikta. Ja funkcionālās aknu šūnas sabrūk un to 
vietā ieaug rētaudi, izveidojas ciroze, un saistaudi 
nospiež gan sīkos žultsvadus, gan asinsvadus. 
Līdz ar to aknas vairs neveic atindēšanas funk-
ciju, vēdera dobumā krājas šķidrums, paplašinās 
barības vada vēnas un venozais tīklojums taisnajā 
zarnā, palielinās hemoroidālie mezgli un var būt 
arī zarnu asiņošana. Tā ir dekompensēta aknu 
ciroze. Aknas sintezē ļoti nepieciešamās vielas 
albumīnus, arī vitamīnus, kas iesaistās asins recē-
šanas procesā, tāpēc arī šis process cirozes gadī-
jumā ir traucēts.
Faktiski, ja ir dekompensēta aknu ciroze, ir tikai 
divas iespējas: vai nu pacients ar detoksikāciju, 
organisma saindēšanos, asiņošanu aiziet bojā, vai 
arī viņam tiek transplantētas aknas. Latvijā pašlaik 
aknu transplantācijas netiek veiktas. Tuvākā vieta, 
kur to var izdarīt, ir Igaunijā, Tartu universitātes klī-
nikā. Bet, tā kā nav starpvalstu līguma par operā-
cijas veikšanas apmaksu, tad Latvijas iedzīvotāji 
aknu pārstādīšanu var veikt tikai par saviem vai ar 
sabiedrības atbalstu iegūtiem līdzekļiem.
Manā skatījumā tā nav normāla situācija, ka, tik-
līdz bērniem vai pieaugušajiem jāveic nedaudz 
sarežģītāka operācija, tā valsts to nenodrošina, 
un cilvēki ir spiesti lūgt sabiedrības atbalstu. Tā 
varētu būt izņēmuma situācija, bet ne sistēma, 
tā kā tas ir Latvijā. Ar C hepatītu pārsvarā slimo 
jauni, darbspējīgi cilvēki reproduktīvajā vecumā 
– tie, kas ir izveidojuši vai varētu izveidot ģimenes, 
kurās jādzimst bērniem, kam savukārt jānodro-
šina nākamo paaudžu dzīve. Realitātē ir daudz 
tādu ģimeņu, kurās kāds no vecākiem, kas ir infi-
cēts, ir devies uz Lielbritāniju, Īriju, Zviedriju, Vāciju, 
kur viņi saņem 100% zāļu apmaksu un arī aknu 
transplantāciju, ja tā vajadzīga. Mēs šos cilvēkus 
esam zaudējuši, jo, visticamāk, Latvijā atgriezī-
sies vien daži.
Ir pēdējais laiks pieņemt lēmumu – ko valsts darīs. 
Latvijā var veikt aknu transplantācijas. Viena sek-
mīga aknu pārstādīšanas operācija ir notikusi. 
P. Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā vairāk 
nekā 40 gadus tiek veiktas nieru un sirds transplan-
tācijas, un ir skaidrs, ka tehniski varētu izdarīt arī 
aknu transplantācijas. Ja valsts izrēķinās un secinās, 
ka to izdevīgāk veikt ārvalstīs, ir jābūt starpvalstu 
līgumam un garantijai, ka cilvēks tiks uzņemts rindā 
un gaidīs nevis savu nāvi, bet transplantāciju. Šādai 
rindai ir jābūt, un cilvēkiem jāsniedz iespēja veikt 
operācijas trīs līdz sešu mēnešu laikā.
Galvenais iemesls, kāpēc pasaulē veic aknu 
transplantācijas, ir hronisks C hepatīts, kas 

sasniedzis aknu cirozes vai dekompensētas aknu 
cirozes stadiju.
– Kādi ir risinājumi 2. un 3. genotipa pacien-
tiem, kuriem ārstēšana ar jaunajām zālēm nav 
paredzēta? Ko jūs iesakāt darīt?
– Jaunie medikamenti 2. un 3. genotipa pacientu 
ārstēšanai ir pieejami, taču tie ir ļoti dārgi. Trīs 
mēnešu kurss maksā vairākus tūkstošus eiro, un 
reti kurš var atļauties iegādāties oriģinālmedika-
mentus. Ir arī tā saucamie ģenēriskie medikamenti, 
kas tiek ražoti 3. pasaules valstīs, galvenokārt Indijā. 
Mēs izrakstām recepti, kas Indijā tiek atzīta. Mums 
ir bijuši pacienti, kuri paši vai viņu radinieki ir brau-
kuši uz Indiju, lai iegādātos zāles. Protams, arī tas 
ir dārgi. Pašlaik situācija tiek risināta arī citādi. Cik 
noprotu, daļa pacientu ir atraduši kādu pārstāvnie-
cību vai oficiālus izplatītājus, kas šos medikamen-
tus pēc pieprasījuma piegādā un pārdod tepat uz 
vietas, Latvijā.
Visi 2. un 3. genotipa pacienti, kuri ir lietojuši šos 
medikamentus, ir 100% atbrīvojušies no vīrusa. 
Tas nozīmē, ka zāļu tirgotāju vidū nav parādījies 
neviens krāpnieks. Šajos medikamentos ir tieši 
tāda pati aktīvā viela, kāda tā ir galvenajam ražo-
tājam oriģinālmedikamentā.
Skaidrs, ka pacients, kuram nav pieejams oriģi-
nālmedikaments un valsts zāles nekompensē, 
vienmēr meklēs izeju. Ja ir kaut mazākā iespēja 
par pieņemamu cenu izārstēties, viņš šo iespēju 
izmantos. Domāju, ka šie pacienti rīkojas pareizi. 
Tāpēc mēs vienmēr pacientu informējam par 
tādu iespēju.
Ārsts ir priviliģētāks par pacientu, jo viņam ir zinā-
šanas, tāpēc ārstam ir jāpalīdz pieņemt lēmumu. 
Viņam ir jāizsaka savs viedoklis par to, kā būtu 
pareizāk rīkoties. Tad pacients pats var izlemt, ko 
darīt. Galavārds vienmēr pieder pacientam.
– Kādas ir ārstēšanas tendences citviet 
pasaulē? Līdz ar neatklātiem un neārstētiem 
pacientiem Latvijā katru gadu palielinās infi-
cēto personu skaits, kas palielina infekcijas 
riskus sabiedrībā. 
– Eiropā faktiski visās valstīs ir 100% ārstēšanas 
kompensācija, un tā ir pieejama gan F1, gan F2 
stadijās. Ir valstis, kur ārstē pat F0 stadiju. F0 sta-
dija ir tad, kad cilvēka organismā tiek diagnosti-
cēts vīruss, un tas nekavējoties tiek sākts ārstēt, 
negaidot, kad sāksies fibroze. Lietuvā un Igaunijā 
inficētība nav mazāka kā Latvijā. Vidēji 1,4–1,5%. 
Ja inficēts mazāk nekā viens procents populāci-
jas, tad uzskata, ka inficētība ir zema. Ja tā ir virs 
3%, tad – augsta. Tātad Baltijā ir vidēja inficētība. 
Igaunijā un Lietuvā pacienti jauno bezinterferona 
terapiju ar 100% valsts kompensāciju saņem, sākot 
ar F2 fibrozes stadiju.
– Sabiedrībā nereti valda aizspriedumi, un C 
hepatīta slimnieki jūtas kā iezīmēti. Kas būtu 
darāms šajā jomā? Acīmredzot nepieciešams 
vēl vairāk objektīvas informācijas.
– Nevajadzētu nepamatoti baidīties un izrādīt 
noraidošu attieksmi pret C hepatīta slimniekiem. 
Daudz vairāk būtu jābaidās gripas epidēmijas laikā 
braukt sabiedriskajā transportā. Īsā braucienā starp 
divām pieturām ar gripu slims pasažieris, klepojot 
un šķaudot, var inficēt līdz 70 cilvēkiem. Protams, 
ne visi no viņiem saslims ar smagu gripas formu. 
C hepatītu nevar otram cilvēkam nodot ar doku-
mentiem vai rokas spiedienu, tāpat arī kopā dzerot 
tēju. Noraidošā attieksme, ar kādu pacienti mēdz 
saskarties, ir nožēlojama. Tā ceļas no nezināšanas, 
tāpēc ir svarīgi par to runāt atkal no jauna. Neva-
jadzētu baidīties no saviem darba biedriem un 
ģimenes locekļiem, bet paturēt prātā, ka biežā-
kais dabiskais slimības izplatības ceļš ir dzimum-
attiecības un intravenozo narkotiku lietošana. Sevi 
vajag pasargāt.
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Līdz ar silta laika iestāšanos arvien vai-
rāk laika pavadām ārpus mājas, vai nu 
atpūšoties brīvā dabā, vai darbojoties 
dārzā. Lai droši varētu baudīt pavasara 
saules starus, noteikti jāpatur prātā, 
ka siltais laiks nozīmē arī ērču aktivitā-
tes palielināšanos.

Par to, kā no ērcēm izvairīties un kā rīkoties, lai 
saskare ar to nekļūtu par iemeslu smagai saslim-
šanai, uz sarunu aicinājām Bērnu klīniskās uni-
versitātes slimnīcas vakcinācijas centra vadītāju 
infektoloģi Dr. Daci Zavadsku.

– Atnākot pavasarim un vasarai, aktivizējas arī 
ērces. Kāda ir to izplatība Latvijā un kur atro-
das lielākie reģionālie ērču encefalīta perēkļi?
– Visa Latvija ir viens liels perēklis. Visa valsts ir 
ērču encefalīta endēmiskais reģions. Jā, mums 
ir atsevišķi pagasti un reģioni, kuros izplatība ir 
augstāka vai zemāka, bet būsim godīgi – valsts 
plešas 300 kilometrus no Rīgas uz austrumiem 
un nedaudz vairāk kā 200 uz rietumiem. Arī ērces 
nesēž uz vietas, tās ar meža dzīvniekiem un sīkiem 
grauzējiem izplatās pa visu valsts teritoriju. Ērces 
ir sastopamas gan Rīgā, gan Talsos, gan Latgalē. 
Valsts ir noteikusi tā saucamos augstākas ende-
mitātes pagastus, bet arī tas mainās katru gadu. 
Mūsu epidemiologi cenšas noķert ērces un skatī-
ties, cik no tām ir inficētas. Tā tiek noteikta reģiona 
inficētības pakāpe, un saistībā ar to vakcinācija 
bērniem līdz 18 gadu vecumam tiek piemērota 
bez maksas. Ērču inficētība ar katru gadu pieaug.
– Šī ziema nav bijusi pārāk barga, vai tas 
nozīmē, ka arī šogad inficēto ērču skaits 
palielināsies? 
– Visticamāk, ka ar encefalītu inficēto ērču skaits 
pieaugs. 
– Kurā mēnesī mums ir jāsāk pievērst pastip-
rināta uzmanība ērcēm?
– Tie ir mēneši, kad vidējā gaisa temperatūra ir 
plusos. Vislielākā ērču aktivitāte ir novērojama, 
kad termometra stabiņš pakāpies virs 10 grādiem. 
Lai gan vienu gadu mums arī decembrī bija ērču 
encefalīta gadījums.
– Ar ērču encefalītu ir inficēts tikai neliels 
skaits ērču, un daudziem cilvēkiem tas var 
kalpot par aizbildinājumu nevakcinēties. Kādi 
būtu jūsu argumenti, kāpēc to labāk darīt?
– Es neteiktu, ka ir inficēts mazs skaits ērču, turklāt 
nevienai no tām virsū nav rakstīts: «šī ērce ir infi-
cēta». Arī inficētās ērces pēcnācēji ir inficēti, tātad 
izplatības koeficients tikai paaugstinās. Ērču ence-
falīta gadījumā nedarbojas pūļa imunitāte, jo tā ir 
vektora infekcija (infekciju pārnēsā insekti). Tāpēc 
imunitātei ir jābūt personīgai. Ērču encefalītam 
nav specifiskas terapijas, līdz ar to ērču encefalīta 
izraisītājvīrusu mēs pēc inficēšanās nevaram ietek-
mēt. Ar Laima slimību, kas arī ir ērču pārnēsāta 
vīrusinfekcija, situācija ir nedaudz labāka. Tur mēs 
varam iedarboties uz izraisītāju, ja prevencija nav 
veikta iepriekš. Nav jāiet uz mežu, lai sastaptos ar 
ērcēm. Tās ir gan Esplanādē, gan Vērmaņdārzā. 
Ērces var tikt pārnestas arī ar mums dāvinātiem 
ziediem vai kaimiņu lasītām sēnēm, tāpēc katram 
pašam sev ir jāpalīdz.
– Cik liela ir vakcīnas efektivitāte, vai tie vien-
mēr ir 100%?

– Ērču encefalīta vakcīnai efektivitāte jeb imuno-
genitāte ir 99%. Vienmēr būs kāds, kam individu-
ālu fizioloģisko īpatnību dēļ imunitāte neveidojas. 
Tiem cilvēkiem, kuriem tā veidojas, efektivitāte 
ir tuvu 100%.
– Ja neskaita potēšanos, kādi vēl profilakses 
pasākumi mūs pasargā no ērces piesūkšanās?
– Noteikti varam izmantot repelentus jeb vielas, 
kuras ērcei nepatīk, liedz viņai sajust mūsu sil-
tumu un piesūkties. Svarīgs ir arī apģērbs. Ejot uz 
mežu, ir jāģērbjas tā, lai bikšu gali būtu zābakos, 
un jāvelk tāds apģērbs, kas nosedz visu ķermeni. 
Jo mazāks ir cilvēks, jo vairāk tas ir jāievēro. Ejot 
mežā, ik pēc divām stundām sevi būtu jāapskata. 
Noteikti sevi ir jāapskata pēc tam, kad esat atnācis 
mājās. Ir pacienti, kuriem ērces ir piesūkušās, pļau-
jot mauriņu pie mājas. No ērcēm ir grūti izvairīties, 
jo katru dienu mēs ērču repelentus nelietosim. 
Ejot sēņot, to var darīt, bet katru dienu gan nē.
– Vai pret Laima slimību, kuru arī pārnēsā 
ērces, ir vakcīnas?
– Nē, pret šo slimību vakcīnas nav. Ērces pār-
nēsā četras slimības, mēs vairāk uztraucamies 
par divām infekcijām – ērču encefalītu un Laima 
slimību. Ērču encefalītam ir profilaktiska vakcīna, 
bet nav zāļu. Savukārt Laima slimībai nav vakcī-
nas, bet, ja to laikus diagnosticē, ir pieejamas anti-
biotikas, ar kuru palīdzību mēs varam to ārstēt.
– Vai, pēc jūsu domām, šai slimībai vals-
tiskā līmenī tiek pievērsta pietiekami liela 
uzmanība? 
– Vienmēr var vēlēties labāk, bet es teiktu, ka 
valsts dara gana daudz. Valsts institūcijas, kam 
būtu jāatgādina par slimību, to dara. Mēs esam 
Eiropā otrie aiz austriešiem vakcinācijas aptve-
res ziņā. Nezinu, kā var izskaidrot fenomenu, ka 
cilvēku ticība ērču encefalīta vakcīnai ir lielāka 
nekā citām. Viens no faktoriem varētu būt tas, ka 
mēs ērci redzam un zinām, kas var notikt. Pārējās 
infekcijas mēs vizualizēt nevaram, bet tikai kon-
statējam tās, kad esam jau saslimuši. Es teiktu, ka 
mums ir pietiekami daudz informācijas, un pēc 
tam jau katrs pats ir atbildīgs par savu veselību. 
Runājot par izmaksām, pieaugušajiem par vakcīnu 

ir jāmaksā pašiem, bet lielai daļai to sedz apdro-
šināšana. Izmaksas saslimstot vai pat bailes, ka 
esat saslimis, ir ievērojamas un nav samērojamas 
ar tām, ar kurām jārēķinās potējoties.
– Ērču encefalīts katram var izpausties citā-
dāk. Vienam tā var būt paaugstināta tempe-
ratūra, kamēr citam tā būs smadzeņu tūska. 
Vai ir kādi riska faktori, kas nosaka, kā katram 
šī slimība izpaudīsies?
– Teorētiski mums visiem ir kāda ģenētiskā predis-
pozīcija. Katram ir ģenētiskie aizsardzības faktori, 
kurus viņš nes sevī, un ģenētiski noteikti riska fak-
tori. Ja mums būtu iespēja, cilvēkam piedzimstot, 
uztaisīt pilnu risku sarakstu, tad mēs varētu šos 
riska faktorus noteikt, bet tā būs nākotnes medi-
cīna. Iepriekš noteikt, kuram slimība būs vieglākā 
un kuram smagākā formā, nevar. Nevaram apgal-
vot, ka bērniem izplatītākas ir drudža formas un 
pieaugušajiem neiroloģiskās formas. Mūsdienās 
mēs zinām, ka pat pēc drudža formas bērnam 
var būt arī neiroloģiski traucējumi: problēmas ar 
atmiņu, migrēnas, cita veida galvassāpes, attīs-
tības traucējumi utt. Tā ir būtiska neiroloģiska 
problēma. Pieaugušajiem var būt meningīta ence-
falīts, kustību traucējumi, darbspēju zudums, pat 
pilnīga paralīze utt.
– Valsts ērču encefalīta vakcīnu 50% apmērā 
kompensē bērniem līdz 24 mēnešu vecu-
mam. Vai vecāki ir gana aktīvi un savas atva-
ses potē laikus?
– Jā, ja viņi šādu domu ir apsvēruši, tad viņi savu 
iespēju arī izmanto. Mēs to piedāvājam, atgā-
dinām, bet arī pēc 24 mēnešiem bērna vecāki 
mazuļa veselību vērtēs augstāk nekā 50% 
kompensāciju.
– Minējāt, ka cilvēki vakcinējas ļoti aktīvi. Vai 
vienīgais iemesls tam varētu būt tas, ka mēs 
ērci redzam, vai tomēr ir vēl kas cits?
– Kādreiz mēs redzējām vairāk saslimušu cilvēku. 
Varbūt kādam draugs vai paziņa bija saskāries 
ar ērču encefalītu un tā sekām. Mēs no tā baidī-
jāmies un paši negribējām saslimt. Pēdējo 5–10 
gadu laikā ir būtiski palielinājusies vakcinācijas 
aptvere. Cilvēki ir imūni un mazāk saskaras ar 

slimību. Taču savā ziņā – no acīm prom, no sirds 
laukā. Tad ir īstais brīdis atgādināt, ka slimība 
nekur nav pazudusi, mums vienkārši ir vairāk 
vakcinēto, bet risks saslimt vēl aizvien pastāv. 
Tāpēc šobrīd tomēr vienīgais augstās vakcināci-
jas aptveres iemesls varētu būt tas, ka mēs ērci 
redzam. Tūristiem, kuri Latvijā plāno pavadīt vai-
rāk nekā divas nedēļas, tiek rekomendēts vakci-
nēties pret ērču encefalītu.
– Savā ziņā tas ir nedaudz paradoksāli, ka 
aptvere ir tik augsta, jo, piemēram, pret gripu 
un difteriju pieaugušie vakcinējas nelabprāt.
– Tā varētu būt neziņa, nepietiekamas zināšanas 
un medicīnas profesionāļu vājā komunikācija ar 
sabiedrību. Mūs apdraud visas šīs slimības, tur-
klāt ar gripu saslimst ievērojami vairāk cilvēku, 
un katru gadu no tās mirst vairāk pacientu nekā 
no ērču encefalīta.
– Padomju laikos bija pieejami medikamenti, 
kas cīnījās ar ērču encefalītu, bet tagad tos 
vairs neizmanto, kāpēc?
– Es neteiktu, ka šis medikaments derēja visiem. 
Remantadīns nav universāls pretvīrusu līdzeklis. 
Laika gaitā vīrusi pielāgojas cilvēka izveidotajiem 
medikamentiem un kļūst rezistenti. Šodien mēs 
pilnīgi skaidri varam apgalvot, ka remantadīns 
nav efektīvs. Nav vērts to pirkt, izdot naudu un 
lietot. Tāda pat situācija ir arī ar gripu.
– Vai, pēc jūsu domām, būtu vērts attīstīt 
zāles, kuras cīnītos ar vīrusu, kad tas ir nonā-
cis cilvēka organismā?
– Noteikti ir vērts pie tā strādāt, bet tas nav tik 
vienkārši. Jaunu zāļu izstrādei nepieciešami mil-
zīgi mentāli, fiziski un finansiāli ieguldījumi, un par 
tiem zina vien zinātnes sabiedrība. Ir arī gadījumi, 
kad pat ar visiem lielajiem ieguldījumiem nav 
iespējams panākt vēlamo rezultātu.
– Cik bieži ērču encefalīta saslimšanas gadī-
jumā iznākums ir letāls?
– Pēdējo gadu laikā bērniem, paldies Dievam, 
šādu gadījumu nav bijis. Pieaugušajiem tādi ir 
bijuši, bet tie ir daži gadījumi. Kopējā mirstība 
nav liela.
– Kādas vakcīnas ir pieejamas Latvijā?
– Latvijā ir pieejamas austriešu un vācu vakcī-
nas. Austriešu vakcīnai ir 40 gadi, austrieši paši 
to izveidoja, tāpēc viņi vakcinācijas aptverē ir 
pirmajā vietā Eiropā. Vācu vakcīna ir vismaz par 
25 gadiem jaunāka. Ilgus gadus tā mums nebija 
pieejama, kā rezultātā lielākā daļa cilvēku ir pie-
raduši pie austriešu vakcīnas. Abas vakcīnas savā 
starpā ir aizvietojamas, un to efektivitāte arī ir 
vienlīdz augsta.
– Vai visām vakcīnām revakcinācijas periods ir 
pieci gadi, nevis trīs, kā tas bija agrāk?
– Cilvēkam tiek iepotēta pirmā deva, tad pēc 
mēneša otrā. Tad nepilnu gadu pēc tam ievada 
trešo devu. To sauc par primāro imunizāciju. Pirmā 
revakcinācija ir pēc trim gadiem, pēc kuras revak-
cinācija jāveic ik pēc pieciem gadiem. Cilvēkiem 
pēc 65 gadu sasniegšanas ir jāpāriet uz revakci-
nāciju ik pēc trim gadiem, jo viņu imūnsistēma 
darbojas savādāk. Nokavēta vai aizmirsta vakci-
nācija, kad kopš pēdējās potes ir pagājuši vairāk 
nekā desmit gadi, nekalpo par ieganstu nevakci-
nēties. Uzreiz jāpiebilst, ka imunizāciju nav nepie-
ciešams sākt no sākuma. Mēs vienkārši iedodam 
nākamo vakcīnu, un tā darbojas tālāk. Kritisks ir 
periods pēc pieciem gadiem, ja cilvēks nav saņē-
mis nepieciešamo poti.

PROFILAKSE

Pēdējo 5–10 gadu laikā ir būtiski palielinājusies vakcinācijas aptvere. Cilvēki ir imūni 
un mazāk saskaras ar ērču encefalītu.
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TOMS ZVIRBULIS

Ar sirds mazspēju nākas saskarties apmē-
ram 1–2% iedzīvotāju. Tā ir nopietna 
diagnoze ar sliktu prognozi, kas prasa 
savlaicīgu un regulāru ārstēšanu.

Par sirds mazspējas attīstības iemesliem, pašreizē-
jām ārstēšanas metodēm un nākotnes iespējām 
runājam ar Paula Stradiņa Klīniskās universitātes 
slimnīcas kardioloģi Gintu Kamzolu.

– Pats nosaukums «sirds mazspēja» norāda 
uz to, ka sirds kaut ko nevar izdarīt pareizi. Ko 
pacientam nozīmē šāda diagnoze?
– Visbiežāk tas nozīmē to, ka pacientam kaut kādā 
mērā šīs slimības dēļ ir traucēta dzīves kvalitāte un 
ikdienas aktivitātes. Dažādiem pacientiem slimī-
bas izpausmes var atšķirties. Lai arī no medicīniskā 
viedokļa tas nozīmē, ka ir traucēta sirds funkcija, 
viena diagnoze nenozīmē, ka visi pacienti jutīsies 
vienādi. Atkarībā no bojājuma pakāpes pašsajūta 
var krasi atšķirties.
– Kā diagnosticē sirds mazspēju?
– Pamata izmeklējums ir transtorakālā ehokardio-
grāfija. Tas ir sirds ultraskaņas izmeklējums, ar kura 
palīdzību var novērtēt gan sirds anatomiju, gan 
funkciju, proti, cik lieli ir sirds dobumi, kā sarau-
jas sirds sieniņas, kā strādā sirds vārstuļi. Ja eho-
kardiogrāfijas laikā tiek atklātas kādas izmaiņas, 
visbiežāk tas norāda arī uz sirds funkcijas traucē-
jumiem. Par sirds mazspēju var liecināt arī paaug-
stināts nātrijurētisko peptīdu līmenis asinīs, taču, 
tā kā šie nav orgānspecifiski marķieri, diagnozes 
apstiprināšanai tāpat nepieciešams veikt ehokar-
diogrāfiju, bet šīs analīzes var būt ļoti noderīgas 
sirds mazspējas izslēgšanai.
– Vai sirds mazspēja Latvijā ir izplatīta 
problēma? 
– Latvijā nav atsevišķas statistikas par sirds maz-
spējas izplatību. Sirds mazspēja vienmēr ir sekas 
kādai citai sirds slimībai, kura, iespējams, nav lai-
kus diagnosticēta un līdz ar to nav laikus sākta 
ārstēt. Statistikā mēs parasti atrodam informā-
ciju par slimībām, kuras izraisa sirds mazspēju, 
jeb pamatslimībām. Taču kardiologi pieņem, 
ka pie mums situācija varētu būt līdzīga kā Rie-
tumeiropā, kur sirds mazspēja ir aptuveni 1–2% 
no populācijas. Vecuma grupā virs 75 gadiem šis 
skaitlis varētu pārsniegt 10%. Cilvēkam ar gadiem 
sirds muskulī pieaug fibrotisko audu daudzums, 
un tas vairs nav tik elastīgs. Galvenais iemesls 
sirds mazspējas izplatības pieaugumam gados 
vecākiem cilvēkiem, bez šaubām, ir arī dzīves 
laikā uzkrātā sirds slimību bagāža, kas ietekmē 
sirds funkciju.
– Kādi ir biežākie sirds mazspējas cēloņi?
– Biežākie cēloņi ir paaugstināts asinsspiediens 
un koronārā sirds slimība, kad ir bojātas, sašauri-
nātas koronārās artērijas.
– Kā paaugstināts asinsspiediens ietekmē 
sirds mazspējas attīstību?
– Šajā gadījumā vismaz sākotnējās stadijās 
ir jārunā par sirds diastolisku disfunkciju. Tas 
nozīmē, ka paaugstinātā asinsspiediena izraisī-
tās pārslodzes dēļ sirds sieniņas sabiezinās un 
diastoles laikā nespēj pietiekami atslābt. Rezultātā 
kreisais kambaris nespēj pietiekami uzpildīties ar 
asinīm un izsviest nepieciešamo asins daudzumu 
asinsritē nākamās kontrakcijas laikā.
– Kādas ir sirds mazspējas ārstēšanas iespējas?
– Mūsdienās tās ir ļoti dažādas, sākot ar nefar-
makoloģisku ārstēšanu, kas sevī iekļauj veselīgu 
dzīvesveidu, pareizu uzturu, regulāras fiziskās 
aktivitātes, kā arī pacientu izglītošanu. Tāpat 
sirds mazspējas pacientiem ir nepieciešama 

medikamentozā ārstēšana. Ja tā nav pietiekami 
efektīva, terapijā var tikt izmantotas dažādas 
ierīces, piemēram, elektrokardiostimulatori, kas 
palīdz sinhronizēt sirds kambaru kontrakcijas, ja 
ir tāda nepieciešamība. Pie ļoti smagas sirds maz-
spējas var tikt izmantoti arī palīgcirkulācijas sūkņi, 
kas jau ir ķirurģiska sirds mazspējas ārstēšanas 
metode. Un visbeidzot viena no sirds mazspējas 
ārstēšanas iespējām ir sirds transplantācija. Arī 
revaskularizācija sašaurinātu (stenozētu) koronāro 
artēriju gadījumā vai sirds vārstuļu korekcija vai 
aizstāšana ar protēzi bojāta sirds vārstuļa gadī-
jumā, ja tas ir iemesls sirds mazspējas attīstībai, ir 
uzskatāma par sirds mazspējas ārstēšanu. Laikus 
izmantojot visas jaunākās mums pieejamās meto-
des, mēs ievērojami varam uzlabot sirds funkciju.
– Kā pacienti tiek dalīti atkarībā no sirds maz-
spējas smaguma?
– Visbiežāk ikdienā mēs izmantojam Ņujorkas 
sirds asociācijas (New York Heart Association – 
NYHA) sirds mazspējas iedalījumu četrās funk-
cionālajās klasēs. 1. funkcionālās klases pacientam 
ikdienas dzīve sirds mazspējas dēļ netiek traucēta 
nemaz, ikdienas aktivitātes neizraisa nogurumu, 
sirdsklauves vai elpas trūkumu. 2. funkcionālās 
klases gadījumā jau ikdienas aktivitātes var izraisīt 
sirds mazspējai raksturīgus simptomus. 3. funk-
cionālās klases pacients miera stāvoklī jūtas labi, 
bet pat pie samērā nelielām aktivitātēm parādās 
nogurums, sirdsklauves, elpas trūkums. 4. funkcio-
nālā klase nozīmē izteiktus sirds mazspējas sim-
ptomus arī miera stāvoklī. Šis pacientu iedalījums 
tiek saukts par funkcionālo klasifikāciju, jo atspo-
guļo pacienta funkcionālo stāvokli. Jāsaprot, ka 
elpas trūkums un nogurums var būt arī pie citām 

slimībām, piemēram, mazasinības, plaušu slimī-
bām u.c. Tāpēc ar simptomiem vien nepietiek, lai 
diagnosticētu sirds mazspēju. Savukārt Amerikas 
Kardioloģijas kolēģijas/Amerikas sirds asociāci-
jas (ACC/AHA) sirds mazspējas klasifikācija vairāk 
tiek balstīta uz sirds strukturālajām izmaiņām. Tā 
ietver četras (A–D) stadijas. A stadijā pacientam 
nav strukturālu sirds bojājumu, bet ir slimība ar 
potenciāli augstu sirds mazspējas attīstības risku. 
Šeit kā piemēru var minēt arteriālo hipertensiju, 
kura atstāj nelabvēlīgu iespaidu uz sirds muskuli. 
B stadija ir tad, ja mēs jau redzam strukturālas 
izmaiņas, piemēram, ehokardiogrāfiski tiek kon-
statēta kreisā kambara hipertrofija (sieniņu sabie-
zināšanās), bet pacientam sūdzību nav. C stadijai 
raksturīgas gan strukturālas izmaiņas, gan sirds 
mazspējai raksturīgi simptomi. D stadijā pacien-
tam ir smaga strukturāla sirds slimība un izteikti 
simptomi miera stāvoklī.
Tāpat atkarībā no tā, kāda ir kreisā kambara izsvie-
des frakcija, sirds mazspēja tiek iedalīta divās lielās 
grupās – sirds mazspējā ar samazinātu izsviedes 
frakciju, ja tā ir zem 40%, un sirds mazspējā ar 
saglabātu kreisā kambara izsviedes frakciju.
– Vai sirds mazspēja ir progresējoša slimība 
un vai mēs ar medikamentu palīdzību varam 
tās attīstību nobremzēt?
– Ja parādās strukturālas sirds izmaiņas un tās 
netiek koriģētas, lielākoties sirds mazspējas simp-
tomi progresē. Cik ātri, tas jau ir cits jautājums, 
bet pārsvarā tā ir progresējoša slimība. Slimības 
apturēšanas iespējas ir atkarīgas no tās rašanās 
iemesla. Daļā gadījumu mēs nevarēsim normali-
zēt sirds funkciju līdz tādam līmenim, kāds tas bija 
pirms slimības, bet mēs varam panākt, lai pacients 

ar regulāras terapijas palīdzību nodzīvo normālu, 
kvalitatīvu dzīvi. Diemžēl daļai pacientu, neska-
toties uz ārstēšanu, slimība progresē.
– Vai sirds mazspēju ir iespējams izārstēt 
pilnībā? 
– Lielākoties nē, bet atsevišķos gadījumos, ja sirds 
mazspējas iemesls ir, piemēram, akūts miokar-
dīts un tas tiek veiksmīgi ārstēts, sirds mazspējas 
simptomi var pilnīgi izzust. Tāpat gadījumos, ja 
sirds mazspējas cēloni var likvidēt ķirurģiski, nav 
pamata domāt, ka slimība varētu progresēt. Te 
gan ir kāds svarīgs nosacījums: pacients laikus 
meklē palīdzību, un operācija tiek izdarīta savlai-
cīgi, kad sirds funkcijas izmaiņas vēl ir atgriezenis-
kas. Ja palīdzība tiek meklēta novēloti, pacients 
pēc operācijas var justies labāk, bet tomēr uz atli-
kušo mūžu saglabājas sirds funkcijas traucējumi.
– Kādos gadījumos tiek pieņemts lēmums 
par sirds mazspējas ārstēšanu ar ķirurģis-
kām metodēm? 
– Ja pacietam, neskatoties uz optimālu terapiju, 
saglabājas izteikti sirds mazspējas simptomi un 
viņš īsā laikā tiek atkārtoti stacionēts slimības 
saasināšanās dēļ un ir izteikti sirds funkcijas trau-
cējumi, tiek lemts par ķirurģisku iejaukšanos. Tā 
visbiežāk ir sirds transplantācija, bet, kā jau jūs 
labi zināt, šo operāciju nav iespējams veikt uzreiz 
nākamajā dienā. Ja pacienta stāvoklis ir ļoti smags, 
tiek apsvērts jautājums par mehāniskas palīgcir-
kulācijas ierīces implantāciju, kas pacientam ļauj 
sagaidīt donoru, ja vien viņam nav kontrindikā-
ciju sirds transplantācijai.
– Kā sirds mazspējas ārstēšana varētu attīs-
tīties nākotnē?
– Šobrīd aktuāls ir jautājums par medikamen-
tozo terapiju akūtas sirds mazspējas gadījumā. 
Pašlaik nav efektīvu, ar pētījumiem pierādītu 
medikamentu akūtas sirds mazspējas ārstēša-
nai. Hroniskas sirds mazspējas ārstēšanas uzlabo-
šanai notiek apjomīgi pētījumi, mūsu zināšanas 
par to ir plašākas, parādās arvien jauni medika-
menti. Papildus pētījumus prasa sirds mazspē-
jas pacienti ar saglabātu izsviedes frakciju, jo 
arī par šo pacientu grupu šobrīd nav pietiekami 
skaidra terapijas algoritma. Tā kā sirds mazspējas 
pacientiem parasti ir daudz blakusslimību, ir sva-
rīgi pētījumi par to, kā šīs slimības ietekmē sirds 
mazspējas terapiju un prognozi. Sirds mazspējas 
pasliktināšanās ir viens no galvenajiem iemesliem, 
kādēļ pacienti nonāk slimnīcā, neraugoties uz to, 
kādas slimības vēl viņiem ir. Noteikti jāpiemin arī 
darbs ar 2. tipa cukura diabēta pacientiem. Šiem 
cilvēkiem ir 6–8 reizes lielāks risks saslimt ar sirds 
mazspēju. Līdz šim bija ļoti maz medikamentu, 
kuri ietekmēja diabēta pacientu mirstību no sirds 
slimībām. Pašlaik jaunos pētījumos tiek pētītas 
zāles, kuras samazina cukura līmeni un tajā pašā 
laikā var labvēlīgi ietekmēt kardiovaskulāro risku 
un samazināt hospitalizāciju skaitu, kas saistītas 
ar sirds mazspēju.
– Kā cilvēkiem ar cukura diabētu ir iespējams 
samazināt sirds mazspējas risku?
– Vispirms ir regulāri jāseko līdzi cukura līme-
nim. Hiperglikēmija pati par sevi veicina dažādas 
makrovaskulāras un mikrovaskulāras komplikā-
cijas, piemēram, acu un nieru bojājumus. Kar-
diologi, protams, vairāk uztraucas tieši par 
makrovaskulārajiem bojājumiem, kuri var veicināt 
koronāras sirds slimības attīstību, izraisīt miokarda 
infarktu vai insultu. Nedrīkst aizmirst, ka ilgstoši 
paaugstināts cukura līmenis tiešā veidā ietekmē 
sirds muskuli. Glikēšanas produktiem uzkrājoties 
miokardā, attīstās fibroze jeb diabētiskā kardio-
miopātija, kas ir viens no biežākajiem sirds maz-
spējas iemesliem cukura diabēta pacientiem bez 
koronāras sirds slimības.
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2. tipa
CD

Cilvēki bez diabēta vidēji 
nodzīvo par 12 gadiem 

ilgāk nekā cilvēki ar 
diabētu un 

kardiovaskulāro slimību.2

2x50%12
gadus ilga-k

2. TIPA CUKURA DIABETS
UN KARDIOVASKULARA SLIMIBA

Neskatoties uz progresu ārstēšanā, kardiovaskulārā slimība joprojām ir galvenais 
nāves cēlonis 2. tipa cukura diabēta pacientiem.1

Apmēram 50% diabēta 
pacientu nāves cēlonis 

ir kardiovaskulārā 
slimība.3,4

Pacientiem ar cukura 
diabētu ir 2x augstāks 
kardiovaskulārās nāves 

risks.2

Kardiovaskulārā slimība 
ietver koronāro artēriju 

slimību, insultu, perifēro 
artēriju slimību un sirds 

mazspēju.

Atsauces: 1. World Heart Federation. Available from: www.worldheartfederation.org/cardiovascularhealth/cardiovasculardiseaseriskfactors/diabetes/ (Last 
Accessed: August 2016). 2 . Emerging Risk Factors Collaboration. JAMA. 2015;314(1):5260. 3. Nwaneri C, et al. Br J Diabetes Vasc Dis.  2013;13(4):192207. 4. Morrish NJ, 
et al. Diabetologia. 2001;44 Suppl 2:S1421.
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TOMS ZVIRBULIS

Kustību traucējumi, roku un kāju trīce 
– tie ir simptomi, ko parasti saistām 
ar Parkinsona slimību. Ar to arī mūsu 
zināšanas par šo nopietno neiroloģisko 
problēmu parasti ir izsīkušas. Bet kas 
īsti notiek ar cilvēkiem, kuri saslimst ar 
šo slimību?

Ar neiroloģi Rīgas Stradiņa universitātes profe-
sori Ināru Loginu runājam par to, kas ir Parkin-
sona slimība, cik viegli vai grūti to ir diagnosticēt 
un cik veiksmīgi ir iespējams ārstēties.

– Kas ir Parkinsona slimība?
– Parkinsona slimība ir kustību traucējumu sli-
mība. Tā nosaukta ārsta vārdā, kurš pirmais 
aprakstīja šo sindromu. Parkinsona slimību var 
klasificēt trīs pamatgrupās. Pirmkārt, ir Parkin-
sona slimība pati par sevi – primārais parkinso-
nisms, ko sauc arī par idiopātisko parkinsonismu. 
Otrkārt, ir parkinsonisma sindroms, kas ir citu 
faktoru izraisīts. Tie var būt, piemēram, medika-
menti, toksīni, traumas, infekcijas. Šajā gadījumā 
ir konkrēts ārējās dabas cēlonis vai stāvoklis, pēc 
kura sindroms ir attīstījies. Treškārt, parkinso-
nisms ir plus sindroms. Citiem vārdiem sakot, 
tas ir attīstījies citu slimību ietvaros.
Parkinsona slimība pamatā pieder pie neirode-
ģeneratīvām slimībām. Smadzeņu šūnu bojāeja 
noteiktos galvas smadzeņu reģionos noved pie 
kustību traucējumiem. Zemgarozas kodoli, kas 
tiek skarti, galvenokārt atbild par kustību ātrumu 
un daudzumu. Pati kustība it kā ir iespējama, cil-
vēks nav paralizēts, bet viņš ir bremzēts, nevar 
izdarīt tik, cik vajag un cik ātri vajag, jo kustību 
regulējošo refleksu izmaiņas bojājuma dēļ neļauj 
kustību veikt pilnvērtīgi. Slimība parasti sākas 
pēc 50–60 gadu sasniegšanas. Iespējams, arī 
agrāk vai vēlāk. Ja slimība ir neirodeģeneratīva, 
tad diemžēl to nav iespējams pilnībā apstādināt. 
Tāpēc mūsu pamatmērķis ir to aizkavēt, brem-
zēt tās attīstību.
– Parkinsona slimība ietekmē kustību funk-
ciju, vai tā skar kādas citas orgānu sistēmas?
– Pamatā tas ir kustību traucējumu sindroms, 
bet, tā kā slimības bioķīmiskā daba ir saistīta 
ar dopamīna trūkumu organismā, tad šis trū-
kums vienlaikus izpaužas arī citās sistēmās. 
Dopamīns tautā ir plašāk zināms kā laimes 
hormons, tāpat kā serotonīns. Tas atbild par 
normālu nervu impulsu pārvadi smadzenēs, 
ietekmē domāšanu, kognitīvās jeb izziņas spē-
jas, emocijas, uzvedību. Nervu šūnu darbības 
traucējumu rezultātā dopamīns tiek ražots 
nepietiekamā daudzumā, un attīstās ne tikai 
parkinsonisms, bet arī citu funkciju traucē-
jumi. Viena no dopamīna trūkuma izpausmēm 
ir veģetatīvie traucējumi, piemēram, siekaloša-
nās, seksuālā disfunkcija, arī ortostatiskā hipo-
tensija. Tas nozīmē, ka asinsspiediens krītas ik 
reizi, kad cilvēks pieceļas, un organisms uzreiz 
nespēj tam pielāgoties. Piemēram, mums ceļo-
ties no sēdus vai guļus pozas, spiediens samazi-
nās, bet uzreiz noregulējas atpakaļ. Dopamīna 
trūkuma gadījumā veģetatīvā regulācija netiek 
adekvāti kontrolēta, un cilvēks zemā spiediena 
dēļ var nokrist, noģībt.
Visu šo simptomu attīstību un gaitu mēs cenša-
mies ietekmēt ar medikamentu palīdzību.
– Kas izraisa Parkinsona slimību?
– Primārā Parkinsona slimība ir ģenētisks 
defekts, mutācijas kādos gēnos. Mēdz būt arī 
slimības ģimenes formas, kas tiek pārmantotas 

no paaudzes uz paaudzi, bet tā nav bieži sasto-
pama. Lielākoties tā ir individuāla, konkrētam 
cilvēkam notikusi mutācija gēnos, kādēļ attīstās 
šī slimība. Arī Parkinsona plus sindroma gadī-
jumā slimības attīstību nosaka ģenētiskie faktori.
Parkinsona sindroma jeb sekundārā parkinso-
nisma cēloņi ir dažādi. Vaskulārais ir saistīts ar 
smadzeņu apasiņošanas problēmām, tomēr 
uzreiz uzsvēršu, ka insulta izraisīts Parkinsona 
sindroms tiek novērots reti. Tie galvenokārt 
ir hroniski vai atkārtota sīkperēkļaina asinsri-
tes nepietiekamība smadzenēs, kas rakstu-
rīga neārstētam augstam asinsspiedienam vai 
citiem stāvokļiem.
Vēl viens cēlonis ir traumas. Klasisks piemērs, 
kuru parasti izmantojam, ir pasaulslavenais bok-
seris Muhameds Ali un viņa atkārtotās kontūzi-
jas. Nokauts vai nokdauns faktiski ir smadzeņu 
satricinājums vai kontūzija. Šie sindromi nedaudz 
progresē, bet lielākoties ir nemainīgi pēc dabas.
Jāatzīmē arī toksisko vielu ietekme. Te visbie-
žāk ir jārunā par mangānu. Daudziem var ras-
ties jautājums, kur cilvēks vispār var saskarties 
ar mangānu. Narkomāni, kuri lieto efedrīnu, 
to šķīdina kālija permanganātā, kura sastāvā 

ir mangāns. Unikālā pētījumā Latvijas speciā-
listi atklāja, ka narkomāniem attīstās savdabīgs 
Parkinsona slimības paveids. Pie toksiskām vie-
lām vēl jānosauc tvana gāze, arī sadzīves sain-
dēšanās. Noteikti ir jāpiemin psihiatrijā lietotie 
medikamenti, visbiežāk vecās paaudzes neiro-
leptiķi. Tie tiek izmantoti trauksmes un uzbudi-
nājuma ārstēšanai. Lai gan pašlaik tos vairs tik 
daudz nepielieto, jo ir pieejamas jaunās paau-
dzes zāles, kam saslimšanas risks ir ļoti neliels. 
Ar pareizu ārstēšanu to ir iespējams noregulēt 
pilnībā, tomēr medikamentu lietošana pakļauj 
cilvēku saslimšanas riskam.
Tātad Parkinsona slimības ierosinātāji ir ģenē-
tiskās mutācijas, kā arī dažādu faktoru izraisīti 
smadzeņu bojājumi un ķīmiskas vielas.
– Cik bieži Parkinsona slimība sastopama 
Latvijā? 
– Mūsu valstī par šo slimību nav pieejami korekti 
pētījumi. Mēs runājam par trīs vai četriem tūk-
stošiem pacientu, bet precīzu skaitli es pateikt 
nevarēšu. Daļēji var vadīties pēc tā, cik cilvēkiem 
tiek izrakstīti medikamenti Parkinsona slimības 
ārstēšanai. Šos medikamentus apmaksā valsts, 
tāpēc tie tiek stingri uzskaitīti.

– Kā izpaužas pirmie Parkinsona slimības 
simptomi un kam būtu jāpievērš uzmanība?
– Obligātais un galvenais slimības simptoms ir 
mazkustība jeb hipokinēzija, kustības ir lēnas, 
neveiklākas, to kļūst mazāk. Vēl hipokinēzija var 
izpausties kā runas traucējumi, tā kļūst klusāka, 
neskaidrāka. Tāpat slimība var skart seju, kas kļūst 
mazkustīga, neizteiksmīga. Tie ir vadošie simp-
tomi, bez kuriem nevar noteikt precīzu diagnozi. 
Pamanāms simptoms ir miera trīce. Dažkārt tieši 
tā parādās pirmā. Tiem, kuriem tikai trīc galva vai 
kāda cita ķermeņa daļa, nav Parkinsona slimī-
bas. Tā ir diagnostikas vai pašdiagnostikas kļūda, 
uzskatot šo trīci par galveno un noteicošo sim-
ptomu. Parkinsonisma trīcei jābūt kombinācijā 
ar citiem simptomiem. Vēl ir vērojams paaugsti-
nāts muskuļu tonuss jeb rigiditāte, kad muskuļi 
vai viss ķermenis šķiet savilkts. Tas ir simptoms, 
kas var radīt pat sāpes. Ja cilvēkam ir stājas asi-
metrija, muguras vai roku problēmas, deģeneratī-
vas izmaiņas plecu locītavā, tad stīvums vispirms 
skar tās vietas, kurās kādu citu iemeslu dēļ ir kus-
tību ierobežojums. Pacienti reizēm to noraksta 
uz balsta aparāta problēmām, bet patiesais sim-
ptomu cēlonis ir rigiditāte, kas savelk muskuļus 

Ināra Logina: «Parkinsona slimības pacientiem ir svarīgi saprast un sadzīvot ar savu slimību»
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un rada sāpes. Ceturtais izplatītākais simptoms ir 
nestabilitāte un stājas problēmas, kas rada līdz-
svara traucējumus ejot.
– Vai visiem pacientiem slimības simptomi 
izpaužas līdzīgi? Vai ir slēptas slimības 
formas? 
– Protams, katram izpausmes var būt individu-
ālas. Tipiski slimība sākas asimetriski, ar roku 
problēmām, bet var būt arī citādi. Tāpēc īpaši 
slimības sākuma etapos, kad pazīmes ir nenozī-
mīgas, ir grūti noteikt precīzu diagnozi, neskato-
ties uz to, ka mūsu valstī diagnostika ir sakārtota 
un ir uzskaitītas medicīniskās tehnoloģijas. Par-
kinsona slimība ir hroniska, pakāpeniska, tādēļ 
dažreiz pat pieredzējuši ārsti uzreiz to nespēj 
atšķirt. Pacients ir jānovēro. Vismaz reizi pusgadā 
jādodas pie ārsta atkārtoti, lai fiksētu izmaiņas 
un varētu precīzi diagnosticēt slimību. Kļūdas ir 
iespējamas daudzos virzienos. Piemēram, viena 
no slimības izpausmēm, trīce, var būt pavisam 
citas slimības simptoms. Lēnums un mazkus-
tīgums var būt arī depresijas, hipotireozes, 
atsevišķu medikamentu iedarbības un pat nar-
komānijas pazīme.
– Pie kura speciālista pacientam ir jāgriežas, 
lai noteiktu diagnozi?
– Tas ir neirologs, kura amats liek atrast un diag-
nosticēt parkinsonismu, kā arī to ārstēt. Taču 
liela loma ir arī ģimenes ārstam, kurš vienmēr 
ir un būs pacientam vistuvākais, ir visas aprū-
pes kapteinis.
– Kā Parkinsona slimība tiek diagnosti-
cēta? Vai ir kādas specifiskas analīzes vai 
izmeklējumi? 
– Klīniskā neiroloģiskā novērtēšana ir galvenā. 
Tomēr ir jāveic datortomogrāfijas, magnētis-
kās rezonanses izmeklējumi un kognitīvie testi, 

lai Parkinsona slimību atšķirtu no citām slimī-
bām. Nekādas specifiskas analīzes pagaidām 
nav zināmas. Specifiskāka ir smadzeņu izmek-
lēšana, ievadot organismā radioaktīvo vielu ar 
speciālu ligandu, kas ar asins plūsmu nonāk 
zemgarozas kodolos un saistās ar dopamīner-
ģiskajā šūnām, ko reģistrē ar scintigrāfijas tipa 
aparātu. Tādējādi var noteikt, vai un cik liels ir 
smadzeņu bojājums. Šī metode ir dārga un ne 
vienmēr vajadzīga. Tāpat var izdarīt pozitronu 
emisijas tomogrāfiju (PET), kas rāda, kā sma-
dzenēs norit dažādu vielu metabolisms. Vēl 
viens izmeklējuma veids ir smadzeņu ultraso-
nogrāfija, bet, lai novērtētu smadzeņu zemga-
rozas kodolu iespējamo bojājumu, ir jābūt ļoti 
labam speciālistam.
– Ja ārstēšana tiek uzsākta laikus, vai tās 
rezultāts būs labāks?
– Protams. Mūsu mērķis ir pēc iespējas ilgāk 
saglabāt cilvēkam normālu funkcionalitāti. Pri-
māro Parkinsona slimību nevar izārstēt pil-
nībā, tomēr vairumā gadījumu var ietekmēt 
tās simptomus. Ārstēšanas mērķis ir pēc iespē-
jas paildzināt laiku, lai cilvēks ilgāk saglabātu 
savas kustību funkcijas, varētu iet, kustēties 
un strādāt. Medikamentozās ārstēšanas iespē-
jas ir pietiekami plašas, bet ārstēšana ir ļoti 
individuāla. Iespēja ārstēt Parkinsona slimību 
radās tikai pagājušā gadsimta 60.-os gados, 
kad tika pierādīta dopamīna nozīme un tika 
sintezēts L-dopa izomērs – viela, kas nokļūst 
smadzeņu šūnās un tur metabolisma ceļā pār-
vēršas par dopamīnu. Dopamīns, ko ievadām 
asinsritē, darbojas sirdī, asinsvados, virsnierēs 
un ir paredzēts izvešanai no komas, sirdsdarbī-
bas atsākšanai, spiediena paaugstināšanai, bet 
tas nenonāk smadzenēs. Smadzenēs nonāk 

dopamīna prekursors L-dopa preparāts. Medi-
kamentu sastāvā tas ir saistīts ar dekarbok-
silāzi, kas bremzē tā darbību aknās, zarnās utt. 
Lietojot L-dopa preparātus, ļoti svarīgs ir ēša-
nas režīms. Medikaments jālieto pusstundu 
pirms ēšanas vai stundu pēc, jo citādi tas dar-
bojas kuņģa zarnu traktā un pietiekamā dau-
dzumā nenonāk līdz smadzenēm. Diemžēl 
L-dopa izomēram ir ierobežots efektivitātes 
periods: pēc 5–7 gadiem tas kļūst mazāk efek-
tīvs, saīsinās tā terapeitiskās darbības logs. Šajā 
periodā var attīstīties arī blakusparādības – 
motorās svārstības. Tāpēc pacientam parasti 
jāmaina ārstēšanas shēma. Pēdējo gadu des-
mitu laikā ir mainījusies medikamentu nozī-
mēšanas prakse. Uzreiz ar L-dopa preparātiem 
uzsāk ārstēt pacientus pēc 70 gadiem, jaunāka 
gadagājuma pacientiem sākotnēji nozīmē 
citus medikamentus, kas ietekmē dopamīner-
ģiskās šūnas. Var sākt ar tādiem, kas aizkavē 
dopamīna noārdīšanos smadzenēs, lai pašu 
smadzeņu ražotais dopamīns darbotos ilgāk. 
Tāpat pacientiem izraksta dopamīna agonis-
tus – preparātus, kas darbojas līdzīgi dopamī-
nam uz šūnu membrānu un tādā veidā attālina 
laiku, kad jāuzsāk lietot L-dopa preparāti. Vēl ir 
preparāti, kas stimulē dopamīna izdalīšanos no 
šūnām, bet arī tiem ir savs efektivitātes laiks. Ja 
pacients, pirmoreiz pie mums atnākot, ir jau ar 
izteiktiem motoriem traucējumiem, tad ārstē-
šanu uzsāk ar L-dopa medikamentiem neat-
karīgi no vecuma. Ir medikamenti, kas vairāk 
ietekmē trīces mazināšanu. Ārstēšanas shē-
mas ir ļoti individuālas. Ir svarīga gan ārsta 
personīgā pieredze, gan pacienta novērošana. 
Neviena vadlīnija šīs slimības gadījumā nepa-
teiks: «Sāc ar to, tādā un tādā devā». Daudzām 

citām slimībām ir daudz konkrētākas ārstē-
šanas shēmas. Te ir vajadzīga ļoti individuāla 
pieeja un novērošana. Pacientam jāseko līdzi 
regulāri, tāpat pacientam jābūt līdzestīgam. 
Reizēm ļoti palīdz pacienta piederīgie.
– Vai Parkinsona slimībai mēdz būt saasinā-
jumi, kā tas ir citām hroniskām slimībām?
– Parkinsona sindroms var saasināties, īpaši vas-
kulārais, ja rodas asinsspiediena vai citas prob-
lēmas. Cilvēkiem gados bieži vien ir vairākas 
slimības, līdz ar to kāda blakusslimība, smaga 
infekcija vai operācija (narkoze) var padziļināt 
Parkinsona slimības izpausmes. Slimības norisi 
ietekmē arī paša pacienta līdzestība. Ja pacients 
nav dzēris medikamentus nedēļu un sākas krīze, 
tad dabūt viņu no tās laukā var būt ļoti grūti. 
Pārsvarā slimība noris vienmērīgi, tomēr ir fak-
tori, kas tās gaitu var ietekmēt, svārstīt. Svār-
stības var būt arī pozitīvā virzienā, kad laba 
medikamentu efekta dēļ pacientam kļūst labāk. 
Faktiski tāds arī ir slimības ārstēšanas mērķis, 
uz to mēs ejam.
– Kādas ir Parkinsona slimības ārstēšanas 
iespējas Latvijā? Jūs teicāt, ka ir pieejama 
nepieciešamā diagnostikas aparatūra, zāles 
tiek kompensētas...
– Ārstēšanas pamatā ir, bija un, domājams, būs 
medikamentozā terapija. Tiek veiktas arī operā-
cijas, kad ķermeņa kustības regulējošos nervu 
kodolos galvas smadzenēs tiek implantēti īpaši 
elektrodi, kas tiek stimulēti ar speciāli fizioloģiski 
piemeklētiem elektriskiem impulsiem.
Kas attiecas uz medikamentiem, tad Latvijā 
ir pārstāvēta visas medikamentu grupas Par-
kinsona slimības ārstēšanai. Tajā pašā laikā 
nav pieejamas visas zāļu formas un ārstēšanas 
iespējas, kādas ir citur. Piemēram, pie mums nav 
iespējams ievadīt dopamīnu tieši kuņģa zarnu 
traktā, nav uzlīmējamo plāksteru zāļu formas, 
ātras iedarbības zemādā ievadāmu zāļu šļirces. 
Mums nekompensē vairākus pierādītus efektī-
vus jaunākās paaudzes medikamentus. Arī nei-
rostimulācijas operācijas nenotiek, jo valsts tās 
neapmaksā – pārāk dārgi. Arī visas diagnostikas 
metodes netiek apmaksātas.
– Kādas var būt komplikācijas, slimībai 
attīstoties? 
– Tās ir motorās fluktuācijas jeb stāvokļa svārstī-
bas, diskinēzijas jeb spaidu kustības, prāta spēju 
mazināšanās, demence, depresija, medikamentu 
izraisītas blakusparādības. Iespējams pat pilnīgs 
nekustīgums. Lai šo komplikāciju attīstību attā-
linātu, ļoti svarīga loma ir fizioterapijai un dažā-
diem citiem rehabilitācijas pasākumiem, blakus 
simptomu mazināšanai.
– Ko Parkinsona slimības pacients varētu 
darīt, lai uzlabotu savas dzīves kvalitāti?
– Ir nepieciešama laba sadarbība ar ģimenes 
ārstu un neirologu, kas viņu ārstē un novēro. 
Sadarbība izpaužas tādējādi, ka pacients novēro 
savus simptomus un medikamentu blakusparā-
dības, apspriež to ar savu ārstu, ieklausās viņa 
padomos. Kā jau es minēju, ārstēšana ir ļoti indi-
viduāla, tāpēc šī sadarbība ir tik svarīga. Pacien-
tam vajag saglabāt pozitīvu attieksmi pret dzīvi 
un cīnīties. Tad, kad parādās mazkustība, kritieni, 
noteikti jāievēro piesardzība. Viena no lielākajām 
pacientu kļūdām ir vienu medikamentu nomaiņa 
pret citiem, nekonsultējoties ar ārstu un uzska-
tot, ka izrakstītās zāles nepalīdz. Medikamenta 
efekts neparādīsies uzreiz, Parkinsona slimības 
ārstēšanā tikai pēc mēneša mēs nosakām lietoto 
zāļu efektivitāti. Jāievēro pacietība, uzmanība 
pret sevi un jāuzticas ārstam. Ir svarīgi saprast 
un sadzīvot ar savu slimību.

zzParkinsona slimība pamatā pieder neiro-
deģeneratīvām slimībām. Ejot bojā sma-
dzeņu šūnām noteiktos galvas smadzeņu 
reģionos, nepietiekamā daudzumā tiek 
ražots dopamīns, kas atbild par normālu 
nervu impulsu pārvadi smadzenēs, ie-
tekmē domāšanu, kognitīvās jeb izziņas 
spējas, emocijas, uzvedību. Attīstās ne 
tikai parkinsonisms, bet arī citu funkci-
ju traucējumi.

zzEkspertiem vēl nav skaidrs, kas izraisa ner-
vu šūnu bojāeju, bet tiek uzskatīts, ka tā ir 
ģenētisko un vides faktoru kombinācija.

zzDr. Džeimss Parkinsons (James Parkinson) 
lielāko dzīves daļu dzīvoja un strādāja 
Londonā. Viņš bija ne tikai praktizējošs 
ārsts, bet arī politiski aktīvs pilsonis. 
Parkinsons cīnījās par bērnu labklājību, 
vispārējām vēlēšanām, rakstīja pamaf-
letus par 19. gadsimta politisko sistēmu. 
Ik gadu Parkinsona dzimšanas dienā 11. 
aprīlī tiek atzīmēta Pasaules Parkinsona 
slimības diena.

zzPašlaik Parkinsona slimību nevar izārstēt, 
bet ārstēšana ļauj ietekmēt tās simpto-
mus. Zāles aizkavē dopamīna noārdīšanos 
smadzenēs, lai  pašu smadzeņu ražotais 
dopamīns darbotos ilgāk. Vai arī, nokļūstot 
smadzeņu šūnās, tur metabolisma ceļā 

pārvēršas par dopamīnu. Vai stimulē do-
pamīna izdalīšanos no šūnām.

zzParkinsona slimības ārstēšanā tiek izman-
tota arī dziļā smadzeņu stimulācija. Tā ir 
operācija, kad ķermeņa kustības regulējo-
šos nervu kodolos galvas smadzenēs tiek 
implantēti īpaši elektrodi, kas tiek stimulēti 
ar speciāli fizioloģiski piemeklētiem elek-
triskiem impulsiem.

zzLoti svarīga loma slimības ārstēšanā ir 
fizioterapijai un dažādiem citiem reha-
bilitācijas pasākumiem blakus simpto-
mu mazināšanai.

zzViens no katriem 500 cilvēkiem sirgst ar 
Parkinsona slimību.

zzLielākajai daļai cilvēku simptomi parādās 
pēc 50 gadu vecuma.

zzVienam no 20 Parkinsona slimības pa-
cientiem simptomi parādās pirms 40 
gadu sasniegšanas.

zzVīriešiem ir pusotru reizi lielāka iespēja sa-
slimt ar Parkinsona slimību nekā sievietēm.

zzParkinsona slimība ir skārusi vairāk nekā 
desmit miljonus cilvēku visā pasaulē.

Avots: Parkinsoǹ s Disease Foundation

FAKTI PAR PARKINSONA SLIMĪBU

Parkinsona slimības klīniskie 
simptomi
zzMazkustība jeb hipokinēzija – kustības 
kļūst lēnākas, neveiklākas
zzMiera trīce
zzNestabilitāte un stājas problēmas, līdz-
svara traucējumi 
zzPaaugstināts muskuļu tonuss jeb 
rigiditāte
zz Ierobežota roku kustība, sākotnēji vienā 
pusē
zzBalss izmaiņas
zz Ierobežota sejas mīmika
zzMiega traucējumi
zzOžas pasliktināšanās
zzSvīšana
zzSeksuālā disfunkcija
zzĀdas problēmas
zzAizcietējumi
zzNespēks, nogurums
zzDepresija 
zzDomāšanas palēnināšanās 

Svarīgākās Parkinsona slimības pazīmes ir 
mazkustība jeb hipokinēzija, miera trīce, 
rigiditāte jeb paaugstināts muskuļu tonuss 
un nestabilitāte un stājas problēmas.

IZZIŅAI
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Sievietes
veselības avīze

TOMS ZVIRBULIS

Līdz ar ātrās ēdināšanas un dzērienu ar 
augstu cukura saturu popularitātes palie-
lināšanos mūsu sabiedrība kļūst arvien 
neveselīgāka. Arvien biežāk pacientiem 
tiek noteikta diagnoze – 2. tipa cukura 
diabēts, kas vairāk ir dzīvesveida slimība.

Lai uzzinātu vairāk par to, kā katrs pats var sevi 
pasargāt no 2. tipa cukura diabēta, kādas šodien 
ir šīs slimības ārstēšanas iespējas, uz sarunu esmu 
aicinājis endokrinoloģi Lieni Akmeni.

– Kādā vecumā cilvēki biežāk saslimst ar 2. tipa 
cukura diabētu, un kāds ir tā rašanās iemesls?
– Visbiežāk ar 2. tipa cukura diabētu saslimst cil-
vēki pēc 45 gadu vecuma. Lielākā pacientu daļa 
ir vecumā no 60–70 gadiem. Diabēta rašanās 
iemesls ir daudzu faktoru kopums. Galvenokārt 
tas ir neveselīgs dzīvesveids kopā ar nelabvēlīgu 
iedzimtību jeb ģenētisko predispozīciju. Mūs-
dienu sabiedrība strauji noveco, un tai ir izteikta 
aptaukošanās tendence mazkustīga dzīvesveida 
un kalorijām pārbagāta uztura dēļ, kas var rezultē-
ties ar 2. tipa cukura diabētu. Deviņiem no desmit 
2. tipa cukura diabēta pacientiem ir liekais svars. 
Taču 2. tipa cukura diabēts ietekmē arvien jaunā-
kus cilvēkus, arī bērnus.
– Kādi simptomi var liecināt par diabēta sāk-
šanos un kurā brīdī par tiem būtu jākonsultē-
jas ar ģimenes ārstu?
– Cukura diabēta simptomi attīstās ļoti lēni un 
pakāpeniski. Tas var būt neizskaidrojams nogu-
rums, svara zudums, slāpes, pastiprināta urinācija, 
lēni dzīstošas brūces, redzes pasliktināšānās. Tādēļ 
vismaz reizi gadā būtu nepieciešams veikt profi-
laktiskās analīzes, jo, pēc pētījuma datiem, pasaulē 
no cukura diabēta attīstības sākuma līdz pirmrei-
zējai diagnosticēšanai paiet vidēji 5–6 gadi. Tādēļ 
cukura diabēta skrīningam ir ļoti liela nozīme.
– Kad pacientam ar diagnosticētu cukura dia-
bētu būtu ģimenes ārstam jālūdz nosūtījums 
pie endokrinologa?
– Es uzskatu, ka pacietnam ar 2. tipa cukura dia-
bētu, kuram individualizētie glikēmijas rādītāji 
ir apmierinoši, endokrinologs būtu jāapmeklē 
1–2 reizes gadā. Ja pacientam glikēmijas rādītāji 
ir neapmierinoši vai ir atklāta kāda blakussaslim-
šana, tad noteikti jālūdz ģimenes ārstam nosūtī-
jums pie endokrinologa, lai izvērtētu iespējamu 
terapijas maiņu.
– Kādi ir diabēta kontroles rādītāji un kas par 
tiem būtu jāzina katram pacientam?
– Būtiskākais diabēta kontroles rādītājs ir glikē-
mijas paškontrole, ko pacients veic pats, izdarot 
dūrienu pirkstā un nosakot glikozes mērījumus 
ar glikometru. Tas sniedz aktuālo informāciju par 
konkrētā brīža cukura līmeni organismā. Un labo-
ratoriski tiek izvērtēts glikētais hemoglobīns, kas 
ataino vidējo glikozes līmeni asinīs pēdējo trīs 
mēnešu laikā. Izvērtējot šos un citus rādītājus, 
tiek noteikts, vai ir nepieciešamas izmaiņas ārs-
tēšanas taktikā.
– Vai pacientam cukura līmenis ar glikometru 
ir jāmēra katru dienu?
– Glikēmijas paškontroles mērījumu biežums ir 
katram pacientam individualizēts un atkarīgs 
no vairākiem faktoriem: kādu terapiju saņem 
pacients, vai pacients regulāri sasniedz vaja-
dzīgos glikēmijas rādītājus. Mēs izvērtējam, cik 
bieži katrā konkrētā situācijā mērījumi ir jāveic. 
Tas ir jādara biežāk, ja pacients saņem terapiju 
ar hipoglikēmijas risku, ja glikēmijas rādītāji neie-
kļaujas norādītajos mērķa rādītājos vai, ja rodas 
kāda blakusslimība.

– Kādus vēl rādītājus diabēta slimniekiem būtu 
regulāri jākontrolē un kāpēc tas ir svarīgi? 
– Noteikti regulāri laboratoriski ir jākontrolē lipi-
dogramma, aknu un nieru rādītāji, urīna analīzē 
jāizvērtē mikroalbuminūrija. Regulāri jākontrolē 
arī asinsspiediens un svars. Jāapmeklē acu ārsts 
pēc viņa rekomendācijām un jāizvērtē iespē-
jamā diabētiskās polineiropātijas attīstība. Tas viss 
ietekmē savlaicīgu vēlīno cukura diabēta kompli-
kāciju attīstības izvērtēšanu un iespējamu terapi-
jas taktiku.
– Ja diabēts ir riska faktors sirds slimību attīs-
tībai, cik svarīgs ir veselīgs uzturs, kas neļautu 
palielināties holesterīna līmenim organismā?
– Cukura diabēts ir saistīts ar augstu sirds asins-
vadu slimību attīstības risku, un vairāk nekā puse 
cukura diabēta pacientu mirst no sirds un asins-
vadu slimībām. Līdz ar to 2. tipa cukura diabēta 
pacientiem īpaši liela uzmanība jāpievērš kardio-
vaskulāro slimību profilaksei, proti, jācenšas nor-
malizēt svars ar hipolipidimizējošu diētu un fizisko 
aktivitāšu ieviešanu, jāseko holesterīna līmenim un 
asinspiedienam. Tiem, kas smēķē, noteikti jāatmet.
– Ar ko vajadzētu sākt, ja mēs runājam par 
sirds asinsvadu veselības uzlabošanu?
– Pacientiem noteikti vajadzētu saprast, ka rūpes 
par veselību ir dzīvesveids. Ārsts viens nevar 
panākt vēlamo rezultātu. Pašam ir jābūt motivē-
tam kaut ko darīt. Sākotnēji tās var būt izmaiņas 
diētā un fizisko aktivitāšu ieviešana savā ikdienā. 
Ēdienkartē ierobežojot ātri asimilējamos ogļhid-
rātus un augstu tauku saturu saturošu produktu 
lietošanu. Jāveltī pietiekami daudz laika miegam 
un veselīgai atpūtai. Jāatsakās no pārmērīgas alko-
hola lietošanas un smēķēšanas. Tā noteikti ir arī 

antihipertensīvu un holesterīnu pazeminošu pre-
parātu lietošana, ja nepieciešams.
– Vai ir iemesls uztraukumam, ja ar veselīga 
dzīvesveida palīdzību nav iespējams kontro-
lēt glikēmijas rādītājus?
– Ja ar diētu un fizisko aktivitāšu ieviešanu ikdienā 
neizdodas kontrolēt glikēmijas rādītājus, pastāv 
augsts cukura diabēta vēlīno komplikāciju attīs-
tības risks. Acu bojājumi jeb diabētiskā retinopā-
tija ir galvenais akluma iemesls. Nieru bojājumi 
jeb diabētiskā nefropātija var rezultēties ar termi-
nālu nieru mazspēju, kā arī nekontrolēti glikēmijas 
rādītāji ir veicinošs faktors sirds asinsvadu slimību 
attīstībai un var novest pat līdz kāju amputācijai.
– Minējāt, ka liekais svars ir viens no 2. tipa 
cukura diabēta riska faktoriem. Vai jūsu praksē 
ir gadījumi, kad pie jums ierodas 2. tipa cukura 
diabēta pacients, kuram nav liekā svara? 
– Tie ir retāki gadījumi. Deviņiem no desmit 
pacientiem ar diagnosticētu 2. tipa cukura dia-
bētu ir liekais svars. Ja viņam nav virssvara, tad 
mums ir jāpārbauda, vai tas tomēr nav cits dia-
bēta veids. Tam obligāti nav jābūt 1. tipa cukura 
diabētam, kam raksturīgs insulīna deficīts. Ir arī citi 
cukura diabēta veidi, kurus var ārstēt ar tabletēm.
– Vai jūsu praksē ir bijuši gadījumi, kad 
pacients pie jums ierodas ar ļoti izteiktām vēlī-
nām cukura diabēta komplikācijām?
– Protams, turklāt tas notiek, manuprāt, pat gana 
bieži. Diabētiskā polineiropātija un diabētiskā 
retinopātija ir samērā izplatītas komplikācijas, 
tādēļ speciālists ir jāapmeklē vismaz vienu divas 
reizes gadā, ja pacientam nav doti citādi norā-
dījumi. Tāpat ir jākontrolē arī asinsspiediens un 
jāveic urīnanalīzes. Tie visi ir kontroles rādītāji, kuru 

novērošana un korekcija var attālināt vēlīno cukura 
diabēta komplikāciju rašanos.
– Lietojot pretdiabēta zāles, viena no iespēja-
mām blakusparādībām ir hipoglikēmija. Kādas 
ir hipoglikēmijas pazīmes, un kas ir jādara 
pacientam, ja viņš ar tām saskaras? No kā ir 
atkarīgs pazīmju biežums?
– Hipoglikēmijas pazīmes jeb simptomi ir atkarīgi 
no glikozes līmeņa asinīs. Biežākās pazīmes var būt 
uztraukuma sajūta, sirdsklauves, bāla āda, svīšana, 
izsalkuma sajūta, miegainība, galvassāpes. Sma-
gākos gadījumos arī samaņas zudums, krampji. 
Vispirms ir noteikti jāpārtrauc jebkādas fiziskās 
aktivitātes un jāuzņem ātri asimilējamie ogļhidrāti 
– cukuru saturošs dzēriens vai 5–6 glikozes table-
tes. Pēc 15 minūtēm atkārtoti ir jāizmēra glikozes 
līmenis. Ja tas vēl arvien ir neapmierinošs, tad ir 
jāuzņem papildu ogļhidrāti. Smagas hipoglikē-
mijas gadījumā var būt nepieciešama ātrā medi-
cīniskā palīdzība. Tāpēc pacientam ir jāinformē 
savi piederīgie, ka viņam var būt iespējams šāds 
stāvoklis un ko tādā gadījumā darīt. Hipoglikēmi-
jas rašanās iemesli ir dažādi: nepietiekama ēdien-
reize vai uzņemts pārāk maz ogļhidrātu, palielināta 
fiziskā slodze vai alkohola lietošana, vai neveiks-
mīgi plānota cukura diabēta terapija.
– Vai pēdējo gadu laikā ir uzlabojušās 2. tipa 
cukura diabēta pacientu ārstēšanas iespējas?
– Ar katru gadu iespējas kļūst arvien labākas un 
medikamentu klāsts plašāks, kas ļauj sasniegt 
labākus glikēmijas rādītājus.
– Kāda ir situācija ar medikamentu kompen-
sāciju un jaunāko medikamentu pieejamību 
pacientiem? 
– Manuprāt, Latvijā, salīdzinot ar citām valstīm, 
cukura diabēta medikamenti tiek labi kompen-
sēti. Medikamentu klāsts ir plašs, kas pieļauj lielas 
terapijas variācijas. Protams, tirgū parādās arvien 
jauni medikamenti, un mēs vēlētos, lai arī tie tiktu 
iekļauti valsts kompensējamo zāļu sarakstā, lai 
varētu vēl labāk ārstēt cukura diabētu.
– Kādi ir galvenie faktori, ko jūs izvērtējat, 
pieņemot lēmumu mainīt cukura diabēta 
terapiju? 
– Uzsākot vai mainot cukura diabēta terapiju, tiek 
izvērtēts, kādi būs šī pacienta vēlamie glikēmi-
jas rādītāji, kāds ir viņa vecums, dienas režīms un 
kādas ir viņa blakus saslimšanas. Izvērtējot šos fak-
torus, viņam tad arī tiek piemeklēta visatbilstošākā 
cukura diabēta terapija.
– 2. tipa cukura diabēta ārstēšanas gadījumā 
ļoti svarīgs ir pacienta dzīvesveids. Kā jūs viņu 
motivējat to mainīt?
– Pacientam ir jāpaskaidro, ka nedaudz paaugsti-
nātu cukura līmeni nejūt, bet tas var radīt izmaiņas 
organismā, izraisīt cukura diabēta vēlīnās kom-
plikācijas. Stāstot par visām negatīvajām sekām, 
kas saistītas ar paaugstinātu glikozes līmeni, mēs 
pacientu izglītojam, parādām dažādus iespēja-
mos nākotnes scenārijus. Ja ģimenē ir bijis kāds 
cukura diabēta slimnieks, tad pacients pats bieži 
vien redz, kā šī slimība ir ietekmējusi viņa radinieku 
slikti kompensēta diabēta gadījumā. Pārsvarā tad 
pacienti ir motivēti un vēlas sev palīdzēt.
– Kādā virzienā, jūsuprāt, vajadzētu attīstīt 
diabēta pacientu ārstēšanu nākotnē, ņemot 
vērā mūsdienu dzīves ritmu?
– Ir jāmotivē pacientu izvēlēties veselīgu dzīves-
veidu, lai arī kā attīstītos cukura diabēta ārstēšanas 
iespējas. Arī veselīgs ēdiens noteikti var būt gar-
šīgs, un fiziskās aktivitātes dod ne tikai fizisko, bet 
arī garīgo gandarījumu. Protams, tiek radīti jauni 
medikamenti, bet vairāk vajadzētu uzlabot cilvēku 
stāvokli, lai diabēts neattīstītos tik strauji, kā tas 
notiek pašlaik, arī bērniem. Katram pašam ir liela 
loma savas labklājības un veselības nodrošināšanā!

OK OK

JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM
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Liene Akmene: «Pacientam ir jāskaidro, ka nedaudz paaugstinātu cukura līmeni 
nejūt, bet tas var radīt nopietnas izmaiņas organismā, izraisīt cukura diabēta vēlī-
nās komplikācijas.»

Ar veselīgu domāšanu pret diabētu
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PROFILAKSE

ILONA NORIETE

Stress ir ikdienas pavadonis daudziem no 
mums. Pārslodze darbā un mājās, kon-
flikti ģimenes lokā, kāda tuvinieka pēk-
šņa, smaga saslimšana vai pat nāve – tie 
ir tikai daži no iemesliem, kas var pro-
vocēt stresa rašanos. Ja šīs problēmas 
netiek risinātas un novērstas, iespējams, 
varam iedzīvoties nopietnās veselī-
bas problēmās.

Kā saudzēt savu organismu un pasargāt no stresa 
radītām negatīvajām sekām – par to saruna ar 
Lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidenti ģime-
nes ārsti Līgu Kozlovsku.

– Šobrīd daudziem dzīves ritms ir ļoti straujš, 
un teju uz katra soļa gadās kāds stresu vei-
cinošs faktors. Viens pieradis visu uztvert 
ar vēsu prātu, savukārt cits jebkuru noti-
kumu ļoti ņem pie sirds. Rezultātā ilgstošs 
sasprindzinājums var veicināt dažādu vese-
lības problēmu rašanos. Kas ir visbiežākie 
stresa izraisītāji?
– Stress ir organisma reakcija uz dažādiem nelab-
vēlīgiem faktoriem. Gan ārējiem, gan iekšējiem. 
Piemēram, darba apstākļi, aukstums, karstums, 
attiecības ģimenē, vardarbība ir ārējie faktori, 
savukārt bada sajūta, sāpes, bailes u.c. ir iekšējie 
faktori. Organisma spēja uz to reaģēt ir sava veida 
mehānisms, kas palīdz mums pielāgoties dažā-
dām vides izmaiņām, jaunam dzīves ritmam un 
citiem apstākļiem. Stress ir normāla cilvēka dzīves 
sastāvdaļa, jo tādā veidā, lai tiktu galā ar ikvienu 
problēmu, tiek mobilizētas organisma psihiskās, 
fizioloģiskās un enerģētiskās rezerves. Cilvēks ir 
gatavs reaģēt uz jebkādām pārmaiņām. Pozitīvu 
emociju izraisītais stress rada labu pašsajūtu un 
garastāvokli, uzlabojas imūnsistēmas darbība un 
var pat pazust slimību simptomi. Pozitīvas emoci-
jas dod stimulu un paver ceļu mūsu izaugsmei. Arī 
negatīvās emocijas līdz zināmai robežai var kalpot 
kā stimuls, taču, ja to ir par daudz un tiek pārkāpta 
robeža, kas katram cilvēkam ir citāda, rodas adap-
tācijas traucējumi. Mūsu organisms netiek galā ar 
problēmām, nespēj piemēroties, un parādās vese-
lības traucējumi. Dažreiz, par laimi, pacientam šie 
traucējumi ir viegli, un viņš ar stresa sekām tiek 
galā pats, bet, ja problēma ir nopietnāka, noteikti 
ir vajadzīga ne tikai ģimenes ārsta, bet reizēm arī 
psihiatra vai psihoterapeita palīdzība.
Ja cilvēkam ir laba veselība un adaptācijas spējas, 
viņš var uzņemt lielu stresa devu un tikt ar to galā. 
Taču jāņem vērā, ka stresa laikā organisms strādā 
pastiprinātā režīmā – tajā vairāk izdalās bioloģiski 
aktīvās vielas. Ja stresa slieksnis ir pārāk augsts, 
mēs izpumpējamies un organismā sāk pietrūkt šo 
vielu. Piemēram, tā paša magnija, kas nodrošina 
normālu vielmaiņu un enerģiju. Tieši magnijs ir 
viens no elementiem, kas piedalās ļoti daudzos 
svarīgos organisma procesos. Gādā, lai labi strā-
dātu gan sirds, gan muskuļi, gan smadzenes. Ja šī 
mikroelementa pietrūkst, cilvēks to var izjust kā 
sirdsklauves, svīšanu, nemieru, muskuļu kramp-
jus, roku trīci u.c. nepatīkamus simptomus. Pro-
tams, šādi simptomi var būt arī pie dažādām citām 
saslimšanām, bet tikpat labi tas var būt tieši mag-
nija trūkums, kas radies stresa rezultātā. Nega-
tīvas emocijas, ko rosina, piemēram, bezdarbs, 
konflikti ģimenē, tuvinieka zaudēšana, citi nepa-
tīkami notikumi, rada pārdzīvojumus. Sākumā 
to saucam par stresu, taču ar laiku tas var pār-
iet nopietnās psihiskās slimībās, dziļā depresijā. 
Magnijs ir dabīgs nervu sistēmas nomierinātājs 

un, uzņemot to papildus, var palīdzēt, ja cilvēks 
bieži atrodas stresa situācijās. Tas gan nepalīdzēs 
nopietnu saslimšanu gadījumā.
– Kādas pazīmes var liecināt par stresu un kā 
tas visbiežāk izpaužas?
– Muguras sāpes, galvas sāpes, miega traucē-
jumi vai bezmiegs, murgi, zobu griešana miegā, 
saasinājies dermatīts vai ekzēma un ar to saistītā 
nieze, menstruālās sāpes, asinsspiediena paaug-
stināšanās, apetītes zudums vai arī tieši pretēji – 
kāre uz saldumiem var liecināt par paaugstinātu 
stresa līmeni. Acs plakstiņa raustīšanās, krampji 
kājās. Arī tam, ka cilvēks bieži slimo ar saaukstēša-
nās slimībām, cēlonis var būt pārlieku liels stress.
– Vai arī citas sūdzības, piemēram, nogurums, 
trauksme, apātija, enerģijas zudums ir bieži 
simptomi, par ko sūdzas pacienti?
– Ļoti bieži. Tie ir depresijas simptomi, ko mēs, 
ģimenes ārsti, redzam savā praksē. Tāpat arī 
nomāktību, bezmiegu, baiļu sajūtu, raudulību. 
Trauksme var parādīties kopā ar sirdsklauvēm, 
svīšanu, dūrieniem sirdī, galvas reiboņiem. Pret 
to jāizturas ļoti nopietni. Pati smagākā situācija 
ir tad, kad cilvēkam saistībā ar šiem simptomiem 
parādās suicidālas jeb pašnāvības domas – tie ir 
stāvokļi, kad reizēm jāmeklē palīdzība pat spe-
cializētajos stacionāros.
– Kā stress ietekmē attiecības ģimenē – gan 
pieaugušo, gan bērnu un vecāku starpā?
– Ja cilvēks ilgstoši ir bez darba, kādu tuvinieku 
piemeklējusi smaga slimība, ģimenē gaidāma 
šķiršanās un valda nesaskaņas, tad tās ir prob-
lēmas, kuras ārsti nevar atrisināt. Šādās ģimenēs 
arī attiecības starp vecākiem un bērniem var būt 
saspīlētas, bērns var justies nevajadzīgs un vien-
tuļš. Šāds bērns arī biežāk slimo, jo, tikai slimojot, 
viņš var saņemt kaut nedaudz mīļuma. Diem-
žēl ne ģimenes ārsts, ne psihiatrs nevar dzīvot 
dzīvi konkrētā pacienta vietā. Tas noteikti ir jādara 
pašam pacientam un viņa ģimenes locekļiem. 
Mēs savu iespēju robežās varam palīdzēt, parādīt 

ceļu, kā būtu vieglāk risināt problēmu. Visgrūtāk 
ir redzēt, kā šādās situācijās, dzīvojot pastāvīgā 
stresā, cieš bērni.
– Īpaši pavasaros cilvēkiem iestājas spēku 
izsīkums, organismam trūkst rezervju. Kādus 
padomus jūs dodat saviem pacientiem šajā 
laika posmā?
– Šo parādību izraisa vitamīnu un minerālvielu – C, 
B grupas vitamīnu, cinka, magnija utt. – nepietie-
kamība cilvēka organismā. Mēs esam smalka dzī-
vības forma, kurā notiek ļoti sarežģīti bioķīmiski 
vielmaiņas procesi. Svarīgi, lai organismā viss 
būtu līdzsvarā. Tādēļ pavasarī vairāk vajadzētu 
ēst zaļumus, dārzeņus un augļus, lai atjaunotu pa 
ziemu izsīkušos vitamīnu un minerālvielu krāju-
mus. Nedrīkst aizmirst arī zivis, gaļu, olas, piena 
produktus, riekstus un augu eļļas, kā arī sulas – 
tas viss ir ļoti nepieciešamas mūsu organismam. 
Par gaļu un zivīm runājot, labāk izvēlēties nevis 
konservētos produktus, desas vai cīsiņus, bet gan 
svaigu gaļu un zivis un tās pagatavot, iegūstot 
daudz kvalitatīvāku un labāku pārtiku.
Noteikti nedrīkst aizmirst par brokastīm, kas 
dod mums enerģiju dienas darbu uzsākšanai. 
Lai vielmaiņas procesi varētu noritēt pareizi, ir 
nepieciešams ik dienu uzņemt līdz pat diviem 
litriem ūdens.
– Vai, lietojot uzturā pietiekami daudz mag-
nija, ir iespējams samazināt stresa līmeni?
– Magnijs, kā jau minēju, ir dabīgs nervu sistē-
mas nomierinātājs un var palīdzēt tikt galā ar 
stresu. Turklāt šī minerālviela ir ļoti daudzos pro-
duktos. Ja mēs pilnvērtīgi ēstu, lielākoties savu 
organismu varētu ar magniju nodrošināt. Taču 
mūsu ikdienā lietotajā pārtikā magnijs nav pie-
tiekamā daudzumā. Vieni cilvēki pilnvērtīgi neēd, 
citi ievēro kaut kādas diētas. Rezultātā magnija 
organismā trūkst. Tādēļ, ja magniju nepietiekami 
uzņem ar pārtiku, to vajadzētu lietot papildus. 
Ar dažādiem uztura bagātinātājiem vai kā medi-
kamentu kopā ar B6 grupas vitamīnu, jo tieši šis 

vitamīns palīdz magnijam labāk uzsūkties caur 
kuņģa-zarnu traktu un veiksmīgāk nonākt orga-
nisma šūnās.
– Kas notiek, ja mūsu organismā trūkst 
magnija? 
– Ja tā ir, tad sūdzības varētu būt par nespēku, 
galvassāpēm, baiļu sajūtu, nemieru, trauksmi, 
ko īstenībā var saukt par stresu, depresijas simp-
tomiem. Ja magnija trūkums organismā ir ievē-
rojams, tādā gadījumā rodas sāpes, saspringums 
muskuļos, arī krampji kāju ikros, it sevišķi naktīs. 
Magnijs ir ļoti nozīmīga minerālviela, kas pieda-
lās šūnu vielmaiņas procesos un mūsu enerģi-
jas atjaunošanā.
– Tie, kas lasīs šo rakstu, var arī nospriest: 
papildus neko nelietošu, bet centīšos nepie-
ciešamo magniju uzņemt ar pārtiku. Vai tas ir 
iespējams, un ko vajadzētu ēst?
– Magnijs ir dažādos vienkāršos produktos: 
kviešu izstrādājumos, zivīs, riekstos, auzu pār-
slās, zaļumos, dažādos dārzeņos, arī rozīnēs, banā-
nos, kakao, šokolādē. Līdz ar to šis pārtikas loks 
ir samērā plašs. Tomēr ir arī monētas otra puse: 
šos produktus mēs pārsvarā neēdam tādā dau-
dzumā, lai magniju uzņemtu pietiekami.
Ja mēs skatāmies sabalansēto uztura piramīdu, 
ko iesaka uzturspeciālisti, tad no šīs piramīdas 
tā pamatbāze, kas mums būtu visvairāk jāēd, ir 
dārzeņi, augļi, zaļumi. Un otrā sadaļā ir, teiksim, 
kvieši jeb maizes izstrādājumi, bet nekādā ziņā 
ne baltmaize. Tieši pārtikas piramīda uzturā ir 
svarīga, jo tā nodrošina balansu. Šobrīd daudzas 
diētas, ko cilvēki piekopj, lai novājētu, nedarbo-
jas pareizi attiecībā uz sabalansētā uztura reko-
mendācijām, piemēram, cilvēki pārāk daudz ēd 
vienveidīgu pārtiku. Un beigu beigās magnija 
tad arī pietrūkst.
– Kādi ir jūsu ieteikumi stresa profilaksei? Kam 
būtu jāpievērš vislielākā uzmanība?
– Visvieglāk ir sākt ar fiziskām aktivitātēm un 
veselīgu, darba slodzei atbilstošu uzturu, kurā 
netrūktu magniju saturošu produktu. Taču, tā 
kā stresa cēloņi lielākoties ir meklējami nepie-
tiekamā atpūtā un emocionālā pārslodzē, to, cik 
liels ir stresa līmenis, parāda miega kvalitāte. Tādēļ 
būtu jāmēģina vienmēr labi izgulēties. Vēl būtu 
nepieciešams reizi gadā aiziet pie sava ģimenes 
ārsta uz profilaktisko apskati, lai pārliecinātos, ka 
stresa cēlonis tomēr nav veselības problēmas. 
Vajadzētu mēģināt saprast, kas ir jūsu stresa cēlo-
nis un iespēju robežās risināt šo problēmu. Ja šajā 
procesā nonākam pie atziņas, ka pastāv lietas, 
ko reizēm nav iespējams mainīt, arī tad par tām 
var un vajag izrunāties ar sev tuviem cilvēkiem, 
draugiem vai kādu speciālistu, kas jūs uzklausīs 
un sapratīs. Iespējams, tādā veidā spriedzi vismaz 
daļēji varēs mazināt.
– Kā vislabāk nostiprināt savus spēkus pret 
dažāda veida stresoriem?
– Nekādu brīnumzāļu jau nav, ir labi zināmais 
veselīgais dzīvesveids – laikā paēst, iet pastaigā-
ties svaigā gaisā, pēc iespējas vairāk kustēties, labi 
izgulēties, uzturēt līdzsvaru starp garīgo un fizisko 
slodzi. Cilvēks nevar strādāt bez apstājas. Ir vaja-
dzīga atpūta gan prātam, gan miesai. Apsveicami, 
ja ir pozitīvas emocijas, atbalsts no ģimenes, drau-
giem, kaimiņiem, darbabiedriem. Ideāli, ja nega-
tīvo stresa vidi izdodas izmainīt pašam. Varbūt 
vienu otru reizi nav par sliktu atzīt arī savu vainu 
un pateikt otram vārdiņu «piedod», lai savstar-
pējās attiecības veidotos pozitīvas. Tas būs labs 
pamats stresa mazināšanai. Tāpat mums vajag 
veidot laimes sajūtu. Un pateikt paldies Dievi-
ņam par šo brīdi, kurā dzīvojam, un to, ka mums 
apkārt ir labi cilvēki.
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Līga Kozlovska: «Magnijs ir viens no elementiem, kas piedalās ļoti daudzos svarīgos 
organisma procesos. Gādā, lai labi strādātu gan sirds, gan muskuļi, gan smadzenes. 
Ja šī mikroelementa pietrūkst, cilvēks to var izjust kā sirdsklauves, svīšanu, nemieru, 
muskuļu krampjus, roku trīci u.c. nepatīkamus simptomus.»

Stress bruģē ceļu uz slimībām
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ALVILS KRAMS, 

pneimonologs un alergologs

Domājot par atšķirīgo un svarīgāko 
sievietes plaušu veselības jomā, aplū-
košu divus aspektus: smēķēšanu un 
grūtniecību. 

SIEVIETE UN SMĒĶĒŠANA

Cik kaitīga ir smēķēšana?
Smēķēšana katram otrajam izraisa pāragru nāvi, 
smēķētājs vidēji nodzīvo 10–15 gadus īsāku mūžu 
(Eiropas Komisijas jaunākajos datos Eurobarome-
ter, 2015 minēti 14 gadi)!

Eiropas Savienībā 25% gadījumu nāves cēlonis 
ir smēķēšanas izraisīta slimība.

Kāpēc smēķēšana ir tik kaitīga?
Mūsdienu cigaretes satur ap 700 ķīmisko savie-
nojumu, savukārt degšanas procesā veidojas 
un smēķējot tiek ieelpots jau ap 7000 vielu (t.s. 
darva), no kurām vismaz 250 ir zināmas kā kaitī-
gas, to skaitā 69 ir kancerogēnas. Cigaretes galā 
degšanas temperatūra sasniedz 800–900⁰C. 
Ieelpotie dūmi, t.s. darva, satur arī daudz ļoti 
sīku daļiņu 0,1–1,0 μm diametrā, kuras nokļūst 
plaušu alveolās un var tieši uzsūkties sistēmiskajā 
asinsritē. Smēķējot katra ieelpa satur kvadriljonu 
(1x1015) brīvo radikāļu!

100% visiem smēķētājiem plaušās un elp-
ceļos attīstās iekaisums!!!

Savukārt nikotīns ir psihoaktīva viela ar augstu 
atkarības izveidošanās potenciālu. Lietojot no 
gadījuma uz gadījumu, nikotīna atkarības attīstī-
bas risks ir augstāks nekā lietojot marihuānu. Tieši 
spēcīgās atkarības dēļ smēķēt uzsāk tik viegli, pat 
nemanot, savukārt atmest ir ļoti, ļoti grūti!

Cik kaitīga ir pasīvā smēķēšana?
Katru gadu pasaulē no smēķēšanas nomirst ap 
sešiem miljoniem, to skaitā ap 600 000 – no 
pasīvās smēķēšanas (>10% no tiem ES valstīs). 
Likumdošana arvien stingrāk pasargā no pasīvās 
smēķēšanas darbā un sabiedriskās vietās, diem-
žēl mājās tā joprojām ir problēma. Īpaši kaitīga 
pasīvā smēķēšana ir bērniem! Jāņem arī vērā, ka 
daudzās toksiskās un kancerogēnās vielas nosē-
žas uz mēbelēm, paklājiem, gultas veļas utt., vēlāk 
nokļūstot bērna organismā.

Vai ūdenspīpes ir mazāk kaitīgas?
Nav gan! Viena seansa laikā ieelpotās dar-
vas daudzums ir ekvivalents 5–10 cigarešu 
paciņu izsmēķēšanai!

Bet «vieglās» un «slaidās» cigaretes?
Nikotīna un darvas attiecība jebkurā cigaretē ir ap 
1:10. No nikotīna atkarīgam smēķētājam ir nepie-
ciešama viņa «dienas deva» (attiecīgi tiek ieel-
pota arī darvas «dienas deva»). Lai to panāktu, 
«vieglās» un «slaidās» cigaretes (neapzināti) tiek 
nosmēķētas pilnībā, ieelpa ir dziļāka, elpas aizture 
ilgāka, bieži arī cigarešu skaits ir lielāks. Mīts par 

mazāku kaitīgumu potenciāli piesaista smēķēša-
nai tabakas industrijas reklāmas galveno mērķa 
auditoriju – pusaudžus (šobrīd 80–90% uzsāk 
smēķēt nepilngadīgi!)

Vai sievietes ir jutīgākās pret 
smēķēšanas kaitējumu veselībai?
Diemžēl JĀ!

Pirmkārt, sievietes ir jutīgākas pret atkarības 
veidošanos no nikotīna.

Otrkārt, tās negatīvā nozīmē ir «apzinīgākas» 
smēķētājas, jo ievelk tabakas dūmus dziļāk plau-
šās un ilgāk aiztur elpu ieelpā.

Treškārt, šķiet, ka tieši sievietēm plaušu vēzis un 
citas smēķēšanas izraisītas slimības attīstās biežāk.

Ceturtkārt, pusaudzēm vairāk nekā zēniem 
smēķēšana aizkavē normālu plaušu attīstību.

Tomēr, runājot par sievietes smēķēšanu, 
jādomā, pats sliktākais ir grūtnieces smēķēšana. 
Latvijā un pārējās Baltijas valstīs potenciālo 
māmiņu – pusaudžu smēķētāju skaits ir viens no 
lielākajiem pasaulē. Piemēram, 2011. gada Global 
Youth Tobacco Survey pētījuma dati par pusaudžu 
smēķēšanu Latvijā 13–15 gadu vecumā bija ļoti 
skumji: regulāri jebkādu tabakas izstrādājumu 
lietoja 40,5% (zēni – 39,4%, meitenes – 41,4%). 
Iepriecinoši, ka pēdējos gados šie radītāji ir par 
trešdaļu zemāki.

GRŪTNIECĪBA
Divas svarīgākās lietas bērniņa veselībai – 
nesmēķēt un barot jaundzimušo ar krūti. 
Grūtniecību vēlams plānot, pirms tam sakārto-
jot esošās veselības problēmas un veicot profi-
laktiskos izmeklējumus, piemēram, krūšu kurvja 
rentgenogrammu (abiem potenciālajiem vecā-
kiem!). Obligāti jāatmet smēķēšana! Īpaši māmi-
ņai! Uz augli iedarbojas gan toksiskās vielas, gan 
smēķēšanas inducētais lokālais → sistēmiskais 
iekaisums. Vēlīnās sekas auglim lielā mērā ir saistī-
tas ar epiģenētiskām pārmaiņām (skar to genoma 
daļu, kas regulē ģenētiskās informācijas nolasī-
šanu). Pēdējo gadu pētījumu rāda, ka šīs pārmai-
ņas pārmantojas arī nākamajās paaudzēs.

Cik bīstama grūtniecības 
laikā ir krūšu kurvja orgānu 
rentgenogramma?
Principā šis izmeklējums ir nekaitīgs auglim, 
tomēr ieteicams vienmēr izmantot svina aizsar-
gpriekšautu, kurš mazina jonizējošā starojuma 
devu. Ikdienas praksē radioloģisko izmeklējumu 
potenciālais kaitīgums parasti tiek pārvērtēts un 
nepieciešamie radioloģiskie izmeklējumi netiek 
veikti, tādējādi radot draudus grūtnieces (un 
augļa) veselībai.

Vienas krūšu kurvja rentgenogrammas laikā pie-
auguša cilvēka saņemtā radiācijas deva ir 0,1 mili-
zīverts, kas ir ekvivalenta aptuveni 10 dienu laikā 
saņemtajam dabīgajam starojumam (no Zemes 
un kosmosa), savukārt augļa saņemtais starojums 
izmeklējuma laikā ir 1/100–1/10 no mātes devas. 
Par nekaitīgu auglim parasti pieņemts uzskatīt 
mātes grūtniecības laikā saņemto kopējo devu 
1 milizīverts. No 20–25 grūtniecības nedēļām 
auglis ir mazāk jūtīgs pret jonizējošo starojumu. 
NB! Plānveida radioloģiskos izmeklējumus (īpaši 
vēdera dobumam un iegurņa apvidum) sievietei 

reproduktīvajā vecumā vēlams veikt menstruālā 
cikla pirmajās desmit dienās.

Astma un grūtniecība
Astma ir biežākā nopietnā plaušu slimība grūt-
niecēm. Grūtniecības laikā tās norise trešdaļai 
sieviešu uzlabojas, trešdaļai nemainās, savukārt 
trešdaļai – pasliktinās. Pasliktināšanos biežāk 
novēro sievietēm ar smagāku slimības norisi.

Slikti kontrolēta astma un slimības uzliesmo-
jumi rada draudus gan bērnam (priekšlaicīgas 
dzemdības, augļa augšanas atpalicība, augstāka 
perinatālā mirstība), gan mātei.

Astmas medikamenti ir droši, un to lietošanas 
pārtraukšana vai kavēšanās ar savlaicīgas un pie-
tiekami agresīvas ārstēšanas uzsākšanu astmas 
uzliesmojuma (īpaši, smagas norises) gadījumā 
ir nepieļaujama kļūda.

Grūtniecei ar astmu nepieciešama speciālista 
(pneimonologa vai alergologa) konsultācija ar 
eventuālu turpmāku novērošanos. Ideālā gadī-
jumā – pirmā konsultācija vēl pirms grūtniecības.

Vai astmas medikamenti 
patiešām ir droši?
Astmas medikamentus iedala divās grupās – 
pretiekaisuma līdzekļos un bronhodilatatoros 
(bronhu paplašinātāji). Pirmie (glikokortikoīdi un 
leikotriēnu receptoru antagonisti) nomāc aler-
ģisko iekaisumu elpceļu gļotādā un nodrošina 
astmas norises kontroli ilgtermiņā (mazina astmas 
uzliesmojuma risku!), savukārt otrie nodrošina 
elpceļu caurlaidību to lietošanas laikā.

Astmas medikamenti ir droši, un jebkurā gadī-
jumā to hipotētiskā ietekme uz augli ir daudzkārt 
mazāk bīstama nekā augļa hipoksijas risks smaga 
uzliesmojuma gadījumā!

Astmas ārstēšanas pamatlīdzeklis ir inhalējamie 
glikokortikoīdi (IGK). Lietojot mazās un vidējās 
devās, šiem medikamentiem faktiski nav sistēmis-
kās iedarbības, tie ne tikai mazina astmas uzlies-
mojumu risku, bet arī reālās dzīves pētījumos ir 
pierādījuši spēju samazināt mirstību no astmas. 
Arī augstās devās (tās nepieciešamas samērā reti) 
blakusparādības ilgtermiņā novēro tikai atseviš-
ķiem pacientiem.

Grūtniecība un pneimonija
Pneimonija pasaulē ir viens no galvenajiem 
(iespējams, ka pats biežākais) mātes un augļa 
nāves cēloņiem. Pirms antibiotiku ēras grūtnieču 
mirstība pārsniedza 30%.

Pneimoniju ir svarīgi laikus diagnosticēt un 
uzsākt antibakteriālo līdzekļu lietošanu. To izvēli 
obligāti nepieciešams atstāt ārsta ziņā, jo daži 
līdzekļi potenciāli ir bīstami auglim (piemēram, 

tetraciklīni, hinoloni, kotrimoksazols, kuru vecākās 
paaudzes pazīst kā biseptolu). Nekādā gadījumā 
nedrīkst kavēties ar ārsta konsultāciju bailēs no 
rentgenoloģiskās izmeklēšanas!

Principā pneimonijas gadījumā grūtnieci 
vēlams vismaz īslaicīgi hospitalizēt – labākai diag-
nostikai un norises smaguma novērtēšanai!

Grūtniecība un tuberkuloze
Svarīgi diagnosticēt tuberkulozi pēc iespējas 
agrīni, jo novēlota diagnostika rada būtisku risku 
gan mātei, gan auglim.

Daži slimības simptomi, piemēram, nogurums, 
var tikt kļūdaini skaidroti ar pašu grūtniecību. 
Nekavējoties nepieciešama ārsta konsultācija, ja 
ir neskaidrs klepus (krekšķis!), paaugstināta tem-
peratūra, svīšana naktīs un krišanās svarā.

Pilngadīgām personām, kuras dzīvo kopā ar 
grūtnieci, jāveic krūšu kurvja orgānu rentgenolo-
ģiskā izmeklēšana (ja tā nav veikta pēdējā gada 
laikā). Sievietei šo izmeklējumu veic līdz sestajai 
dienai pēc dzemdībām vai pirms izrakstīšanās no 
stacionāra. Izmeklējumi tiek veikti, lai pasargātu 
jaundzimušo, jo 20–30% gadījumu grūtniecības 
laikā TB norise ir maz simptomātiska, maskēta.

Kāpēc Latvijā atšķirībā, piemēram, 
no Norvēģijas joprojām veic 
jaundzimušo BCŽ vakcināciju?
Latvijā ir Eiropas Savienībā trešā augstākā saslim-
stība ar tuberkulozi, tādējādi zīdaiņu un mazu 
bērnu risks saslimt ir augsts.

Lūdzu, lūdzu pirmajā nedēļā, ja vien tam nav 
kādi traucējoši apstākļi, vakcinējiet jaundzimu-
šos! Zīdaiņi ir neaizsargāti pret tuberkulozi. BCŽ 
vakcīna nav ideāla, taču tā pasargā zīdaiņus un 
mazus bērnus no vissmagākajām tuberkulozes 
formām – miliāras (ģeneralizētas) tuberkulozes 
un meningīta. Medijos publicētie un apspriestie 
dati par samērā pēdējos gados nedaudz biežā-
kām vakcinācijas komplikācijām (t.s. BCŽ-ītiem) 
ir skaidrojami ar šobrīd izmantojamās vakcīnas 
augstāku efektivitāti. To apstiprina arī mūsu kai-
miņu igauņu pieredze.

Grūtniecība un gripa
Grūtniecēm novēro augstāku saslimstību, sma-
gākas komplikācijas, attiecīgi arī augstāku mirs-
tību. Risks ir paaugstināts arī pirmajās divās 
nedēļās pēc dzemdībām. Smagas norises astma 
un sistēmiska glikokortikoīdu terapija ir papildu 
riska faktori.

Visefektīvākā profilakse ir (ikgadēja) vakci-
nācija; tā nav kontrindicēta grūtniecības laikā! 
To var un vajag veikt jebkurā trimestrī! Vakci-
nēties ieteicams arī grūtnieces ģimenes locekļiem.

Sievietes ir jutīgākas pret atkarības veidošanos no nikotīna. Viņas ir arī «apzinīgā-
kas» smēķētājas negatīvā nozīmē, jo ievelk tabakas dūmus dziļāk plaušās un ilgāk 
aiztur elpu ieelpā.

SPECIĀLISTA VIEDOKLIS

Sieviete un viņas 
plaušu veselība
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Aizpildiet testu un jautājiet ārstam!

Izglītojošs materiāls pacientiem. Lai saņemtu personiska rakstura medicīniskus ieteikumus, lūdzu, konsultēties ar veselības aprūpes speciālistu.
Materiālu atbalsta GlaxoSmithKline Latvia SIA, Duntes iela 11, Rīga, LV/RESP/0006/15a(2); Sagatavots: 05/2015

Neapvelciet, ja atbilde ir “nē”
Apvelciet atbilstošo!
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“Asthma Screening Questionnaire” B. Shin et al. J Investig Allergol Clin Immunol 2010

Saskaitiet tikai 
apvilktos punktus

Ja Jūsu kopējais punktu skaits ir 4 un 
vairāk, iespējams, ka Jums ir bronhiālā 
astma un būtu ieteicams konsultēties ar 
ārstu par savu plaušu veselību.
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JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

EVITA HOFMANE

Bronhiālā astma ir hroniska slimība, kas, 
ienākot mūsu dzīvē, iekārtojas uz palik-
šanu.Tāpēc ir svarīgi zināt, kā ar to sadzī-
vot. Mūsdienu medicīnas attīstība sniedz 
šādu iespēju.

Par astmas pacientiem aktuāliem jautājumiem 
un problēmām šīs slimības ārstēšanā runājam ar 
Veselības centra 4 pneimonoloģi Ilzi Morozovu.

– Vai bronhiālā astma var sākties tikai bērnībā 
vai jaunībā? Kādi ir tās galvenie simptomi?
– Astma var sākties jebkurā vecumā. Galvenie 
simptomi var būt atšķirīgi, bet visbiežāk tā ir 
čīkstoša elpa, elpas trūkums un ieildzis klepus.
– Kam ir lielāka nozīme astmas attīstībā: 
iedzimtībai vai vides faktoriem?
– Astmas rašanos diezgan lielā mērā sekmē vides 
faktori, bet nenoliedzama loma ir arī iedzimtībai. 
Ja ģimenē kādam ir astma, tad pastāv lielāks risks 
arī bērniem ar to saslimt. Tomēr slimība var rasties 
neatkarīgi no vecuma un ģimenes anamnēzes. 
Ir grūti prognozēt, cik tā būs smaga vai viegla.
Tāpēc ir jāseko līdzi pacientu veselības stāvoklim.
– Nosakot astmas diagnozi, pacientam būs 
jāsāk lietot arī inhalējamie medikamenti. 
Cik svarīgi ir pacientu apmācīt lietot nozī-
mēto inhalatoru?
– Apmācībai ir galvenā loma, jo, lai varētu ārstēt 
šo slimību, panākt astmas kontroli, pacientam 
ir jābūt apmācītam, zinošam: kas ir astma, kā tā 
izpaužas, kādas zāles un cik bieži ir jālieto un kā 
tās ir jālieto.
– Katram pacientam vizītei atvēlētais laiks ir 
vienāds, tomēr ne visi vienlīdz ātri apgūst jau-
nas iemaņas, tostarp arī inhalatoru lietošanu. 
Vai jums pietiek laika pacientu apmācībai?
– Man pārsvarā pietiek laika, bet ne vienmēr. Tas 
ir atkarīgs no pacienta. Jebkuram pacientam, 
uzsākot ārstēšanu ar inhalējamajiem medika-
mentiem vai arī mainot medikamentus un inha-
lējamo ierīci, vienmēr tiek parādīts un izstāstīts, 
kā medikaments lietojams. Pacienti tiek iepazīs-
tināti ar dažādām inhalējamām ierīcēm, jo tās ir 
atšķirīgas. Viņiem tiek parādīts, kā kura ierīce dar-
bojas, izstāstīts, cik bieži jālieto zāles.Tad pacients 
izlemj, ar kuru ierīci viņam būs vieglāk rīkoties. 
Kad viņš ir izvēlējies ierīci, vēlreiz tiek parādīts, 
kā tā darbojas un kā to pareizi lietot. Ir arī infor-
matīvais materiāls, ko es pacientiem dodu līdzi 
uz mājām, lai vajadzības gadījumā varētu pārla-
sīt. Medikamenta oriģinālajā iepakojumā viss ir 
uzrakstīts, taču nereti burti ir ļoti sīki, teksts ir tul-
kots dažādās valodās, un pacientam var būt grūti 
orientēties lielajā informācijas daudzumā. Tāpēc 
ir ļoti labi, ka ir pieejams papildu informatīvais 
materiāls, kuru var pārlasīt, lai atsauktu atmiņā, kā 
zāles pareizi lietojamas. Ja tomēr kaut kas nekļūst 
skaidrs, ir jāiet pie ģimenes ārsta vai jāvēršas pie 
speciālista. Ir ļoti svarīgi, lai arī aptiekās farmaceiti 
būtu zinoši, jo nereti pacients netiek ne pie ģime-
nes ārsta, ne speciālista rindu dēļ.Tad aptieka ir tā 
vieta, kur viņš var doties noskaidrot sev nepiecie-
šamo informāciju, taču citkārt arī farmaceiti īsti 
nezina, kā inhalatori lietojami.
– Dažkārt pacientiem ir jālieto vairāki inha-
latori vienlaikus – gan ārstējošais, gan bron-
hus paplašinošais jeb glābējinhalators. Viņi 
mēdz izvēlēties lietot tikai vienu – glābējin-
halatoru, jo tā iedarbība ir tūlītēja. Taču tādā 
veidā slimība faktiski netiek ārstēta. Vai ir 
iespējams saņemt nepieciešamo terapiju ar 
vienu inhalatoru?

– Jā, protams, terapija ar vienu inhalatoru ir iespē-
jama. Ir pieejami kombinētie inhalatori, kuros ir 
abi medikamenti – gan bronhus paplašinošais, 
gan ārstējošais jeb pretiekaisuma medikaments. 
Līdz ar to pacients vienlaikus saņem šos abus 
medikamentus, lietojot vienu inhalējamo ierīci. 
Tāpat ir atsevišķi kombinētie medikamenti, kurus 
var lietot papildus pamatterapijai, lai kupētu ast-
mas lēkmi, jo bronhus paplašinošā medikamenta 
daļa sāk darboties tikpat ātri un efektīvi kā glābē-
jinhalators salbutamols, bet papildu ieguvums 
ir tas, ka pacients vienlaikus saņem arī pretiekai-
suma medikamentu.
– Kas ir pats svarīgākais astmas ārstēšanā?
– Pats svarīgākais ir noteikt pareizu diagnozi, 
izveidot labu sadarbību starp pacientu un ārstu, 
kā arī pacientam lietot zāles tā, kā rekomendējis 
ārsts, nevis pēc saviem ieskatiem. Pētījumi vēsta, 
ka pacienti bieži pieļauj kritiskas kļūdas, nepa-
reizi lietojot inhalējamos medikamentus. Stūrak-
mens slimības ārstēšanā ir veiksmīga sadarbība 
ar ārstu, pareiza medikamenta lietošana un ast-
mas kontrole. Astmas pacientiem nevar nozīmēt 
vienu konkrētu ārstēšanu uz visu atlikušo mūžu. Ir 
dažādi parametri, pēc kuriem mēs nosakām, kāds 
medikaments pacientam kurā brīdī ir nepiecie-
šams, lai slimību kontrolētu.
Tāpat ir svarīgi, lai ģimenes ārsti un farmaceiti 
saprastu: ja pacientam ir nozīmēts inhalējamais 
medikaments, tad viņš ir apmācīts tikai konkrētās 
ierīces un medikamenta lietošanā. Šobrīd Latvijā 
ir pieejami ne tikai oriģinālpreparāti, bet arī ģenē-
riskie medikamenti, un ierīces tiem ir atšķirīgas. 
Ja es pacientam esmu nozīmējusi vienu prepa-
rātu, bet viņam aptiekā iedod citu, kam ir tāds pats 
ķīmiskais sastāvs, bet atšķiras inhalējamā ierīce, 
var gadīties, ka viņš ar to nepratīs rīkoties. Mainot 
medikamentu, vienmēr ir jāpārliecinās, vai pacients 
mācēs apieties ar inhalējamo ierīci. Ja es izrakstu 
zāles, tas nozīmē, ka es esmu pacientu apmācījusi, 

kā medikamentu lietot. Nedrīkst būt tā, ka ģimenes 
ārsts viņam izraksta pavisam kaut ko citu, nepamā-
cot pacientu lietot šo medikamentu.
– Vai astmu var izārstēt? Kādi ir ārstēšanas 
mērķi? 
– Ārstēšanas mērķis ir kontrolēta astma. Tas 
nozīmē, ka pacientam slimība ir, bet viņš neiz-
jūt nekādus astmas simptomus, vai tie ir ļoti reti. 
Elpošanas funkcija nav traucēta, un nav jālieto 
glābējinhalatori. Ja pacientam ir kontrolēta astma, 
ikdienā viņa aktivitātes un darbības nekādā veidā 
netiek ierobežotas.
Astmu, tāpat kā jebkuru citu hronisku saslimšanu, 
pilnībā izārstēt nevar. Mēs runājam par astmas 
kontroli un slimības remisiju, cenšamies panākt, lai 
pacienta dzīvē astmas dēļ nebūtu ierobežojumu.
Liela nozīme ir kaitīgajiem vides faktoriem, ieradu-
miem un arī liekajam svaram. Tie, iedarbojoties uz 
elpceļiem, var izraisīt slimības attīstību, jo astma 
pēc definīcijas ir iekaisums elpceļos.
– Jūs jau minējāt, ka pacienti bieži vien zāles 
lieto pēc saviem ieskatiem, nevis tā, kā reko-
mendējis ārsts. Kāpēc tā notiek? Rūpēties par 
savu veselību taču ir katra paša interesēs.
– Pacientu līdzestība ir ļoti liela problēma ne tikai 
Latvijā, bet visā pasaulē. Pacienti neievēro ārstu 
rekomendācijas un nelieto zāles tā, kā ieteikts. 
Liela problēma ir ekonomiskā situācija mūsu val-
stī. Astmas medikamentus valsts kompensē 75% 
apmērā, tomēr pacienta līdzmaksājums ik mēnesi 
nav mazs, un daļa cilvēku to nevar atļauties. Citās 
valstīs kompensācija ir 90%, tātad līdzmaksājums 
ir mazāks.
Sabiedrībā vēl arvien ir izplatīti mīti par hormo-
nus saturošām zālēm. Galvenais medikaments, 
ar ko astma tiek ārstēta, ir inhalējamie glikokor-
tikoīdi. Pastāv viedoklis, ka cilvēks, lietojot šos 
medikamentus, aptaukosies, viņam izkritīs zobi 
un mati, būs virkne citu problēmu. Vārds «hor-
moni» ir liels bieds.

Bieži vien pacienti, sākot lietot zālēs, izjūt ievē-
rojamu pašsajūtas uzlabošanos un simptomu 
izzušanu īsā laika periodā un līdz ar to pārtrauc 
terapiju, tiklīdz jūtas labāk. Taču simptomi pēc 
kāda laika atkal atjaunojas. Tad pacienti iet pie 
ārsta un saka: «Es lietoju jūsu izrakstītās zāles, bet 
man tās nepalīdz.» Sīkāk iztaujājot, noskaidrojas, 
ka pacients zāles lietojis tikai nedēļu vai divas un 
tad pārtraucis.Tagad viņš uzskata, ka zāles nav 
bijušas efektīvas.
Problemātiska ir arī ārstu pieejamība un līdz ar to 
slimības diagnostika. Daļa ģimenes ārstu pacien-
tus sūta uz izmeklējumiem, bet virkne ģime-
nes ārstu neuzskata par nepieciešamu saviem 
slimniekiem nozīmēt speciālista konsultāciju. 
Tad paši pacienti vēršas pie pneimonologa, jo 
jūt izteiktas veselības problēmas, piemēram, 
ilgstošu klepu, kas īpaši raksturīgi tajos gadīju-
mos, kad pacientam tiek diagnosticēta klepus 
astmas forma.
Tad, kad pacientam ir astmas uzliesmojums, 
veselības sarežģījumi, neskaidri jautājumi vai 
citas likstas, ko viņš grib pastāstīt savam ārstam, 
viņš pie ārsta tūlīt netiek, ir jāgaida rindā. Līdz ar 
to šie pacienti bieži vien ir spiesti saukt neatlie-
kamo medicīnisko palīdzību, tiek stacionēti, kas 
nebūtu vajadzīgs, ja viņiem būtu iespēja laikus 
tikt pie sava ārstējošā ārsta, kurš nozīmētu adek-
vātu ārstēšanu.
Kas šogad būtu īpaši jāievēro astmas un aler-
ģijas pacientiem?
– Tāpat kā ik gadu, internetā ir pieejams ziedēša-
nas kalendārs, un pacientiem, kuriem ir ziedpu-
tekšņu alerģija, tam ir jāseko, lai sagatavotos un 
laikus sāktu lietot vajadzīgos medikamentus, kas 
palīdzēs izvairīties no smaga slimības uzliesmo-
juma. Piemēram, nedēļu vai divas pirms vasaras 
zāļu ziedēšanas sākuma pacientam pēc konsul-
tācijas ar ārstu vajadzētu sākt lietot nepiecieša-
mos medikamentus.

Jebkuram pacientam, uzsākot ārstēšanu ar inhalējamajiem medikamentiem vai arī mainot medikamentus un inhalējamo ierīci, 
vienmēr jāparāda un jāpastāsta, kā medikaments lietojams.

Astmas ārstēšanā svarīga līdzestība

OK OK
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Pasaules Veselības organizācijas (PVO) 
dati ir nesaudzīgi – aptuveni trešā daļa 
pasaules iedzīvotāju cieš no mazasinī-
bas jeb anēmijas. Lielākoties tā ir dzelzs 
deficīta izraisīta.

Sarunā ar Liepājas reģionālās slimnīcas kardioloģi 
Ivetu Šimi skaidrojam, vai patiešām ir tik traki, kā 
prognozē speciālisti, un šī slimība varētu kļūt par 
21.gadsimta mēri?

– Skatoties kopumā, PVO dati noteikti atbilst 
patiesībai. Es šos slimniekus iedalītu trīs galve-
najās grupās. Liela grupa ir cilvēki ar hronisku sirds 
mazspēju. Otra grupa – hroniski nieru slimnieki 
un trešā – gados vecāki cilvēki ar ļaundabīgiem 
audzējiem. Starp citu, no tiem sirds mazspējas 
slimniekiem, kam ir ļoti būtiski sirdsdarbības trau-
cējumi, pat līdz 80% cieš no anēmijas.
– Kas ir primārais – mazasinība vai sirds 
mazspēja? 
– Abas iet roku rokā, viena otru pastiprinot. Ir 
gadījumi, kad cilvēkam ir plašs sirds infarkts un 
veidojas sirds mazspēja. Kā sekas tam ir slikta 
orgānu apasiņošana – slikti tiek apasiņotas nieres, 
slikti veidojas eritropoetīns (hormons, ko izdala 
nieres, sarkano asinsķermenīšu (eritrocītu) veido-
šanai), arī kuņģī rodas slikta apasiņošana, un tā tas 
aiziet pa riņķi pa visu organismu.
– Dzelzs deficīta radīta anēmija nozīmē, ka 
organismā nepietiek dzelzs?
– Jā, tas nozīmē, ka dzelzs netiek iekšā orga-
nismā. Cēloņi tam dažādos platuma grādos dzī-
vojošiem cilvēkiem ir dažādi. Piemēram, Āfrikā 
dzīvojošiem cilvēkiem dzelzs trūkumu rada šī 
elementa nepietiekamība pārtikas produktos, 
savukārt mūsu platuma grādu iedzīvotājiem to 
bieži rada dažādas tā sauktās modes lieta. Piemē-
ram, padomju laikā bija periodi, kad modē bija 
nebarot bērnus ar krūti, un tāpēc viņiem trūka 
dzelzs. Tagad ir gadījumi, kad mammas piens 
bērnam ir gandrīz vai vienīgais ēdiens pat līdz trīs 
gadu vecumam – vēl viena galējība. Bērni, kam 
galvenā pārtika arī pēc gada vecuma ir mātes 
piens, cieš no dzelzs deficīta, jo viņi papildus 
nesaņem pilnvērtīgu uzturu. Turklāt, iegūstot 
anēmiju agrā bērnībā, ir risks, ka organisms piln-
vērtīgi neattīstīsies. Tas nozīmē, ka tālākajā dzīvē 
šie cilvēki var būt dzelzs deficīta radītas anēmi-
jas riska grupā, jo organisms jau no bērnības nav 
pielāgojies dzelzs uzsūkšanai. No anēmijas cieš 
arī tie cilvēki, kam organismā dzelzs ir pietie-
koši, taču no kuņģa un zarnām šis elements slikti 
uzsūcas asinsritē. Iemesli tam ir dažādi. Piemē-
ram, jauni, aktīvi, bet tajā pašā laikā stresa mocīti 
cilvēki cieš no pastiprinātas kuņģa skābes izdalī-
šanās. Viņiem dedzina kuņģi, un, lai to novērstu, 
cilvēki ilgstoši lieto skābi samazinošus medi-
kamentus. Dzelzs, ko satur pārtikas produkti, 
uzsūcas tikai tad, ja šajā procesā piedalās kuņģa 
skābe. Starp citu, ir svarīgi zināt, ka kuņģa skābi 
samazinošus medikamentus bez konsultēšanās 
ar ārstu drīkst lietot ne ilgāk kā 4–6 nedēļas. Ja to 
dara ilgāk, pašārstēšanās var radīt sliktas sekas. 
Kaut vai pieminēto mazasinību. Tāpat dzelzs 
uzsūkšanās nenotiek, ja ir iekaisusi tievā zarna. 
Nopietns dzelzs trūkums sastopams sievietēm 
dažādos vecumos. Līdz menopauzei – ja sievie-
tei ir stipra asiņošana mēnešreižu laikā, savukārt 
menopauzē – ja ir kuņģa un zarnu problēmas. 
Vīrieši ar mazasinību var saskarties, ja viņi inten-
sīvi trenējas sporta zālē un ir uztrenējuši lielu 
muskuļu masu – tad dzelzs uzkrājas muskuļos. 

Tāpēc šādiem vīriešiem dzelzs jāuzņem vairāk 
nekā tiem, kam nav tik lielas muskuļu masas. 
Veselam cilvēkam dzelzs no organisma netiek 
izvadīta ne ar kādiem izvades procesiem. Tas 
organismā cirkulē pa riņķi, taču dzelzs rezervju 
samazināšanās var notikt, ja kādu iemeslu dēļ 
asiņo, piemēram, smaganas vai ir kādas mik-
rotraumas zarnās, kur arī notiek neliela asiņo-
šana un tamlīdzīgi. Tāpēc cilvēkam regulāri katru 
dienu dzelzs ir jāuzņem ar pārtiku.
– Kā to izdarīt?
– Tas nav speciāli jāskaitļo – veselam cilvēkam 
pietiek ikdienā lietot pilnvērtīgu un sabalansētu 
uzturu. Tā iespējams nodrošināt organismu ar 
vajadzīgo dzelzs daudzumu.
– Kas biežāk cieš no mazasinības – vīrieši 
vai sievietes?
– Biežāk tomēr sievietes, jo sievietei jau fizioloģiski 
notiek asiņošanas. Savukārt vīriešiem tā gandrīz 
vienmēr ir saistīta ar kādām nopietnām slimībām.
– Kādi simptomi var liecināt par mazasinību?
– Fiziski aktīvi cilvēki to sajūt kā nespēju veikt 
agrākās fiziskās aktivitātes – viņi ātri nogurst un 
sajūt nespēku, tāpat viņiem kļūt trausli nagi un 
mati, šie cilvēki izskatās bāli. Var būt arī garšas 
un smaržas izmaiņas, vēlme ēst neparastas lietas, 
piemēram, graudus, mīklu, zobu pastu.
– Kā problēmu var konstatēt?
– Tas ir ļoti vienkārši: veicot pilnu asins analīzi un 
nosakot dzelzs līmeni organismā. Ārsts jau asins 
analīzē redz dzelzs deficīta anēmijas pazīmes – 
samazinātu hemoglobīna daudzumu, samazinātu 
eritrocītu skaitu, hipohromiju – bālus eritrocītus, 
mikrocītus (maza izmēra eritrocītus). Lai preci-
zētu, vai tā ir dzelzs deficīta anēmija, ir jāpārbauda 
papildu rādītāji – ferritīna jeb dzelzs rezervju dau-
dzums organismā. Šī pārbaude pēc laika ir jāat-
kārto, lai kontrolētu, vai anēmija ārstēta pareizi. 
Normalizējoties asins analīzei, jāsasniedz normāls 
ferritīna līmenis, kas norāda uz atjaunotām dzelzs 
rezervēm organismā.
– Ja ir konstatēta mazasinība, kas tiek darīts 
tālāk? 

– Vispirms es gribu uzsvērt, ka tā noteikti ir jāār-
stē. Cilvēks ar mazasinību, protams, var sadzī-
vot ļoti ilgi, bet šāda dzīve var radīt nopietnas 
sekas, izraisīt citu orgānu bojājumus: gan nieru, 
gan aknu, gan galvas smadzeņu. Cilvēkiem ar ilg-
stošu mazasinību ir sliktas izdzīvošanas cerības, 
ja viņi saslimst ar kādu nopietnu slimību vai gūst 
smagas traumas. Īpaši tas attiecināms uz gados 
vecākiem cilvēkiem.
– Vai mazasinības radītie orgānu bojājumi var 
būt arī neatgriezeniski?
– Ja ir nopietni skartas galvas smadzenes, tad jā! 
Es no sirds ieteiktu kontrolēt dzelzs pietiekamību 
organismā un tā trūkumu savlaicīgi ārstēt, jo tas 
ir katra cilvēka paša interesēs. Kad mazasinība ir 
novērsta, cilvēks atkal ir spēka pilns, pilnvērtīgi 
spēj veikt visas agrākās darbības, atgriežas arī 
dzīvesprieks. Pasakiet man, kurš nevēlas tāds būt?
– Kā tiek ārstēta mazasinība?
– Vispirms ir jānoskaidro, vai cilvēks var lietot 
dzelzi saturošas tabletes, kas ir pirmās izvēles 
līdzekļi dzelzs deficīta anēmijas ārstēšanā. Tās var 
lietot pacienti, kam nav traucēta kuņģa un zarnu 
darbība. Pietiek ar trim mēnešiem, lai sajustu pir-
mos uzlabojumus. Pēc tam atkārtoti veic analīzes. 
Ja vērojama uzlabošanās, terapiju turpina, līdz 
problēma ir novērsta.
– Ko dara, ja uzlabošanās nav notikusi? 
Noteikti ir gadījumi, kad cilvēks ilgstoši 
lieto dzelzi saturošas tabletes, taču analīzes 
uzrāda, ka problēma nav novērsta. Kādēļ tā 
notiek? 
– Visticamāk, tā ir manis jau pieminētā dzelzs pre-
parāta uzsūkšanās problēma, kura norāda, ka nav 
novērsta dzelzs trūkuma pamatproblēma. Ļoti 
bieži tā ir dažāda veida asiņošana, kuras dēļ dzelzs 
līmenis organismā samazinās. Sievietēm tās vis-
biežāk ir mēnešreizes ar stipru asiņošanu, jebku-
ram cilvēkam tā var būt asiņošana kuņģī vai zarnās 
un tamlīdzīgi. Ja asiņošana turpinās, tabletes var 
lietot ilgstoši, bet situācija nemainīsies. Tāpēc ir tik 
svarīgi novērst iemeslu, kāpēc radies dzelzs trū-
kums organismā. Vēl pirms jebkuru medikamentu 

lietošanas ir svarīgi noskaidrot, vai cilvēkam ir tikai 
dzelzs trūkums organismā, vai viņam jau ir dzelzs 
trūkuma izraisīta mazasinība.
– Dzelzi saturošas tabletes cilvēks var brīvi 
iegādāties aptiekā pats jeb nepieciešama 
ārsta recepte?
– Tās var iegādāties arī pats bez receptes, tomēr 
es neieteiktu to darīt ļoti vienkārša iemesla dēļ: 
ārsts katram cilvēkam ieteiks viņam individuāli 
pieņemamākās un labākās tabletes, tās, kas visla-
bāk uzsūksies organismā un mazāk kairinās kuņģi 
un zarnu traktu un kas būs efektīvākas.
– Ko darīt, ja perorālos preparātus dažādu 
iemeslu dēļ lietot nevar?
– Tad pirmām kārtām ir jānovērš veselības problē-
mas, kas rada dzelzs līmeņa samazināšanos orga-
nismā. Mazasinības ārstēšanai šādiem pacientiem 
izmanto vēnā ievadāmus dzelzi saturošus medi-
kamentus. To brīdi, kad nepieciešami intraveno-
zie preparāti, izvēlas ārsts. Darbā aizņemtiem, 
aktīviem cilvēkiem ir diezgan neparocīgi lietot 
dzelzi saturošas tabletes. Viņiem pastāv iespēja 
uzreiz vienā reizē intravenozi ievadīt visu nepie-
ciešamo dzelzs daudzumu. Tagad ir pieejami ļoti 
labi dzelzs izomaltozīdu saturoši jaunākās paau-
dzes medikamenti, kam faktiski nav nekādu nepa-
tīkamu blakus parādību. Ja, ievadot iepriekšējās 
paaudzes intravenozos dzelzi saturošos medi-
kamentus, rodas īpatnējas garšas sajūtas – mutē 
parādās dzelzs garša, tad šim preparātam tāda 
trūkuma nav. Turklāt ar vienas ampulas palīdzību 
ir novērsts dzelzs trūkums organismā. Šo proce-
dūru cilvēkam veic vai nu slimnīcā, vai ģimenes 
ārsta praksē, vai ambulatorā injekciju kabinetā.
– Sevišķi smagos gadījumos izmanto arī 
asins pārliešanu.
– To izmanto nevis kā ikdienišķu terapeitisku 
metodi, bet īpaši akūtos gadījumos, piemēram, 
ja mazasinība konstatēta pacientam, kam jāveic 
liela apjoma operācija. Tad cilvēkam ievada erit-
rocītu masu, lai ātri paaugstinātu hemoglobīna 
līmeni. Asins pārliešana ir izmantojama tikai kā 
neatliekamā palīdzība, nevis hroniskas anēmijas 
ārstēšanas metode.
– Aptiekās ir nopērkami dzelzi saturoši bez-
recepšu medikamenti. Nereti cilvēki, sajūtot 
nespēku, paši izdomā, ka tā varētu būt maz-
asinība, tāpēc iegādājas šos medikamentus 
un lieto bez konsultēšanās ar ārstu.
– Īsti labi tas nav, jo dzelzi ir iespējams arī pār-
dozēt. Pirmkārt, pārdozējot dzelzi, sāp vēders, ir 
spazmas, slikta dūša un tumša vēdera izeja. Otr-
kārt, pārdozēto dzelzi no organisma ir ļoti grūti 
izvadīt. Treškārt, pārdozētais dzelzs uzkrājas 
aknās, tās bojājot.

Iveta Šime: «Mazasinība noteikti ir jāārstē. Cilvēks ar mazasinību var sadzīvot ļoti ilgi, 
bet šāda dzīve var radīt nopietnas sekas, izraisīt citu orgānu bojājumus: gan nieru, 
gan aknu, gan galvas smadzeņu. Cilvēkiem ar ilgstošu mazasinību ir sliktas izdzīvo-
šanas cerības, ja viņi saslimst ar kādu nopietnu slimību vai gūst smagas traumas.»
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No mazasinības obligāti jāšķiras!
Ferritīns – dzelzi saturoša olbaltum-
viela, kas norāda uz dzelzs uzkrāju-
miem organismā.

Skaidrojošā vārdnīca

AKTUĀLI

10 ar dzelzi bagātāko produktu tops
zz Žāvēti augļi
zz Kakao pulveris un šokolāde
zz Aknas
zz Ēdamgliemeži, austeres un divvāku gliemji
zz Grauzdētas ķirbju sēklas,
zz Sezama sviests (tahini) un sēklas
zz Kaviārs (zivju ikri)
zz Saulē žāvēti tomāti
zz Saulespuķu sēklas
zz Žāvētas aprikozes

ZINĀŠANAI
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PACIENTU IZGLĪTĪBAI

TOMS ZVIRBULIS

Katram vīrietim dzīvē pienāk posms, kad 
ir jāsāk pastiprināti domāt un rūpēties 
par savu veselību. Prostatas veselība un 
problēmas, kuras prostatas palielināša-
nās izraisa, ne tikai pasliktina dzīves kva-
litāti, bet arī ietekmē vīrieša pašapziņu.

Kāpēc prostata mūža laikā palielinās, kā ar to 
sadzīvot, kā ar tās sekām cīnīties, par to sarunā 
ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnī-
cas uroloģijas nodaļas ārstu Dr. Andreju Leiši.

– Kas ir labdabīga prostatas hiperplāzija 
(LPH)?
– Vispirms jautājums ir par to, vai LPH vispār ir 
slimība. LPH ir dabīgs organisma process, kura 
rašanās nav izpētīta. Tā var būt saistīta ar šūnu 
reģenerācijas īpatnībām un hormonālo līdzsvaru, 
bet šādas problēmas rodas katram vīrietim. Kat-
ram vīrietim ir prostata, un tā ar gadiem kļūst lie-
lāka, vai mēs to vēlamies vai nē. Slimība rodas tad, 
ja tā sāk mums traucēt dzīvot. Ar palielinātu pros-
tatu ir līdzīgi kā ar lielu degunu. Ja tas netraucē 
elpot, mēs nekādas manipulācijas neveicam. 
Problēmas var rasties divos virzienos. Viens ceļš 
ejams, ja slimība ievirzās ļaundabīgā gultnē. Otrā 
virzienā mēs meklējam palīdzību, ja labdabīgā 
procesa rezultātā rodas simptomi, kas ietekmē 
dzīves kvalitāti.
– Ar šo slimību saskaras katrs vīrietis, bet 
tajā pat laikā, vai tai var būt kāda saistība ar 
iedzimtību? 
– Īsti pierādīta ģenētiskā predispozīcija ir tikai 
prostatas vēzim. Ja tēvam, vecamtēvam vai brā-
lim ir bijis prostatas vēzis, tad ir stipri augstāks 
risks saslimt ar prostatas vēzi. Iedzimtību mēs 
redzam jebkurā lietā: tās var būt garas kājas vai 
lokaini mati, vai rakstura iezīmes un intelekts. Tas 
vairāk vai mazāk ir mantojums. Tāpat arī asinsspie-
diens un varikozas vēnas. Bieži vien pacients nāk 
un saka, ka viņa tēvs vai vecaistēvs ir saskāries ar 
šādām problēmām. Būtībā visām slimībām var 
izveidot šādu ģenētisku saikni.
– No cik gadu vecuma vīrietim būtu jāsāk pie-
vērst šai problēmai pastiprināta uzmanība?
– Runājot par LPH, es domāju, ka ātrāk par 50 
gadu vecumu neko darīt nevajadzētu. Cita lieta, 
ja ir radušās sūdzības. Tad ir jāmeklē ārsta palī-
dzība. Par 50 gadiem jaunākiem vīriešiem LPH ir 
sastopama reti. Tāpēc, ja sūdzību nav, tad tāpat 
vien iet pie ārsta nav nepieciešams. Aicinājums 
jaunākiem vīriešiem apmeklēt urologu parasti ir 
saistīts ar onkoloģiju.
– Ir vīrieši, kuriem pēc 50 nav problēmu ar 
prostatas palielināšanos. Kā to izskaidrot?
– Īsti to izskaidrot nevar. Viens 80 gados skrien pa 
mežu, sporto un met acis uz jaunām meitenēm, 
cits 40 gados ir fiziski un morāli novecojis. Kāds 
katrs ir piedzimis, tāds viņš arī ir. Zināmā mērā ir 
svarīgi, kā uz to skatās. Tagad ir moderni teikt, ka 
daudz kas ir atkarīgs no tā, vai tu esi nolēmis būt 
laimīgs vai nelaimīgs. Ja uz visām lietām skaties 
pozitīvi, tad tu arī dzīvosi pozitīvu dzīvi. Turpretī, 
ja katram sīkumam tiek pievērsta milzīga vērība 
un šie sīkumi šķiet briesmīgi, tad tādas pat prob-
lēmas radīsies arī ar veselību. Cilvēks ir tendēts 
meklēt sevī visu slikto, bezgalīgi analizēt dažā-
dus simptomus. Ja viņš uzskatīs, ka ir slims, tad 
arī būs slims.
– Lai novērtētu prostatas veselību, ir izstrā-
dāta speciāla simptomu skala. Kā un kad to 
izmanto? 

– Tas ir jautājumu kopums, lai sūdzības sistema-
tizētu. Jautājumi nav sarežģīti, bet pacientam 
reizēm grūti izprotami. Skalas jēga ir novērtēt 
urinācijas problēmu biežumu, strūklas spēku, 
iztukšošanos un tā tālāk. Katram jautājumam ir 
punktu vērtība no 0 līdz 5. Tos summējot, urologs 
iegūst kaut cik objektīvu rādītāju, vai simptomi ir 
izteikti vai mazi. Pēc vadlīnijām simptomu skala 
būtu jāizmanto un pacienta vēsturē tai vajadzētu 
būt iekšā. Daļa ārstu to izmanto, daļa nē – gau-
mes jautājums. Bet tas noteikti var palīdzēt ārstam 
secināt, vai risks ir liels. Skalā ir iekļauts jautājums 
par pacienta dzīves kvalitāti, vai viņš ir apmieri-
nāts ar esošo situāciju. Pilnīgi vienādiem simp-
tomiem var būt divas dažādas atbildes. Ja lauku 
cilvēkam, kurš strādā brīvā dabā, vajag ik stundu 
pačurāt, viņš turpat ārā pie ābeles to izdara un 
problēmu nav. Turpretī profesoram, kurš vada 
lekcijas un pēc tam sēž operā, šāda pat situācija 
rada diskomfortu. Lai pacientam izvēlētos pareizo 
ārstēšanu un novērtētu ārstēšanas perspektīvas, 
kopā ir jāliek simptomi un tas, vai šie simptomi 
cilvēkam traucē dzīvot.
– Bieži vien dzirdam par dabas līdzekļiem 
vīrieša veselībai. Vai ar to lietošanu pietiek?
– Ikdienā gandrīz visi pacienti, kuri nonāk pie uro-
loga, uz jautājumu, vai viņi kaut ko tādu ir lieto-
juši, atbild apstiprinoši. Tomēr es neesmu saticis 
nevienu vīrieti, kurš ar kādu no šiem preparātiem 
būtu izārstējies. Tas ir kā palīglīdzeklis vīrietim, 
kurš uztraucas par to, ka viņa prostata varētu būt 

palielināta. Sūdzību viņam nav, taču ir vēlme kaut 
ko lietot. Saprātīgās devās visi šie dabas līdzekļi 
pacientam nekaitē.
– Ja ārsts ir nozīmējis medikamentus prosta-
tas ārstēšanai, cik ilgi tie ir jālieto?
– Vispirms mēs nosakām, vai process prostatā 
ir ļaundabīgs vai labdabīgs. Ja tas ir ļaundabīgs, 
tad ārstēšana aiziet vienā virzienā, ja labdabīgs 
– citā. Ja process ir labdabīgs, tad ir jāsaprot, ka 
tā ir hroniska, progresējoša slimība. Tā ir, būs un 
turpinās attīstīties. Ārstēšanās sākumā pacientam 
ir jāizlemj, ko viņš vēlas: vai viņš grib taisīt ope-
rāciju, vai ārstēties ar medikamentiem. Tāpat kā 
pie cukura diabēta un arteriālās hipertensijas, 
nav zāļu, ko LPH gadījumā var mazliet padzert 
un būt vesels. Var izārstēt iekaisumu, bet nevar 
izārstēt prostatas hiperplāziju. Ja pacients ir nolē-
mis iet medikamentozo ceļu, tad viņam tiks nozī-
mēts konkrētas grupas medikaments, kas būs 
jālieto visu laiku. Mēs vienmēr pacientam stās-
tām, ka ir nepieciešama kontrole, lai redzētu, vai 
zāles palīdz. Kontroles intervāli var būt pēc trim 
mēnešiem, sešiem mēnešiem vai pēc gada. Puse 
pacientu šos ieteikumus neievēro. Ja ārsts ir teicis, 
ka ir jāatrādās pēc trim mēnešiem, tad pacients 
medikamentus trīs mēnešus dzer, bet pēc tam 
pārtrauc un sāk domāt, ka būtu jādodas pie ārsta. 
Paiet vēl kāds laiks, līdz viņš tiešām atnāk pie ārsta, 
un situācija ir tāda pati kā agrāk vai vēl sliktāka. Ja 
tu esi nolēmis ārstēties, tad ir jāārstējas pastāvīgi, 
kamēr urologs, nevis kāds cits teiks – «stop»! Ja 

medikamentus nelieto visu laiku, tad ārstēšana 
zaudē jēgu.
– Mūsdienās ir pieejams plašs medikamentu 
klāsts. Vai ir būtiskas atšķirības starp piedā-
vātajām zālēm LPH ārstēšanai?
– Ir divas medikamentu grupas. Viena – alfa blo-
katori – neietekmē prostatas augšanu, bet tikai 
noņem simptomus, kamēr pacients tos lieto. Ja 
šie medikamenti palīdz, uzlabojas urīna strūkla, 
pazūd kairinājuma simptomātika. Šie preparāti 
ir jālieto ilgstoši un tikai tad, ja tie tiešām palīdz. 
Ja tie nepalīdz, ārsts kopā ar pacientu lemj, vai 
ir nepieciešams sākt lietot otras grupas medi-
kamentus, kas ne tikai noņem simptomus, bet 
arī samazina prostatu. Prostatas dziedzeršūnas 
attīstās, saistoties ar vīriešu dzimumhormoniem, 
tām ir vajadzīga dzimumhormonu klātbūtne. 
Ja kaut kādā veidā mēs šo saikni pārtraucam, 
hormoni turpina cirkulēt organismā, bet nepie-
saistās prostatas šūnām. Tā rezultātā šūna pār-
stāj augt un neveidojas jaunas šūnas. Tāda ir šīs 
zāļu grupas būtība. Pacientam noteikti ir jāie-
skaidro, ka, sākot lietot preparātu, pirmo gadu 
nekas nemainīsies. Vecajām šūnām sava dzīve 
ir jānodzīvo. Kad vecās šūnas sāks noārdīties, 
tikai tad varēs sajust ārstēšanas rezultātus. Ilg-
termiņā tas var aizkavēt prostatas augšanu un 
urīna aiztures attīstību. Līdz ar to gan vieni, gan 
otri medikamenti ir jālieto regulāri. Ja zāles vairs 
nepalīdz vai cilvēka organisms tās nepanes, lie-
tošana ir jāpārtrauc.
– Vai šīs zāles nebūs pārāk dārgas vīrietim, 
kurš mēnesī pelna apmēram 400 eiro?
– Prostata diemžēl reti kad ir vienīgā vīrieša vese-
lības problēma. «Ēdienkartē» var būt gana daudz 
tablešu, bet visi LPH preparāti ir ar 50% valsts 
kompensāciju, ja urologs tos rekomendē. Tomēr 
cenas ir pavelkamas.
– Daudziem vīriešiem operācija ir kā bieds, 
tāpēc viņi nevēršas pie urologa. Minējāt zāles, 
kuras var palīdzēt izvairīties no operācijas. 
Vai ir kāds cits veids, kā izvairīties no LPH un 
citām prostatas saslimšanām?
– Prostata, pamazām augot, spiež ciet urīna 
izvadkanālu. Otrā pusē ir urīnpūslis, kurš faktiski 
ir muskulis. Muskuļi, ja tie netiek adekvāti kusti-
nāti, atrofējas. Tāpat kā švakākas kļūst rokas un 
kājas, švakāks kļūst arī urīnpūslis. Ar gadiem urīn-
pūšļa izspiešanas spēja kļūst vājāka. Ja cilvēks 
kādas citas slimības dēļ ir gulošs vai vienkārši 
kūtrs, nestaigā un neko nedara, situācija paslik-
tinās. Pacienti paši man stāsta: ja viņi ir kustībā, 
arī urinēšana ir daudz labāka. Esot kustībā, cilvēka 
muskuļi atrodas tonusā. Ja cilvēks nedara neko, 
viņš pats kļūst letarģisks gan fiziski, gan morāli.
Regulāras fiziskās aktivitātes un adekvāta šķid-
ruma uzņemšana ir galvenās lietas, kas var ietek-
mēt problēmas attīstību.
– Kā jūs motivētu vīriešus sekot sev līdzi un 
pēc 50 gadu vecuma sasniegšanas doties pie 
ārsta vismaz vienu reizi gadā?
– Pie ārsta ir jādodas tad, kad problēma sāk ietek-
mēt dzīves kvalitāti, jo vīrietis no laba prāta pie 
ārsta neiet. Ja viņam kaut kas traucē un viņš ir 
spiests domāt, kur un kad varēs pačurāt, tad kaut 
kas nav kārtībā. Tajā brīdī nevajag sevi mānīt, ka 
ārsts to tik vien gaida, lai ar nazi «kristu virsū» 
un mēģinātu kaut ko izoperēt. Tā vienmēr būs 
pacienta izvēle. Ārsts neko nevarēs darīt pret 
pacienta gribu. Jebkura informācija ir labāka par 
neziņu un vientulīgu cīņu ar sliktām domām, galu 
galā ielaižot šo slimību. Galvenais ir godīgi attiek-
ties pret sevi, un tad vīrietis arī pats pie ārsta aiz-
ies. Nevajag sev melot.
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Andrejs Leiše: «Katram vīrietim ir prostata, un tā ar gadiem kļūst lielāka, vai mēs to 
vēlamies vai nē. Slimība rodas tad, ja tā sāk mums traucēt dzīvot.»

Esi godīgs pret sevi!
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PACIENTU IZGLĪTĪBAI

KETA SELECKA

Visbiežāk ar podagru, kas ir viens no 
artrīta veidiem, slimo vīrieši un sievietes 
pēc 50 gadu vecuma. Saslimšana ar šo 
locītavu slimību pasaulē pieaug, jo cil-
vēki ēd negausīgi un neveselīgi, rezultātā 
rodas vielmaiņas traucējumi un palielinās 
urīnskābes koncentrācija asinīs.

Orto klīnikas reimatoloģe Anna Mihailova stāsta, 
cik liela nozīme ir pareizam uzturam cīņā ar poda-
gru, kādas ir podagras slimnieku biežāk pieļautās 
kļūdas un cik būtiski hroniskiem podagras pacien-
tiem ir nepārtraukt medikamentu lietošanu arī 
pēc urīnskābes rādītāju normalizēšanās.

– Kas ir podagra, un kas to izraisa?

– Podagra ir viens no artrīta veidiem, kas 
izpaužas ar ļoti stiprām sāpēm un locītavu 
pietūkumu. Slimība rodas, cilvēka orga-
nismā paaugstinoties urīnskābes koncen-
trācijai. Šo stāvokli sauc par hiperurikēmiju.

Ikdienā cilvēka asinīs nelielā daudzumā riņķo urīn-
skābe, kas ir vielmaiņas gala produkts. Parasti 
mūsu ķermenis spēj to izvadīt caur nierēm un 
urīnceļiem. Kad šis process nenorit normāli, asi-
nīs uzkrājas pārāk liela urīnskābes koncentrācija. 
Podagras uzliesmojumu rada urīnskābes kristālu 
izgulsnēšanās locītavās. Šo aso veidojumu saskare 
ar maigajiem un jutīgajiem locītavas audiem 
izraisa sāpes un iekaisumu.
Vīriešiem podagra parādās agrāk – vecumā no 30 
līdz 60 gadiem –, bet sievietēm vēlāk – vecumā 
pēc 60 gadiem (pēc menopauzes, hormonālu 
izmaiņu rezultātā). Tomēr ne tikai vielmaiņas un 
hormonālās izmaiņas rada labvēlīgus apstākļus 
slimības attīstībai, arī uzturs, ko ikdienā lietojam, 
iespaido urīnskābes koncentrāciju.
Podagras lēkmi var veicināt alkohols, īpaši alus un 
vīns, kā arī gaļas, zivju, dzīvnieku aknu lietošana 
uzturā lielos daudzumos un pārmērīga ar augļu 
cukuru saldinātu dzērienu (produkti, kas satur 
purīnu) lietošana.
Tāpat slimības saasinājumu var izraisīt veselības 
problēmas: asins izplūdums, trauma, akūta sli-
mība un pārmērīga fiziskā slodze.
Parasti lēkmes laikā sāp tās ķermeņa daļas, kuras 
ir tālāk no sirds un ir sliktāk apasiņotas. Pēk-
šņas, asas sāpes, kas nereti parādās naktī, pietū-
kums, apsārtums kādā no locītavām, biežāk kājas 
īkšķī, rokas pirkstu pamatnē vai ceļa locītavā, ir 
podagras pazīmes. Ne velti grieķu valodā vārda 
«podagra» nozīme ir podos – pēda, agra – slazds. 
Slimības saasinājuma skartā locītava ir uztūkusi, 
sarkana un karsta, un sāp tik ļoti, ka tai pat pie-
skarties nevar. Kristāli, kas tur ir nogulsnējušies, 
ir kā mazas, asas adatiņas. 

Podagras izraisītās sāpes, salīdzinot ar 
citu artrīta veidu izraisītām sāpēm, ir 
visspēcīgākās. 

Vēl viena podagras pazīme ir tā sauktie urātu kris-
tālu mezgli jeb izgulsnējumi, kas izskatās kā nelieli 
pakalniņi uz kāju un roku pirkstiem u. c.

Paaugstināts urīnskābes daudzums asinīs 
asociējas ne vien ar podagru, bet ar vairākām 
citām slimībām, piemēram, dažādām sirds 
un asinsvadu, kā arī nieru slimībām un 2. tipa 
cukura diabētu. Augsta urīnskābes koncen-
trācija veicina straujāku un postošāku šo sli-
mību gaitu, kā arī jaunu slimību rašanos.

Podagra var būt arī kā citas slimības rezultāts, 
piemēram, kad pacientam ir kāda nieru slimība 
vai ļaundabīgais audzējs. Tāpēc nepieciešama 
arī vispārēja pacienta izmeklēšana, ja ir noteikta 
podagras diagnoze.
– Kas liecina par to, ka cilvēkam ir hiperuri-
kēmija jeb paaugstināta urīnskābes koncen-
trācija asinīs?
– To var uzzināt, tikai veicot asins analīzes. Parasti, 
ja vien cilvēkam nav kādu citu blakus saslimšanu, 
urīnskābes rādītājus pārbauda, kad piedzīvota 
podagras lēkme.
– Vai visi tie cilvēki, kuriem ir hiperurikēmija, 
saslimst ar podagru?
– Nē, tikai 15% no tiem, kuriem ir hiperurikēmija, 
saslimst ar podagru. Podagras attīstība tāpat kā 
visi citi artrīta veidi ir ļoti atkarīga no pacienta 
ģenētikas. Daļai cilvēku ir noteikta gēnu kom-
binācija, kas liek urīnskābei uzkrāties un ar laiku 
attīstīties podagrai.
– Kā nosaka, vai cilvēkam ir podagra?
– Ir tādi gadījumi, kad ārstam nav ne mazāko 
šaubu, ka pacientam ir podagra. Bet ir situācijas, 
kad rodas šaubas, jo ir ļoti daudz dažādu artrītu un 
to kombināciju. Katram artrīta veidam ir noteik-
tas pazīmes.
Visbiežāk, lai noteiktu diagnozi, no uztūkuma vie-
tas ķermenī, kur jau ir sakrājies šķidrums, paņem 
paraugu un apskata to ar speciālu mikroskopu. Ja 
paņemtajā paraugā ir redzami urātu kristāli, tad 
tā noteikti (100%) ir podagra. 

Kristālu vizualizācija ir zelta standarts šī 
artrīta veida diagnostikā.

Klasiskā akūta artrīta aina ar pietūkušiem un 
apsārtušiem kāju pirkstiem, palielināta urīnskā-
bes koncentrācija asinīs, raksturīgas izmaiņas 

rentgenā vai ultrasonogrāfijā arī var liecināt par 
podagras diagnozi.
Ja urīnskābes koncentrācijas līmenis asinīs pār-
baudīts lēkmes laikā, šī analīze ir jāatkārto, kad 
nav lēkmes, lai pārliecinātos, vai tiešām urīnskā-
bes koncentrācija ir palielināta. Bieži vien tās līme-
nis krītas un ir normas robežās.
– Kā notiek podagras ārstēšana?

– Katram pacientam podagras ārstēšana 
būs atšķirīga. Vienam der tikai diēta, otram 
zāles, taču ar tabletēm vien nevar izvese-
ļoties, ir jāmainās arī pašam!

Vispirms cilvēkam ir jāmaina savi ēšanas para-
dumi – jāsāk ievērot diēta, kas palīdz samazināt 
urīnskābes līmeni un kurā nav gaļas izstrādājumu, 
gaļas buljonu, saldināto dzērienu, alkohola u. c. 
Kad sākta ārstēšana, atkārtotu urīnskābes ana-
līzi veicam pēc mēneša vai diviem. Ja urīnskābes 
koncentrācija joprojām ir palielināta, jāsāk lietot 
zāles, kas mazina šo koncentrāciju.
Galvenais, kas jāņem vērā – urīnskābes kon-
centrāciju nedrīkst samazināt strauji, tas jādara 
lēnām un uzmanīgi. Periods, līdz tiek sasniegta 
urīnskābes koncentrācijas līmeņa norma, ir vis-
smagākais, tāpēc ka urātu kristāli, kas nogulsnē-
jušies audos, ir asi un rada lielas sāpes. Turklāt, 
ja pārāk daudz un strauji izvadām urīnskābi, 
nierēs, kas palīdz šo skābi izvadīt, var veido-
ties nierakmeņi.
– Par mērķi urīnskābes līmenim tiek uzska-
tīts <360 μmol/L. Vai šis būtu urīnskābes nor-
mas cipars?

– Tas ir labs normas cipars, taču parasti 
mērķis ir sasniegt rādītāju no 300 līdz 
350 μmol/l. 

Urīnskābes nevar būt arī par maz, jo tas 
slikti ietekmē cilvēka galvas smadzenes un 
nervu sistēmu.
– Vai un kā atšķiras podagras ārstēšana, kad ir 
lēkme un pēc tam, kad tā ir pārgājusi?
– Kāpēc pacienti ar artrītu parasti vēršas pie ārsta? 
Tāpēc, ka viņiem sāp.
Podagras ārstēšanai ir divi posmi. Akūtas lēkmes 
laikā galvenais ir mazināt sāpes. Šajā periodā 
jālieto pretiekaisuma un pretsāpju līdzekļi un 
hormonālie preparāti.
Ir tādi medikamenti, kas jādzer, un ir tādi, kas tiek 
ievadīti vēnā vai pat slimības skartajā locītavā. 
Akūtā periodā palīdz arī miers un vēsas kom-
preses, kas mazina sāpju sajūtu. Sāpošu locītavu 
nedrīkst sildīt, jo tas podagras slimnieka stāvokli 
tikai pasliktina!

Kad lēkme ir pārvarēta un sāpes mitēju-
šās, var sākt ārstēt pašu slimību. Hroniskas 
podagras ārstēšanā galvenais ir urīnskā-
bes koncentrācijas līmeņa samazināšana 
līdz normai. 

Lai to panāktu, lieto trīs veidu medikamentus: 
tādus, kuri bloķē urātu veidošanos, tos, kuri vei-
cina urātu izvadīšanu caur nierēm, un tādus, kuri 
pārveido urīnskābi par šķīstošu savienojumu un 
izvada no organisma.
Ja ārstēšanas laikā pacientam izdodas sasniegt 
urīnskābes normu un saglabāt to nemainīgu vis-
maz gadu, podagras lēkmes vairs neatkārtosies. 
Tas, cik ātri pacients sasniedz normālu urīnskābes 
koncentrāciju asinīs, ir ļoti individuāli – vienam 
paiet daži mēneši, citam gads un vairāk.

Medikamenti podagras slimniekam gan ir 
jādzer visu mūžu un bez pārtraukumiem, jo 
urīnskābes līmenis ir jānotur normā. 

Daudzi pacienti to nez kāpēc nesaprot un medi-
kamentus lieto tikai tad, kad ir lēkme. Tā ir viņu 
lielākā kļūda!
Kad urīnskābes līmenis ir normalizējies, tā kon-
trole jāveic tikai reizi gadā.
– Kas notiek tad, ja cilvēks neārstē podagru? 
Kāpēc ir svarīgi sākt urīnskābi pazeminošo 
terapiju pēc iespējas ātrāk?
– Jo agrāk sāk podagras ārstēšanu, jo urātu kris-
tālu koncentrācija organismā ir mazāka, un ārstē-
šana būs veiksmīgāka.
Ja pacients neko nedara lietas labā, viņam 
visu laiku ir podagras lēkmes un neizturamas 
sāpes. Viņš nevar paiet, jo viņam sāp. Cilvēks var 
kļūt invalīds.
Hiperurikēmiju jeb paaugstinātu urīnskābes kon-
centrācijas līmeni ārstē, lai nebūtu podagras lēkmju. 

Turklāt paaugstinātās urīnskābes koncen-
trācijas dēļ tiek bojātas ne tikai locītavas, 
bet, kā jau iepriekš tika minēts, arī nieres, 
palielinās sirds un asinsvadu slimību risks, 
rodas vielmaiņas traucējumi u.c.
Kad ir koriģēta hiperurikēmija, uzlabojas 
vispārējais pacienta veselības stāvoklis.

– Ko darīt, lai izvairītos no saslimšanas ar 
podagru? 
– Īpaši tad, ja ģimenē kādam jau ir podagra, lai-
kus var veikt asins analīzi un noteikt urīnskā-
bes koncentrācijas līmeni asinīs. Ja tā pārsniedz 
535 μmol/L, risks saslimt ar podagru tuvāko piecu 
gadu laikā palielinās par 20%.
Galvenais – jāēd veselīgi un ar mēru, un nedrīkst 
pārlieku aizrauties ar alkoholu un saldinā-
tiem dzērieniem!

Lai uzvarētu podagru, ir jāmainās pašam!
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Anna Mihailova: «Paaugstinātas urīnskābes koncentrācijas dēļ tiek bojātas ne tikai 
locītavas, bet arī nieres, palielinās sirds un asinsvadu slimību risks, rodas vielmai-
ņas traucējumi u.c.»
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Sievietes
veselības avīze

TOMS ZVIRBULIS

Aktīvs dzīvesveids ar katru gadu Latvijā 
kļūst arvien populārāks. Dažādu skrie-
šanas treniņu un sacensību dalībnieku 
skaits strauji aug, līdz ar to aug arī pie-
prasījums pēc sporta precēm, to vidū 
sporta apaviem. Izvēloties apavus, svarīgi 
saprast, ka tie nebūs ikdienas apavi un 
būs domāti tieši fiziskajām aktivitātēm.

Lai vairāk uzzinātu par to, kā pareizi izvēlēties 
skriešanas apavus un kādas var būt sekas nepa-
reizi piemeklētām krosenēm, uz sarunu esmu aici-
nājis MySport sporta preču veikala menedžeri 
Jāni Pelēko.

– Kam vispirms ir jāpievērš uzmanība, izvēlo-
ties sporta apavus?
– No sākuma ir jāsaprot, pa kādu segumu ir plā-
nots skriet – tas ir asfalts, vai tas ir mežs. Tad ir 
jāņem vērā plānotais skriešanas apjoms. Sākotnēji 
noteikti nav vēlams skriet pārāk garas distances. Ir 
jāsāk pamazām, bet jāpatur galvā doma, cik liels 
būs apjoms nākotnē. Apavi jāizvēlas ar atbilstošu 
amortizāciju, un pats galvenais – ir jāveic pēdas 
tests, ar kura palīdzību mēs varam noteikt, kāds 
apavu veids konkrētajam cilvēkam būtu vispie-
mērotākais. Tas gan vairāk attiecas uz apaviem, 
kuri domāti skriešanai pa asfaltu.
– Kādas ir galvenās atšķirības apavu izvēlē 
atkarībā no noskrieto kilometru skaita? Pie-
mēram, ja mēs dienā noskrienam divus vai 
divpadsmit kilometrus?
– Atšķirība galvenokārt ir apavu amortizācijā. Ja 
apavi ir vienkāršāki, tajos netiek izmantots tik 
daudz tehnoloģiju, kas skrējēja soli amortizē un 
stabilizē un tādējādi pasargā no traumām. Pieau-
got skriešanas apjomam, ir vajadzīgi apavi, kas ir 
mīkstāki un stabilāki. Protams, daudz kas ir atka-
rīgs no skriešanas tehnikas. Ja skrējējs ir ātrāks un 
tuvāk sportista līmenim, atšķiras arī viņam pie-
mērotie apavi.
– Kā apavu izvēle mainās atkarībā no tā, kāds 
ir cilvēka vecums vai dzimums?
– Skatoties uz vīriešu un sieviešu apaviem, tad 
galvenā atšķirība ir dizainā. Ir arī tādi sīkumi kā 
liestes platums, un nedaudz mainās arī pacē-
lums, bet citādi, izvēloties apavus, īsti nekādu 
atšķirību nav. Sievietēm, kurām kājas izmērs ir 
virs 42,5, parasti tiek piemeklēti vīriešu apavi, jo 
sievietēm tik lielu apavu vienkārši nav. Bērniem 
apavi arī iedalās līdzīgi kā pieaugušajiem, tikai šajā 
gadījumā nianses ir vēl vienkāršākas, jo bērniem 
slodzes ir ievērojami mazākas un nav tik daudz 
jādomā par pareizo apavu pronācijas veidu.
– Kādā vecumā bērni no bērnu apaviem pār-
iet uz pieaugušo apaviem? Vai arī šeit svarīgs 
ir tikai kājas izmērs?
– Tas ir vairāk atkarīgs no izmēra. Bērnu apavi ir 
līdz 40. izmēram, pieaugušo apavi sākas no 41. 
izmēra. Te nav svarīgs bērna vecums. Ja viņam 
ir 41. izmērs, tad vairs bērnu skriešanas apavus 
nopirkt nevarēs. Daudz kas ir atkarīgs no slodzes 
apjoma. Ja bērns trenējas garo distanču skriešanā, 
tad apavi viņam ir vajadzīgi ar labākām amorti-
zācijas īpašībām nekā parastām sporta stundām.
– Cik plašas ir izvēles iespējas?
– Izvēle pasaulē ir milzīga. Mūsu veikalos ir viena 
no plašākajām izvēlēm Latvijā tieši skriešanai 

piemēroto apavu ziņā. Ja pirms gadiem 40 mara-
tonu skrēja 100 cilvēki, tad tagad maratonos pie-
dalās 40 000 cilvēku, kuri nav profesionāli sportisti.
– Ar ko varētu būt saistīts milzīgais pieaugums 
skrējēju skaita ziņā?
– Lielākais skriešanas bums sākās pirms gadiem 
5–7. Es to skaidrotu ar sociālo tīklu un tehnolo-
ģiju attīstību. Vairāk tiek reklamēts veselīgs dzī-
vesveids, un skriešana ir visdemokrātiskākais 
sporta veids. Tev parasti nav jāmaksā trenerim, 
nav jāmaksā par zāles īri, un to var darīt gan ziemā, 
gan vasarā. Ir vajadzīgi labi skriešanas apavi un 
piemērots apģērbs. Skriešana arī ir visvienkār-
šākais veids, kā uzturēt sevi pie labas veselības.
– Ļoti populāra ir ne tikai skriešana, bet arī 
riteņbraukšana. Īpaši – pēdējo gadu laikā. Pēc 
kādiem principiem cilvēkiem jāizvēlas parei-
zie apavi riteņbraukšanai?
– Velo kurpes iedalās šosejas braukšanai un MTB 
paredzētajās. MTB apavi ir veidoti, paturot prātā, 
ka sportistam varētu rasties nepieciešamība no 
velosipēda nokāpt un stumt to kalnā. Tādēļ tiem 
reizēm zolei ir līdzīgi korķi kā futbola bučiem. 
Šosejai paredzētie apavi ir vieglāki, ar gludu zoli. 
Atliek izvēlēties atbilstoši savam līmenim un 
iespējām. Jo apavs cietāks un ar stigrāku zoli, jo 
precīzāka būs enerģijas pārnese uz pedāli, kas arī 
apavu padara dārgāku.
– Ja nopērkam labus velo apavus, tad vaja-
dzīgs arī labs divritenis. Kā atšķiras velosipēdi 
atkarībā no braucēja dzimuma un vecuma?
– Ir jāņem vērā visi fiziskie rādītāji, bet vispirms ir 
jāizvēlas šosejas vai MTB velosipēds. Ja mēs izvē-
lamies MTB, tad vīriešu un sieviešu riteņi atšķiras 
ne tikai pēc izmēra, bet arī ar savu ģeometriju. 
Sievietes ir augumā mazākas, tādēļ rāmja ģeo-
metrija ir pavisam citādāka. Tas pats attiecas uz 
ratu izmēru. Mūsdienās vīriešiem tās ir 29 collas, 
bet sievietēm – 27,5 collas. Ja rats ir mazāks, tad 
riteni ir vieglāk vadīt.
– Kāpēc ir svarīgi zināt visas šīs nianses? Kāpēc 
mēs nevaram ieiet veikalā un nopirkt pirmo 
riteni vai pirmās kurpes, kas iepatikušās?
– Tā var darīt, neviens to neaizliedz, bet, runājot 
par skriešanu, pareizo apavu izvēle maksimāli 
samazina traumu risku. Ne vienmēr dārgākais 
ir labākais, un šis teiciens ir pierādījies ne reizi 
vien. Aizejot pie plaukta un paņemot apavus, kuri 
maksā 200 eiro, nav nekādas garantijas, ka pēc 
pāris mēnešiem neradīsies problēmas ar ceļga-
liem. Tajā pat laikā, izvēloties pareizos apavus, 
kuri var maksāt līdz pat divām reizēm lētāk, šādu 
problēmu nebūs. Tāda pat situācija ir ar velosi-
pēdu. Izvēloties velosipēdu pareizi, braukšana 
būs daudz patīkamāka, izjūtas daudz labākas un 
prieks daudz lielāks, nekā braucot ar nepiemē-
rotu velosipēdu.
– Kā nepareiza divriteņa izvēle var ietekmēt 
mūsu veselību?

– Veselību tas drīzāk neietekmēs. Pieņemsim, ka 
sieviete vēlas pa pilsētu ar riteni braukt uz darbu. 
Viņa izvēlas komforta klases velosipēdu, kur viņa 
sēdēs ar taisnu muguru un darbā ieradīsies nesa-
svīdusi. Izvēloties sporta tipa velosipēdu, piemē-
ram MTB, šis divritenis sliktāk ripos, jo tā riepas ir 
agresīvas, domātas mežam. Sēdēšanas pozīcija 
būs uz priekšu, kas radīs lielāku slodzi mugurai. 
Braukšana būs mazāk komfortabla, sportiskāka, 
un sieviete darbā ieradīsies sasvīdusi, jo viņa tikko 
ir aktīvi minusi pedāļus. Īsti veselību tas neie-
tekmē, vienīgi, nopērkot neīsto riteni, sāks sāpēt 
kājas. Te vairāk var runāt par komforta līmeni.
– Vai ar apaviem ir tāpat, un nepareiza izvēle 
veselību īsti neietekmē?
– Nepareizi skriešanas apavi veselību ietekmē 
pat ļoti. Ja mēs salīdzinām meža un asfalta apa-
vus, tad asfalta apavi ir veidoti ar stabilizācijas un 
amortizācijas sistēmām, kas mūsu kājas pasargā 
no triecieniem. Meža apavi ir veidoti pilnīgi pre-
tēji: šeit galvenais ir labs protektors, kas nodrošina 
maksimāli labu saķeri. Skriešanas virsma ir mīksta, 
un amortizācija nav vajadzīga, pēda vienkārši tai 
pielāgojas. Ar šādiem apaviem skrienot pa asfaltu, 
kas nepavisam nav mīksts segums, visi triecieni 
atsaucas ķermenī.
– Kādas ir raksturīgākās kļūdas, izvēloties 
apavus? 
– Pirmā kļūda vairāk attiecas uz sievietēm, jo viņas 
apavus izvēlas pēc krāsas. Otra raksturīgākā kļūda 
ir izmēra izvēlē. Skriešanas apavi nav jāizvēlas 
tāpat kā ikdienas apavi, kuriem ir jāder kā uzlie-
tiem. Skriešanas apavi ir jāņem ar nelielu rezervi, 
jo pie slodzes pēdas piepampst, pēdas velve iesē-
žas un pēda kļūst lielāka. Purngals atduras, kā 
rezultātā var uzberst tulznas, saspiestie nagi var 
kļūt zili, un apavi ātrāk izdilst.
– Cik bieži būtu jāmaina skriešanas apavi?
– Skriešanas apaviem jebkurš ražotājs dod 1000 
kilometru garantiju. Šajā gadījumā ar garantiju 
mēs saprotam nevis to, ka apavi ātrāk nesaplīsīs, 
bet tā attiecas uz amortizācijas materiāliem. 1000 
kilometrus apavi kalpo pareizi, bet pēc tam šie 
materiāli sablīvējas un vairs īsti nepilda to funk-
ciju, par kuru tika maksāts.
– Vai apavus būtu vēlams iegādāties internetā 
bez piemērīšanas, zinot tikai apavu izmēru?
– Ja ir zināms konkrēts modelis, tad to var darīt, jo 
tādējādi tiek ietaupīts laiks. Taču citādi es uzskatu, 
ka internetā apavus pirkt nebūtu vēlams, jo jeb-
kuri apavi ir jāpielaiko. Pēc pieredzes varu teikt, 
ka viena ražotāja viens un tas pats modelis katru 
gadu atšķiras. Šī starpība var būt pusizmērs, tāpat 
mainās liestes, un tāpēc es rekomendēju apavus 
internetā nepirkt.
– Cik lielu kaitējumu mums var nodarīt pārāk 
mazi apavi?
– Ja runājam par skriešanu, tad jau minēju, ka 
garākās distancēs tie ir zili nagi, tulznas. To cilvēks 

jūt uzreiz, taču ilgtermiņā var tikt nodarīts kaitē-
jums pēdām, pēdu kauliem un muskuļiem. Pēdai 
apavā ir jābūt brīvai, veicot atspērienu no zemes.
– Kas vairāk lūdz jūsu padomu – vīrieši vai sie-
vietes? Kāds ir jūsu klientu aptuvenais vecums?
– Kad skriešanas bums sākās, vairāk nāca vīrieši. 
Tagad šis skaitlis ir izlīdzinājies. Šobrīd pat šķiet, 
ka sievietes pēdas testus veic biežāk. To var skaid-
rot arī tā, ka vīrieši testu jau ir izdarījuši un tagad 
bez tā var iztikt. Tas būtībā nav pareizi. Pērkot 
jaunus apavus, tie vispirms būtu jāizmēģina 
uz skrejceļa.
– Kā notiek pēdas tests? Kā jūs nosakāt, vai 
klientam apavi der, vai tie viņam nespiež un 
ir ērti, jo cilvēku izjūtas var būt subjektīvas?
– Pēdas tests sākas ar to, ka mēs klientam jautā-
jam, cik kilometru nedēļā aptuveni viņš skrien, 
pa kādu segumu tas notiks, lai saprastu, cik liela 
ir slodze. Pēdas testa sākumā cilvēks skrien pa 
skrejceļu ar basām kājām, un mēs viņu no aizmu-
gures filmējam. Pēc dažām minūtēm mēs šo video 
analizējam, īpašu uzmanību pievēršot pēdām, kad 
uz tām balstās viss cilvēka svars. Tas ir brīdis, kad 
trieciens ir vislielākais. Trieciena spēks ir aptuveni 
2–4 reizes lielāks nekā staigājot. Tajā brīdī ir sva-
rīgi saprast, vai pēdai ir supinācija vai pārpronā-
cija. Ja pēda stipri ieveļas uz iekšpusi, ir vajadzīgs 
apavs ar nelielu atbalstu tā iekšējā daļā, kas pēdu 
turēs taisni, un trieciens sadalīsies pareizi. Triecie-
nam jāsadalās vienmērīgi uz visu balsta aparātu. 
Ja pēdas pronācija ir pārāk vērsta uz iekšu, tad 
ir punkti, kas to izjūt visvairāk. Parasti tie ir ceļ-
gali, kuros var veidoties kaula plēves iekaisums un 
citas nepatīkamas problēmas, kas parādīsies laika 
gaitā, skrienot nepareizos apavos. Ņemot vērā šos 
rādītājus, katram ražotājam ir vairāki piedāvājumi, 
ko cilvēks var izvēlēties. Mēs uzfilmējam gaitu ar 
šiem apaviem, vai tie izlīdzina pēdas kustību, vai 
nē. Kad ir atrasti vairāki piemēroti varianti, cilvēks 
pats var pieņemt gala lēmumu, kuri apavi viņam 
pašam pēc sajūtām ir visērtākie.
– Kā jūs motivētu cilvēkus konsultēties ar spe-
ciālistu pirms skriešanas apavu iegādes?
– Tas ir nepieciešams, lai izvairītos no manis minē-
tajām nepatīkamajām traumām. No pieredzes 
varu teikt, ka lielākā daļa cilvēku, kuri šim jau-
tājumam nav pievērsuši pietiekami lielu vērību, 
pēc pusgada pie mums atgriežas ar traumām 
un tikai tad izvēlas pareizos apavus, lai trau-
mas neatkārtotos.

Apavu izvēlē cena 
nav svarīgākais

VESELĪGS DZĪVESVEIDS

Pronācija – uz iekšu vērsta pēdas sānsveres kustība uzreiz pēc 
pēdas pieskaršanās zemei.
Pārpronācija – pēdas velšanās uz iekšu 
ir pārāk liela.
Supinācija – pēdas velšanās uz iekš-
pusi ir nepietiekama.

Skaidrojošā vārdnīca

OK
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Sievietes
veselības avīze

EVITA HOFMANE

Cilvēka organismā dzīvo ap 1000 dažādu 
baktēriju – galvenokārt zarnās. Mediķi 
šobrīd ir iepazinuši aptuveni 100 no tām. 
Vienas no organisma normālās mikroflo-
ras dalībniecēm ir pienskābās baktērijas. 
Šos mikroorganismus diezgan plaši lieto 
probiotiku sastāvā, lai atjaunotu normālo 
mikrofloru, ja šis līdzsvars ir izjaukts. 
Piemēram, resnās zarnas vai vaginālās 
disbakteriozes gadījumā probiotiku lie-
tošanas pozitīvais efekts ir pierādīts.

Kad mums nepieciešams lietot probiotikas? Ko 
tās īsti dara mūsu organismā? Kā izvēlēties sev 
piemērotāko? Vai jebkuras probiotikas derēs visu 
veselības likstu atrisināšanā? Par šiem un citiem 
jautājumiem runājam ar Veselības centra 4 gine-
koloģi Natāliju Bērzu.

– Kas ir probiotikas? Kādos gadījumos tās 
būtu jālieto?
– Probiotikas ir medikamenti, kas satur dzīvas 
baktērijas, labvēlīgi ietekmē ķermeņa mikrofloru 
un cīnās ar kaitīgajiem mikroorganismiem, kas 
reizēm ierosina infekcijas, ja cilvēka organismā 
ir tam atbilstoši apstākļi. Probiotikas uzlabo 
dabīgo imūnsistēmu, ražo dažādas vielas, kas 
palīdz uzturēt līdzsvaru cilvēka ķermenī. Pro-
biotikas papildus jāuzņem, ja tiek lietotas jeb-
kādas antibiotikas vai pretsēnīšu medikamenti 
– gan to lietošanas laikā, gan uzreiz pēc tam. Pro-
biotikas var lietot arī tad, ja ir stress, imunitātes 
pavājināšanās, dabīgās mikrofloras disbalanss, 
sākusies maksts infekcija, no kurām sievietēm 
reproduktīvajā vecumā visbiežāk ir sastopama 
bakteriālā vaginoze un maksts sēnīšu infekcija 
(parādījušies izdalījumi ar nepatīkamu smaku, 
nieze).
– Ja probiotikas izmanto ginekoloģijā, ar ko 
tās, ārīgi lietojot, atšķiras no maksts mitri-
nātājiem? 
– Maksts mitrinātāji satur tikai lubrikantus vai arī 
tikai daļu no tā, ko ražo labdabīgās baktērijas. 
Tie necīnās ar mikroorganismiem un nestimulē 
imūnsistēmu, tāpēc nevar radīt tādu pat efektu 
kā probiotikas.
– Kādos gadījumos var pats nolemt iegādā-
ties un sākt lietot probiotikas, nekonsultē-
joties ar ārstu?

– Probiotiku lietošana par ļaunu nākt nevar, bet 
cilvēkam ir jāsaprot: ja ir sākusies infekcija, tad 
būtu jākonsultējas ar ārstu, jo viņš vislabāk zinās, 
ko tieši un kādos daudzumos lietot. Taču, ja jebku-
ras infekcijas gadījumā ir paredzēts lietot antibio-
tikas, tad papildus noteikti noderēs probiotikas.
Otrs gadījums, kad pēc savas iniciatīvas var sākt 
lietot probiotikas, ir sajūta, ka parādījušies pirmie 
infekcijas simptomi. Piemēram, ja sievietei maksts 
sēnīte ir regulāri, viņa jau jūt, ka tūlīt tā atkal būs 
klāt. Tad viņa var iegādāties probiotikas un sākt 
lietot, kamēr gaida rindā pie sava daktera. Ja pie-
raksts ir nedēļas beigās, bet problēma ir jūtama 
jau nedēļas sākumā, tad probiotiku lietošana var 
atvieglot simptomus līdz ārsta apmeklējumam.
– Aptiekās ir daudz dažādu probiotiku un 
lubrikantu. Kā pircējam orientēties un pēc 
kā vadīties, ja gadījumā viņš vēlas iegādā-
ties medikamentu?
– Jums taisnība, jo piedāvājums ir ārkārtīgi liels. Tajā 
var «apmaldīties». Ne visas probiotikas darbojas vie-
nādi, ne visām ir vienādas funkcijas. Piemēram, ir 
probiotikas, kas iedarbojas uz kuņģa-zarnu traktu 
un paredzētas pret caureju vai aizcietējumiem. Tās 
iedarbojas tikai uz kuņģa-zarnu traktu. Ja ir aiz-
domas par maksts infekciju, tās lietot nav jēgas. 
Savukārt probiotikas, kas iedarbojas uz maksts mik-
rofloru, aizkavē vaginozi un maksts sēnīšu infek-
ciju, nekādā veidā nepalīdzēs caurejas gadījumā.
Vēl viens būtisks faktors: ir jāizvēlas medika-
menti, kuru ražotājs ir pilnīgi atklāts pret pircēju. 
Šie ražotāji norāda, cik daudz baktēriju ir konkrē-
tajā medikamentā, kādas ir preparāta sastāvda-
ļas, un pats svarīgākais, vai šis medikaments satur 
patentētu baktēriju celmu. Patentētu baktēriju 
celmu apzīmē ar burtu un ciparu kombināciju. 
Tas nozīmē, ka šis celms ir izdalīts, un ir pierādīts, 
pret ko tas darbojas. Pateicoties sniegtajai infor-
mācijai, mēs arī zinām, pret kādiem antibakte-
riālajiem līdzekļiem tas ir rezistents vai jutīgs, vai 
spēj organismā izdzīvot kopā ar antibiotikām vai 
nē. Ja blakus probiotiku nosaukumam nav norā-
dīta šī ciparu un burtu kombinācija, tad, lietojot 
tās kopā ar antibiotikām, mēs nezinām, vai pro-
biotikas organismā izdzīvos. Ja neizdzīvos, tad to 
lietošana ir bezjēdzīga naudas tērēšana.
– No jūsu teiktā var secināt, ka pašam izvē-
lēties piemērotākās probiotikas nav nemaz 
tik vienkārši?
– Pie aptiekāra ir jāiet ar gataviem jautājumiem, 
un tad viņš palīdzēs izvēlēties īsto medikamentu.

– Ar ko atšķiras dažādas aptiekā iegādāja-
mās maksts infekciju ārstējošās probiotikas?
– Aptiekā var nopirkt daudz un dažādu probio-
tiku, taču tikai neliela daļa var lepoties, ka to 
sastāvā ir patentēti jeb pierādīti celmi, un tikai 
dažas probiotikas var uzrādīt pētījumus, ka tie 
patiešām darbojas.
– Kas ir Ecocillin Oral un kādas ir tā lietošanas 
indikācijas? 
– Indikācijas ir maksts infekciju profilakse un ārstē-
šana. Ir gadījumi, kad maksts infekciju var izārstēt 
tikai ar probiotikām, bez papildus antibakteriālo 
vai pretsēnīšu medikamentu nozīmēšanas. Eco-
cillin Oral izmanto arī kā papildu ārstēšanu pie 
atkārtotām infekcijām un, protams, kā papildu 
medikamentu līdztekus antibiotikām un pretsē-
nīšu medikamentiem.Tas satur patentētus celmus 
un tam ir pētījumi, kas pierāda tā efektivitāti cīņā 
ar maksts infekcijām.
– Latvijā ir nopērkamas arī vaginālās svecītes 
Ecocillin. Ar ko tās atšķiras no Ecocillin Oral un 
kādos gadījumos lietot vienu vai otru?
– Ārstēšanas shēmas ir dažādas. Ecocillin un Eco-
cillin Oral ir paredzēti maksts infekciju ārstēšanai. 
Dzerot medikamentu perorāli, paiet mazliet ilgāks 
laiks, līdz tas nonāk līdz makstij, bet probiotiku 
uzturēšanās makstī ir ilgāka, un arī koncentrā-
cija ir stabilāka, tāpēc to parasti iesaka lietot, ja 
maksts infekcija sievietes organismā ir biežs vie-
sis. Atkārtotu sēnīšu un maksts infekciju gadījumā 
tas ir viens no medikamentiem, kas būtu jālieto. 
Tāpat arī meitenēm, kas nav dzīvojušas dzimum-
dzīvi, labāks būs perorālais medikaments. Ja sie-
viete infekcijas ārstēšanai lieto vaginālās svecītes 
ar antibakteriālu līdzekli, tad, protams, izmantot 
vēl vaginālās svecītes ar probiotikām ir diezgan 
apgrūtinoši, tāpēc arī viņas varētu izvēlēties pero-
rālo medikamentu. Atšķirībā no Ecocillin Oral vagi-
nālās svecītes Ecocillin, kas tiek ievadītas makstī, 
darbojas uzreiz. Tāpēc, ja problēma ir akūta un 
sieviete nevar tikt pie ginekologa, tad viņai būtu 
jāizvēlas un jāsāk lietot vaginālais Ecocillin, lai vieg-
lāk izturamas būtu dienas līdz brīdim, kamēr viņa 
nokļūs pie ginekologa, un sūdzības jau būtu mazi-
nājušās. Vaginālās svecītes ir ļoti labs izvēles vari-
ants, ja sievietei tiek nozīmēti perorāli lietojamie 
antibakteriālie un pretsēnīšu līdzekļi.
– Vai grūtniece var lietot probiotikas, vai tas ir 
droši un nekaitēs viņas gaidāmajam mazulim?
– Sievietei aptiekā par izvēlēto medikamentu ir 
sīkāk jāpainteresējas. Ir noteiktas zāles, kurām 

nav veikti pētījumi, vai grūtniecības laikā tās var 
droši lietot. Ir arī medikamenti, par kuriem pētī-
jumu rezultāti liecina, ka tos grūtnieces drīkst 
lietot droši. Medikamenti, kuriem pētījumos ir 
apstiprināts nekaitīgums grūtniecei un gaidā-
majam mazulim, ir droši lietojami. Probiotiķukas 
pat ir ieteicams lietot kā papildu ārstēšanu pret 
maksts infekcijām, jo ir pierādīts: ja grūtniecības 
laikā ir maksts infekcija, tad tas var slikti atsauk-
ties uz turpmāko grūtniecības norisi.
– Ja ārsts izrakstījis antibiotikas vai sēnīšu 
medikamentus, bet aptiekā iesaka arī pro-
biotikas, vai tad jāpērk abi? Kāpēc vēl būtu 
nepieciešams lietot Ecocillin Oral?
– Ir pierādīts: ja papildus antibiotikām vai pret-
sēnīšu medikamentam lieto probiotikas, tad 
samazinās atkārtotu infekciju risks. Savukārt, ja 
probiotikas nelieto, ir lielāka iespēja, ka infekcija 
atkārtosies. Tāpēc arī būtu jāpērk un jālieto abi.
– Kāds būtu pareizais rīcības plāns, ja sieviete 
jūt, ka viņai draud saasināties jau bijusī gine-
koloģiskā liksta, ko var būt izraisījusi, piemē-
ram, bakteriālā vaginoze?
– Viņai vajadzētu iet uz aptieku un iegādāties pro-
biotikas. Viena no probiotikām ar pierādītu bak-
tēriju celmu, ko drīkst lietot arī grūtnieces un kam 
ir pierādīta efektivitāte gan pret bakteriālo vagi-
nozi, gan pret sēnīšu infekcijām, ir Ecocillin. Pro-
biotikas sievietei jālieto, kamēr viņa gaida vizīti 
pie ginekologa.
– Tomēr nevajadzētu pilnībā paļauties uz to, 
ka sieviete pati sev spēs noteikt pareizo diag-
nozi, un pie ārsta ir jādodas?
– Pastāv iespēja, ka aiz šīm infekcijām var 
slēpties vēl kaut kas, jo ne viss medicīnā ir tik 
vienkārši. Noteikti vislabākās rekomendāci-
jas sniegs jūsu ginekologs. Maksts infekcija 
ir nopietna un ļoti traucējoša problēma, bet 
no tās nav jābaidās, to var risināt. Sadarbojo-
ties pacientei un ginekologam, ar atbilstošiem 
medikamentiem arī hroniskas problēmas, kas 
atkārtojas ļoti bieži, var izārstēt. Galvenais ir 
nebaidīties, doties pie ārsta, interesēties. Tad 
viss būs kārtībā.

REKLĀMA

Probiotikas – 
palīgs mūsu 
imunitātei

Baktēriju celmi – baktērijas ar 
vienotu un nemainīgu ģenētisko 
struktūru un darbību.
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