
Latvijas Diabēta federācijas prezidente stāsta, kā diagnoze «cukura diabēts» 
maina cilvēka dzīvi un kā slimības ārstēšanā palīdz valsts.

Kā atpazīt cukura diabētu bērnam un kādas zināšanas ir 
nepieciešamas, lai šo slimību veiksmīgi ārstētu.

SADZĪVOT AR SLIMĪBU RŪPES DZĪVES GARUMĀ
5. lpp.2. lpp.

IZVĒLĒTIES ĪSTOSKAS PALĪDZĒSJAUNS GLIKOMETRS
Cukura līmeņa kontrole – bez sāpēm. Antikoagulanti mirdzaritmijas pacientiem.Diabēta nopietnā problēma hipoglikēmija.

6. lpp. 16. lpp.8. lpp.
Ja bieži piemeklē saaukstēšanās.
STIPRINĀT IMUNITĀTI

18. lpp.
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BEZMAKSAS
IZDEVUMS

Pasaulē no katrām desmit sievietēm 
vienai ir cukura diabēts. Vienu no 
katrām septiņām grūtniecībām iespaido 
gestācijas diabēts. Taču daudzām no 
šīm sievietēm nav pieejama apmācība, 
ārstēšana, aprūpe. 

Dari šodien, lai mainītu rītdienu!
www.idf.org

LAIKRAKSTA TAUTA UN VESELĪBA PIELIKUMS

Tiesības uz veselīgu nākotni
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ANNA KALNIŅA

Mēdz teikt, ka cukura diabēts ir nevis 
slimība, bet dzīvesveids. Turklāt viss 
atkarīgs no rakursa, kādā uz to paska-
tāmies. Pārdomāts dzīvesveids nozīmē 
nevis ierobežojumus, bet gan jaunas 
iespējas – tās, par kurām ikdienā, stei-
dzoties ierastajā rāmītī «mājas – darbs – 
mājas», pavadot daudzas stundas gan pie 
datora, gan vakaros televīzijas sabied-
rībā, uzkožot ātrajās ēstuvēs, nereti 
pat neaizdomājamies.

Par dzīves sagādātajām iespējām, nepieciešamī-
bām un valsts sniegto atbalstu diabēta pacien-
tiem stāsta Dr.med. Indra Štelmane, Latvijas 
Diabēta federācijas prezidente.

– Cik viegli vai sarežģīti ir noteikt diabēta 
diagnozi – cik ilgs laiks paiet no mediķa izteik-
tajām aizdomām līdz apstiprinātai diagnozei?
– Patiesībā diabēta diagnozi noteikt var ļoti vien-
kārši – jānosaka cukura (glikozes) līmenis asinīs. 
Glikozes līmeni asinīs var noteikt gan tukšā dūša 
(vismaz astoņas stundas pēc pēdējās ēšanas), gan 
arī jebkurā dienas laikā (gadījuma cukurs). Gli-
kozes līmenim tukšā dūšā jābūt zemākam par 
6 mmol/l, savukārt dienas laikā tas var paaugstinā-
ties līdz 7,8 mmol/l. Ja glikozes līmenis asinīs tukšā 
dūšā vismaz divas reizes ir lielāks par 7,1 mmol/l 
un/vai dienas laikā lielāks par 11,1 mmol/l – apstip-
rinās cukura diabēta diagnoze. Robežgadījumos 
(tukšā dūšā 6,1–7,0 mmol/l vai gadījuma glikozes 
tests 7,9–11,0 mmol/l) jāveic ogļhidrātu tolerances 
tests. Pirmais mērījums tiek veikts tukšā dūšā, tad 
izdzerot glāzi ūdens, kurā izšķīdināti 75 grami gli-
kozes, un pēc divām stundām mērījumu atkārto-
jot. Cukura diabēta diagnoze apstiprinās, ja divas 
stundas pēc glikozes šķīduma iedzeršanas gliko-
zes līmenis asinīs ir lielāks par 11,1 mmol/l.
Tātad diabēta diagnozi iespējams apstiprināt vie-
nas divu dienu laikā.
– Kā diagnozes apstiprināšanas brīdī mainās 
pacienta dzīve, ikdiena – kas viņam regulāri 
jādara, kādi medikamenti jālieto, kādi ir iero-
bežojumi utt.?
– Ja diagnoze tiek apstiprināta un slimība vēl ir 
tās sākumposmā, tad pirmie ārstēšanas soļi ir dzī-
vesveida maiņa – jāpārskata ikdienas uzturs un 
jāaktivizē dzīvesveids, kā arī jāapgūst, kā pašam 
kontrolēt savu glikozes līmeni asinīs ar glikometra 
palīdzību. Daļai pacientu, kuriem cukura līmenis 

asinīs nav augsts, pilnvērtīgai diabēta ārstēšanai 
un kontrolei pietiek ar diētu, liekā svara mazi-
nāšanu un regulārām fiziskām aktivitātēm. Tur-
klāt par aktivitātēm šajā gadījumā uzskatāmas arī 
regulāras (5–6 reizes nedēļā) raitas 30–45 minūšu 
pastaigas vai nūjošana. Tas neprasa lielus finan-
siālos ieguldījumus. Savukārt diēta diabēta gadī-
jumā nozīmē sabalansētu uzturu, atsakoties no 
treknajām ātrajām uzkodām, saldumiem, saldi-
nātiem dzērieniem un citiem cukuru saturošiem 
produktiem, balto miltu izstrādājumiem kā balt-
maizes, ātri pagatavojamām pārslām un trekniem 
produktiem. Varbūt tie līdz šim bijuši ierasti ikdie-
nas maltītē un šķituši gardi, tomēr tagad tie drīzāk 
ir kaitīgi. Laiks mainīt ēdienkarti un atrast jaunas 
garšas! Ir piemēroti un vairāk uzturā jālieto zaļie 
un krāsainie dārzeņi ar vērtīgām šķiedrvielām, 
atceroties, ka tos var lietot, protams, svaigā veidā, 
bet var tvaicēt, blanšēt, gatavot sautējumus, dār-
zeņu biezzupas, lietot marinētus, skābētus – kā 
vēlaties. Augļu sulu vietā labāk apēst pašu augli, 
tomēr jāatceras, ka augļi ēdami apdomīgi. Pie-
mēroti ir arī pilngraudu produkti un rupjāki miltu 
izstrādājumi, liesi piena produkti, tvaicētas zivis 
un sautēta vai cepeškrāsnī cepta liesa gaļa.
Ja cukura līmenis asinīs ir augstāks, tad dzīvesveida 
korekcijai tiek pievienoti arī medikamenti. Diabēta 
ārstēšanai izmanto vairāku grupu medikamentus 
ar dažādu iedarbības mehānismu – atsevišķi medi-
kamenti kavē glikozes veidošanos, citi stimulē aiz-
kuņģa dziedzera beta šūnu darbību un līdz ar to 
insulīna veidošanos. Ja cukura līmenis asinīs ir ļoti 
augsts un slimība atklāta novēloti, iespējams, kādu 
laiku var vajadzēt lietot arī insulīnu.
– Latvijas Diabēta federācijas mājaslapā infor-
mācijā par šī gada diabēta dienas īpašo tēmu 
– diabēts un sievietes – lasām, ka cukura dia-
bēta ārstēšana sievietēm un vīriešiem prak-
tiski neatšķiras, tomēr sievietēm jāpārvar daži 
papildu izaicinājumi, lai sasniegtu labu dia-
bēta kontroli. Komentējiet, lūdzu, sīkāk, kādi 
ir šie papildu izaicinājumi!

– Pirmkārt, sievietēm ar cukura diabētu dažādos 
menstruālā cikla periodos, grūtniecības, bērna 
zīdīšanas un menopauzes laikā vērojamas pastip-
rinātas glikozes līmeņa svārstības, tādēļ nepiecie-
šams biežāk kontrolēt tās līmeni un, iespējams, 
koriģēt diabēta ārstēšanu vai medikamentu 
devu. Otrkārt, arī hormonālās kontracepcijas lie-
tošana var paaugstināt cukura līmeni, līdz ar to 
rūpīgāk jāpiemeklē piemērotākās tabletes. Treš-
kārt, paaugstināts cukura līmenis asinīs pastiprina 
sēnīšu infekciju iespēju makstī un mutes dobumā, 
tāpēc vajadzīga pastiprināta kontrole, ogļhidrātu 
samazināšana uzturā un dzīvesveida aktivizēšana.
– Kādi medikamenti un izmeklējumi diabēta 
pacientam pienākas par brīvu vai vismaz 
daļēji ir kompensēti, cik bieži? Vai pacientam 
ar to pietiek, vai ir nepieciešams kas papildus?
– Medikamentus un izmeklējumus cukura diabēta 
pacientiem apmaksā valsts – tik, cik pacientam 
tie ir nepieciešami. Atsevišķas pārbaudes parasti 
tiek izdarītas reizi gadā (pilna asins aina, holes-
terīna pārbaudes, urīna analīze u.c.), bet nepie-
ciešamības gadījumā var tikt veiktas atkārtoti. 
Glikētā hemoglobīna HbA1c līmenis asinīs jāno-
saka divas līdz četras reizes gadā. Pacientiem ar 
cukura diabētu to apmaksā valsts. Protams, gadī-
jumos, ja kādos rādītājos ir izmaiņas un tiek veikta 
izmaiņas ārstēšanā vai grūtniecības plānošanas 
un grūtniecības laikā, atkārtotas pārbaudes būs 
nepieciešamas biežāk. Tāpat vajadzības gadījumā 
diabēta pacientam pieejama valsts apmaksātas 
konsultācija pie citiem speciālistiem – oftamo-
loga, neirologa u.c.
Valsts apmaksā visus diabēta ārstēšanai nepiecie-
šamos medikamentus 100% apmērā references 
cenu sistēmā. Latvijā pieejami un valsts kompen-
sējamo zāļu sarakstā iekļauti (gan ar dažādiem 
nosacījumiem – indikācijām) gandrīz visi, arī paši 
jaunākie diabēta ārstēšanas medikamenti ar lie-
lāku vai mazāku līdzmaksājumu. Pacientam ir 
iespējams izvēlēties medikamentus bez līdzmak-
sājuma vai dārgākus jau ar līdzmaksājumu. Tāpat 

pasaulē ir arī jaunas un efektīvas medikamentu 
kombinācijas, piemēram, GLP1 analogi kombinā-
cijā ar insulīnu, kas diemžēl pie mums nav iekļauti 
kompensējamo zāļu sarakstā, kā arī līdz šim zāļu 
kompensācijas sistēmas nosacījumi neatļauj šos 
medikamentus nozīmēt vienlaikus ar insulīnu. 
Tomēr atšķirībā no citām medicīnas nozarēm, 
kur apmaksātie medikamenti ne vienmēr spēj 
palīdzēt konkrētajam pacientam, diabēta slim-
niekiem ar šādām problēmām jāsaskaras mazāk.
Daļēji tiek kompensētas arī teststrēmeles ikdienas 
glikozes līmeņa kontrolei. Kompensācijas pakāpe 
atkarīga no slimības ārstēšanas shēmas. Piemē-
ram, pacientiem, kas lieto tabletētās zāles, pie-
ejama 50% kompensācija 60 teststrēmelēm divos 
mēnešos. Insulīna lietotājiem – 75% kompensācija 
30–120 teststrēmelēm mēnesī atkarībā no insu-
līna injekciju skaita. Bērniem līdz 18 gadiem un 
grūtniecēm – 100% kompensācija. Ja pacients ir 
apmācīts un prot ar tām rīkoties, tas noteiktām 
pacientu grupām ir pietiekami. Vairāk teststrē-
meļu būtu nepieciešams bērniem, grūtniecības 
plānošanas laikā un grūtniecēm. Tāpat 100% test-
strēmeļu kompensācija būtu jāsaglabā jaunie-
šiem pēc 18 gadu vecuma, ja viņi turpina mācīties.
– Kādi apmācību vai atbalsta pasākumi Lat-
vijā diabēta pacientam ir pieejami – kabineti, 
centri, atbalsta tālruņi?
– Valsts apmaksātas pacientu apmācības Lat-
vijā šobrīd nav. Izņēmums ir bērni un viņu pie-
derīgie – Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā 
ambulatori pieejama apmācība bērniem un viņu 
vecākiem (bērni ar 1. tipa cukura diabētu ārstēša-
nos parasti sāk stacionārā, un tur arī viņiem tiek 
nodrošināta nepieciešamā apmācība), pieejams 
arī atbalsta tālrunis. Pieaugušie papildu informā-
ciju var iegūt diabēta biedrībās, kas darbojas Rīgā 
un novados pēc savas iniciatīvas un organizē izglī-
tojošus atbalsta pasākumus, lekcijas un praktis-
kus seminārus. Savukārt diabēta aprūpes māsu 
pakalpojums, kuras varētu pacientu izglītot un 
ierādīt praktiskas lietas, kā pareizi noteikt glikozes 
līmeni asinīs ar glikometru, saprast iegūto rezul-
tātus, uzglabāt un ievadīt insulīnu utt., šobrīd 
nav pieejams. Tiek solīts, ka 11 diabēta apmācī-
bas kabineti tikšot izveidoti nākamgad – septi-
ņos novados un Rīgā. Rīgā gan tikai pie lielajām 
slimnīcām, lai gan diabēta apmācība ir ambula-
tors pakalpojums un ambulatorajās medicīnas 
iestādēs Rīgā būtu resursi un iespējas nodrošināt 
līdzvērtīgu pacientu apmācību. Šādi apmācības 
kabineti kopā ar endokrinologu praksēm ir ļoti 
nepieciešami, taču pagaidām man nav zināms, 
kā tiks organizēta to darbība.
– Kā kopumā vērtējat diabēta pacientu līdzes-
tību savas veselības saglabāšanā?
– Cik dažādi ir cilvēki, tik dažāda šobrīd ir pacientu 
līdzestība. Ir pacienti, kas diabēta ārstēšanā iesais-
tās, vien lietojot zāles, nemainot dzīvesveidu, 
nepievēršot uzmanību uzturam un fizisko akti-
vitāšu nepieciešamībai. Daļēji tas ir saistīts ar 
pacienta informētības līmeni – ja pacients ir 
zinošs, tad viņš saprot, kādas komplikācijas rada 
nepietiekoši ārstēts diabēts. Līdz ar to viņš ir 
patiesi ieinteresēts gan medikamentu pareizā 
lietošanā, gan dzīvesveida uzlabošanā. Vairumā 
gadījumu no medikamentiem ir atkarīgi tikai 20% 
veiksmīgas slimības kontroles, pārējie 80% – tikai 
un vienīgi no pacienta paša.

DZĪVE AR DIABĒTU

Indra Štelmane: 
«Ja diagnoze tiek 
apstiprināta un 
slimība vēl ir tās 
sākumposmā, tad 
pirmie ārstēšanas 
soļi ir dzīvesveida 
maiņa – jāpār-
skata ikdienas 
uzturs un jāakti-
vizē dzīvesveids, 
kā arī jāapgūst, 
kā pašam kontro-
lēt savu glikozes 
līmeni asinīs ar 
glikometra 
palīdzību.»Fo
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80% ārstēšanas rezultāta – paša rokās

Diabēta avīzes izdošanu atbalsta:

TAUTA UN VESELĪBA
Izdevējs: SIA Medicīna un prese
Reģ.nr. 42103056373
Izdevniecība: SIA Medicīna un prese

Redaktore: Sarma Zvirbule
Datorgrafika: Guntis Gvozdevs
Adrese: Zāļu iela 16a–20,
Liepāja, LV–3401

E-pasts: flakss@inbox.lv
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Izplatīšana: tikai Latvijas slimnīcās,
medicīnas centros, poliklīnikās.
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EVITA HOFMANE

Cukura diabēta pacientu skaits pieaug, 
un šī hroniskās slimības diagnoze dau-
dziem cilvēkiem nāk negaidīti.

Par to, kā slimība ietekmē ierasto ikdienu un kas 
būtu jāzina pašam pacientam un viņa tuvinie-
kiem, runājam ar Rēzeknes slimnīcas ģimenes 
ārsti, endokrinoloģi Natāliju Čaiku.

– Kā diagnoze «2. tipa cukura diabēts» maina 
cilvēka dzīvi?
– Cukura diabēts ir hroniska slimība, ar kuru 
jāprot sadzīvot. Ārstēšanas pamatā ir trīs stūr-
akmeņi. Pirmais – ir svarīgi ievērot uztura reko-
mendācijas, jo uzturs ietekmē cukura līmeņa 
palielināšanos. Jāierobežo ogļhidrātu daudzums, 
mazāk jāēd saldumi, miltu produkti, nedrīkst 
dzert saldus dzērienus, sulas. Otrais – pacientam 
jābūt fiziski aktīvam, lai kalorijas, kas tiek apēs-
tas, tiktu iztērētas un nerastos liekais svars. Tre-
šais stūrakmens ir medikamentu lietošana. Ārsts 
izraksta zāles, un cilvēkam tās ir jālieto. Lai kon-
trolētu cukura līmeni asinīs, pēc ārsta ieteikuma 
jānodod analīzes.
– Kas ir glikēmijas paškontrole? Kāpēc tā 
ir svarīga?
– Veikt glikēmijas paškontroli nozīmē pašam 
pacientam noteikt cukura līmeni asinīs ar gli-
kometra palīdzību. Cik bieži to darīt, ir atkarīgs 
no konkrētajam pacientam piemērotās ārstē-
šanas shēmas un glikozes līmeņa svārstībām 
dažādos diennakts laikos. Pirmo reizi cukura 
līmeni pārbauda no rīta tukšā dūšā. Tāpat cen-
šamies pārbaudīt to divas stundas pēc ēšanas, 
lai redzētu, cik tas ir palielinājies. Ja kādu dienu 
pacients jūtas slikti, viņam noteikti vajadzētu 
izmērīt cukura līmeni. Tas ir svarīgi, lai kon-
trolētu slimības gaitu, noskaidrotu, vai palīdz 
medikamenti, vai pacients pareizi ēd, cik kalo-
riju iztērēts fiziskajai slodzei. Jūtoties slikti pēc 
fiziskas slodzes, uzreiz vajadzētu pārbaudīt 
cukura līmeni. Redzot, ka glikozes līmenis ir 
zems (mazāks par 4 mmol/l), pacients var to 
paaugstināt, apēdot glikozes tableti, iedzerot 
saldu ūdeni, pienu vai sulu, tādējādi papildus 
uzņemot ogļhidrātus.
– Dažādiem pacientiem glikētā hemoglo-
bīna mērķis var atšķirties. Kāpēc ir svarīgi šos 
rādījumus fiksēt un pavēstīt ārstam?

– Pārbaudot cukura līmeni asinīs, pacients redz, 
vai tas ir normāls, mazāks vai lielāks par viņam 
noteikto mērķrādītāju. Rādījumi ir jāatzīmē die-
nasgrāmatā. Tajā tiek atzīmēts arī mērķrādītājs. 
Tukšā dūšā mērķrādītājam vajag būt no 5,5 līdz 
7 mmol/l, un katram pacientam šis skaitlis var 
atšķirties. Pacients mērķrādītāju cenšas panākt, 
ievērojot diētu, sevi fiziski noslogojot un lietojot 
zāles. Pacientiem ir atšķirīgs vecums, veselības 
stāvoklis, citas slimības, fiziskā forma, un tāpēc 
atšķiras arī mērķrādītājs – cik tam vajadzētu būt 
tukšā dūšā un pēc ēšanas. Jo cilvēks vecāks un 
viņam vairāk blakusslimību, jo mērķa glikēmijas 
un glikētā hemoglobīna rādījumi ir stingrāki. Dia-
bēta dienasgrāmatā ieraksti ir jāveic regulāri, tā 
jāatnes ārstam, lai dakteris var redzēt un anali-
zēt mērķrādītājus, secināt, kā pacientam palīdz 
zāles, cik labi viņš tiek galā ar savu diabētu.
– Kas ietekmē medikamentu izvēli konkrē-
tam pacientam? Kāpēc visiem neder vie-
nas tabletes?
– Mēdz būt situācijas, kad pacients atnāk un saka: 
«Man ir augsts cukura līmenis, jo es kādu laiku 
neesmu lietojis medikamentus», vai ir pacienti, 
kuri negrib lietot jaunus medikamentus, bet tikai 
jau ierastos.
Ja pacients regulāri veic paškontroli, viņš redz, kā 
izrakstītie medikamenti ietekmē cukura līmeni. 
Ja cukura līmenis ir augstāks par mērķrādījumu, 
viņam ir jānāk pie ārsta un jāpiemeklē citas zāles, 
kas būtu piemērotākas sekmīgai ārstēšanai. Zāļu 
izvēle ir plaša.
2. tipa cukura diabēta pacientu ārstēšanu mēs 
sākam ar diētu, fizisko aktivitāšu rekomendāci-
jām, glikēmijas paškontroli. Tikai pēc tam izrak-
stām medikamentus. Parasti ārstēšanu sāk ar 
vienu medikamentu un pēc tam pievieno citas 
zāles, kuras konkrētajam pacientam vairāk pie-
mērotas, jo cukura diabēta pacienti ir dažādi 
un slimība atšķiras. Galvenais ir sasniegt labus 
glikēmijas mērķrādītājus, glikētā hemoglobīna 
līmeni. Ja tas nav izdevies, mēs pievienojam citus 
medikamentus vai mainām zāles.
– Pacienti noteikti jautā: vai tiešām tagad, 
kad man ir diagnosticēts cukura diabēts, es 
nekad vairs nedrīkstēšu apēst kādu kūciņu 
vai citu kārumu? Tas izklausās gaužām skarbi.
– Protams, gribas pateikt, ka dažreiz var apēst 
kūkas gabaliņu, bet, ja cilvēks to šad un tad 
darīs, tas var kļūt par nelāgu ieradumu, no kura 
būs grūti atbrīvoties. Labāk atteikties. Ja karstā 

vasaras dienā kārojas kaut ko saldu, tad varbūt 
var apēst saldējumu, bet ir jāmēģina ēst veselī-
gāk. Tie var būt žāvēti augļi vai viens divi svaigi 
augļi dienā. Apēsto augļu daudzums noteikti 
ir jāierobežo. Jāmēģina pārskatīt savu ēdien-
karti, jāēd tas, kas ir patiešām veselīgs, un jāiz-
sver, no kā labāk atteikties. Kūciņu var apēst, 
kad esat ciemos un nespējat atteikties. Paņe-
miet pašu mazāko gabaliņu. Tomēr nedrīkst pie-
ļaut, ka kāre pēc zefīra tiek remdēta, nopērkot 
veselu kilogramu. Mums, ārstiem, dažkārt nākas 
dzirdēt, ka pacientam tik ļoti kaut kas garšo, ka 
viņš to nopircis un apēdis. To nedrīkst pieļaut. 
Ir jādomā par to, lai uzturs būtu sabalansēts, 
tajā pietiktu gan olbaltumvielu, gan ogļhidrātu, 
veselīgo tauku, balastvielu un dārzeņu. Ārstam 
ir jābūt stingram un prasīgam šajā ziņā. Dažkārt 
pacienti domā, ka cukurs ir kaitīgs, bet to drīkst 
aizstāt ar veselīgo medu, ko tad var ēst neie-
robežotos daudzumos. Tā nav. Ja, pārbaudot 
cukura līmeni asinīs, tas ir normāls, var paņemt 
tējkarotīti medus, bet ne tik daudz, ka pa ziemu 
tiek izēsta trīslitru burka. Medū arī ir ogļhidrāti, 
kas paceļ cukura līmeni asinīs. Turklāt visas lie-
kās kalorijas, kas apēstas, uzkrājas. Pretdiabēta 
zāles palīdz samazināt cukura līmeni asinīs, bet 
kalorijas, kas nav sadedzinātas kustoties, veido 
tauku nogulsnes un var izraisīt vēl citas veselības 
problēmas. Liekais svars rada slodzi locītavām 
un palielina asinsspiedienu.
– Kādas fiziskās aktivitātes ir piemērotas 2. 
tipa cukura diabēta pacientiem? Ar ko vaja-
dzētu sākt?
– Fiziskā slodze pusstundu dienā ir ieteicama kat-
ram cilvēkam, neatkarīgi no tā, vai viņš ir cukura 
diabēta pacients vai nav. Pusstunda ir minimā-
lais, nevis maksimālais laiks. Ja ir vēlēšanās, cil-
vēks var iet uz aerobiku, jogu, peldēšanu, var 
nūjot, braukt ar riteni – tās ir piemērotas nodar-
bošanās. Noteikti nav ieteicama svarcelšana, ja 
cilvēks nav trenēts. Ikviens var izvēlēties sporta 
veidu, kas viņam patīk un ir pa spēkam. Gados 
vecākiem cilvēkiem tās var būt parastas pastai-
gas – ar nūjām vai bez nūjām –, cik viņam ir 
spēka. Jāatceras, ka arī mājas darbu veikšana 
ir fiziska slodze, tāpēc var noslaucīt putekļus, 
izmazgāt grīdu. Vīrieši var paņemt putekļu 
sūcēju un izsūkt paklāju. Ja cilvēks vēlas un ir 
tādas dotības, var darboties deju kolektīvā vai 
dziedāt korī. Tā arī būs fiziska slodze. Vasarā vis-
labāk kustēties svaigā gaisā.

– Ko ģimenes locekļi var darīt, lai palīdzētu 
2. tipa cukura diabēta pacientam? Kas jāsap-
rot un jāapgūst tuvākajiem draugiem un 
kolēģiem? 
– Ģimenes locekļiem ir jāsaprot, ka cukura dia-
bēta pacientam ir jāievēro diēta un jābūt kustī-
gam. Nevajadzētu viņam cept pankūkas, gatavot 
treknus, saldus ēdienus. Veselīgi ēšanas ieradumi 
nāks par labu visai ģimenei. Arī ja cilvēkam nav 
cukura diabēta. Lielu aizliegumu šajā jomā nav, 
bet viens gan ir skaidrs: nevajadzētu svētkos 
dāvināt saldumus, lielas konfekšu kastes. To, kas 
cukura diabēta pacientam nav ieteicams vai ir 
aizliegts, labāk nepirkt, lai nekārdinātu.
Ģimenei vajadzētu ielāgot, ka cukura diabēta 
pacientam ir jāēd regulāri, nevar visu dienu 
neēst un vakarā ieturēt pamatīgas vakariņas. 
Arī sulas diabēta pacienti nedrīkst dzert, labāk 
apēst vienu vai divus augļus.
Ģimenes locekļi var palīdzēt pacientam iesais-
tīties fiziskajās aktivitātēs. Nedrīkst liegt iet uz 
sporta zāli, ja pacients grib un var kustēties. 
Nevajag ikreiz piedāvāt visur aizvest ar mašīnu. 
Var iet kopā pastaigāties. Var palīdzēt izmē-
rīt cukura līmeni asinīs. Ģimenes locekļiem 
ir jābūt apmācītiem rīkoties ar glikometru, ja 
kādam no tuviniekiem ir šī slimība. Ir jāzina, 
kā rīkoties, ja cukura līmenis ir zems: jādod 
padzerties kaut kas salds. Ja cukura līmenis 
ir augsts, jāatgādina iedzert zāles, jo varbūt 
pacients to ir piemirsies.
– Ko jūs gribētu novēlēt raksta lasītājiem un 
cukura diabēta pacientiem?
– Es vēlos atgādināt, ka sākumā cukura diabēts ir 
nemanāms. Slimībai sākuma stadijā nav nekādu 
simptomu. Cilvēkam varbūt vairāk slāpst, gribas 
vairāk ēst, biežāk jādodas uz tualeti, bet viņš šos 
simptomus neuztver kā slimības sākšanās pazī-
mes. Taču tām ir jāpievērš uzmanība, it īpaši, ja 
pacientam bijis liekais svars, kas sācis samazi-
nāties bez īpašas piepūles. Vajag padomāt, vai 
cēlonis nav cukura diabēts.
Tāpat īpaši uzmanīgiem jābūt cilvēkiem, kuriem 
ar cukura diabētu slimo tuvi radinieki – brāļi, 
māsas, vecāki. Viņiem arī biežāk jāpārbauda, 
vai šī kaite nav piemeklējusi pašu. Ja slimību 
konstatē, nevajag krist izmisumā. Ar cukura 
diabētu var sadzīvot, ja tiek lietoti atbilstoši 
medikamenti. Jūs varat dzīvot kā veseli cilvēki! 
Ir daudz medikamentu, kas palīdz ārstēt slimību 
un saglabāt veselību.
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Cukura diabēts ir viena no 21. gadsimta 
izplatītākajām slimībām, kura skar visa 
vecuma un dzimuma pasaules iedzīvotā-
jus, arī bērnus. Pieaugušo vecumā daudz 
biežāk ir sastopams 2.tipa cukura dia-
bēts, bērni daudz vairāk slimo ar 1. tipa 
cukura diabētu.

Lai uzzinātu, kāpēc šāda situācija ir izveidoju-
sies un kā pareizi aprūpēt bērnu, kurš saslimis ar 
cukura diabētu, uz sarunu esmu aicinājis Bērnu 
klīniskās universitātes slimnīcas endokrinoloģi 
Unu Laugu-Tuņinu.

– Kādi ir pirmie tipiskie cukura diabēta simp-
tomi bērniem, vai tie nekā neatšķiras no simp-
tomiem, ar kuriem saskaras pieaugušie?
– Gan bērniem, gan pieaugušajiem simptomi ir ļoti 
līdzīgi. Jaunākiem bērniem šie simptomi var būt 
grūtāk pamanāmi, jo viņi vienkārši nesaprot, kas 
ar viņiem notiek, un ne par ko nesūdzas. Rakstu-
rīgākie simptomi ir pastiprināta dzeršana jeb slā-
pes, īpaši to var novērot nakts laikā, jo naktī dzert 
neceļas ne veseli bērni, ne pieaugušie. Tās tiešām 
ir slāpes nevis tā, ka mēs nedaudz padzeramies 
un viss ir kārtībā. Slāpes nepāriet, un tām ir ten-
dence arvien pieaugt. Līdz ar to biežāk ir jādodas uz 
tualeti. Arī šis simptoms vieglāk ir pamanāms tieši 
naktī, jo lielākie bērni biežāk sāks celties, lai dotos 
uz tualeti, un mazākie bērni atsāks čurāt gultā vai 
pamperos. Paralēli šiem simptomiem var tikt novē-
rotas arī apetītes izmaiņas. Tā ir pastiprināta apetīte 
bet, neraugoties uz to, bērns zaudē svaru. Veselam 
bērnam svars nav jāzaudē.
– Kas izraisa saslimšanu bērnu ar cukura dia-
bētu vidū, tie ir ģenētiski faktori vai ārējās 
vides iedarbība?
– Bērniem parasti ir 1. tipa cukura diabēts. Šī pār-
svarā ir ģenētiska rakstura slimība, un mēs neko 
tur ietekmēt nevaram. Ir diabētu veicinoši faktori, 
jo diabēts ir autoimūna slimība – tātad tā ir saistīta 
ar imūnsistēmas kļūdu. Precīzi diabētu veicinošie 
faktori nav zināmi, bet ļoti iespējams, ka ārējā vide 
diabēta attīstību iespaido. Tas var būt saistīts ar 
uztura izvēli agrā vecumā. Ir versijas par krūts 
barošanas nozīmi diabēta attīstībā, par infekciju 
lomu, bet konkrēti faktori, kas 100% gadījumu 
veicinās saslimšanu ar diabētu, nav zināmi.
– Kāpēc barošanai ar krūti ir ietekme uz 
cukura diabēta attīstību?
– Ir izteiktas hipotēzes par govs piena ietekmi 
uz bērnu. Ja zīdainis nesaņem mātes pienu, tas 
var tikt aizvietots ar govs piena maisījumiem. 
Govs piena sastāvs atšķiras no mātes piena, un 
tā ietekme uz imūnsistēmu var būt nelabvēlīgāka.
– Kā ārstē 1. un 2. tipa diabētu bērniem, vai 
ārstēšanas metodes atšķiras?
– 1. un 2. tipa cukura diabēta terapijas ir atšķirī-
gas. 1. tipa diabēts tiek ārstēts tikai ar insulīnu, citu 
zāļu šobrīd vienkārši nav. 2. tipa diabētam tās ir 
gan izmaiņas uzturā, gan insulīns, gan citi medi-
kamenti. Tā kā bērniem izplatītāks ir 1. tipa dia-
bēts, tad tāpat kā pieaugušajiem tiek izmantots 
insulīns. Citu ārstēšanas līdzekļu pagaidām nav.
– Kāpēc bērniem izplatītāks ir tieši 1. tipa 
cukura diabēts, lai gan arī 2. tipa diabēta 
izplatība bērnu vidū ir palielinājusies?

– Te mēs varētu runāt par tendencēm pasaulē, 
jo reģionāli saslimstības biežums ir atšķirīgs. 
Ziemeļamerikā un Āzijā tas atšķiras no Eiropas 
dažādu iemeslu dēļ. Daļēji tas ir saistīts ar gēniem. 
Ja mēs runājam tieši par Latviju, tad 2. tipa cukura 
diabēts bērniem netiek diagnosticēts bieži, un 
nevar teikt, ka tā izplatība strauji palielinās. Tas 
ir biežāk sastopams nekā pirms 20–30 gadiem, 
bet nevar runāt par lielu pacientu skaitu. To 
varētu izskaidrot ar faktu, ka pie mums bērni ar 
lieko svaru ir sastopami retāk nekā, piemēram, 
Amerikā.
– Cik ilgai ir jābūt kaitīgo faktoru (liekais svars, 
neveselīgs uzturs) ietekmei, lai bērns saslimtu 
ar 2. tipa cukura diabētu?
– Nav viena konkrēta skaitļa, jo arī to ietekmē 
ģenētika. Ja vienam vai abiem vecākiem ir 2. 
tipa diabēts, tas būtiski izmaina risku bērnam un 
var būt indikators tam, cik agri slimība sāksies. Ja 
mēs runājam ļoti aptuveni, tad tie var būt 10–20 
gadi, atkarībā no tā, cik liels ir liekais svars. Tad 
mēs varam sākt baidīties par 2. tipa cukura dia-
bēta attīstīšanos. Bērni nepiedzimst jau aptauko-
jušies. Pat esot ar lieko svaru 5–7 gadu vecumā, 
var teikt, ka 18 gadu vecumā viņiem risks saslimt 
tikai veidojas.
– Savukārt, ja 1. tipa diabēts ir ģenētiska rak-
stura slimība, tad kāda šeit ir slimības attīstī-
bas aina: vai mazulis jau piedzimst slims, vai 
arī slimība parādās pakāpeniski?
– Katram cilvēkam ir noteikts gēnu komplekts, un 
tur neko mainīt nevar. Tas gan nebūt nenozīmē, 
ka visas ģenētiski noteiktās slimības sākas uzreiz 
pēc dzimšanas. Tās attīstās visas dzīves laikā, jo 
katrai var būt savs raksturīgais vecums un veici-
nošie faktori. 1. tipa diabēts nav iedzimta slimība, 
cilvēks nepiedzimst slims. Kādā vecumā slimība 
sāksies, to neviens nevar pateikt, jo tā ir ļoti sarež-
ģīta matemātika, atkarīga no tā, cik agresīva ir sli-
mība, cik nelabvēlīgs ir gēnu komplekts. Jo tas 
ir sliktāks, jo slimība sākas agrāk un tās norise ir 
smagāka. Agrākais slimības sākšanās vecums ir 
ap gadu, bet tādi gadījumi ir ļoti reti.
– Vai ārstēšana gadu vecam mazulim atšķiras 
no pārējiem?
– Ārstēšana neatšķiras. Kā jau minēju, ir jāin-
jicē insulīns. Atšķiras tikai devas lielums: mazam 
bērnam deva būs mazāka, bet tas tiek pielā-
gots individuāli.
– Ar kādām metodēm bērniem tiek diagnos-
ticēts cukura diabēts? Pieaugušajiem tiek 

paņemtas asinis pārbaudei, taču daudziem 
bērniem ir bailes no adatām.
– Diagnostikas metode arī bērniem ir tāda pati. 
Lai konstatētu slimību, tiks ņemtas asins analīzes 
no vēnas. Reizēm paaugstinātu cukura līmeni 
atrod profilaktisko pārbaužu laikā asins vai urīna 
analīzēs. Urīna analīze var būt primārā izmeklēša-
nas metode, lai aiztaupītu bērnam nevajadzīgus 
pārdzīvojumus, taču izmaiņu gadījumā tāpat būs 
jāveic asins analīzes.
– Kāda ir cukura diabēta profilakse? Vai ir 
kādas metodes, kā mēs varam savu bērnu 
pasargāt no saslimšanas ar 1. tipa cukura 
diabētu? 
– 1. tipa diabētam profilakses līdzekļu diemžēl 
nav, tāpēc uztura maiņa vai fiziskās aktivitātes 
vēlamo efektu nedos. Tas, protams, nenozīmē, ka 
šīs metodes nevajadzētu izmantot. Veselīgs uzturs 
ir ieteicams tāpat kā jebkuram cilvēkam. Daudzi 
mūsdienās patērē pārāk daudz ogļhidrātu, kas ir 
tas pats cukurs. Vēlreiz gan uzsvēršu, ka tā nebūs 
profilakse, jo ne medikamenti, ne citas metodes 
nav apstiprinātas kā 1. tipa cukura diabēta pro-
filakses līdzekļi.
– Kas būtu jāzina vecākiem, ja viņu bērns 
saslimst ar cukura diabētu?
– Vecākiem ir jāzina ļoti daudz. Ir speciāls nodar-
bību kurss – 5–7 lekcijas –, kuras jānoklausās pēc 
tam, kad bērnam ir diagnosticēts cukura diabēts 
un bērns atrodas slimnīcā. Ir jāuzzina, kā pareizi 
pārbaudīt cukura līmeni, kā sakārtot ēšanas plānu, 
cik un kā ievadīt insulīnu utt. Tas ir liels informā-
cijas apjoms.
– Kad bērni var sākt paši ievadīt sev insulīnu?
– Tas ir ļoti individuāli, bet vidēji tas varētu būt 
agrīnais skolas vecums, otrā vai trešā klase. Šajā 
vecumā lielākā daļa bērnu jau ir iemācījušies to 
darīt paši. Tas gan ir jādara pieaugušo uzraudzībā, 
jo bērns var kļūdīties ar devu vai par zālēm aiz-
mirst. No desmit gadu vecuma 99% bērnu prot 
insulīnu injicēt paši.
– Kādas ir svarīgākās lietas, kas palīdz bērniem 
veiksmīgi sadzīvot ar šo hronisko slimību?
– Vispirms tās ir zināšanas, kas tiek sniegtas, slimī-
bai sākoties. Tās laiku pa laikam ir jāatsvaidzina, 
un šāda iespēja bērniem un ģimenēm tiek dota. 
Bērniem ir pieejama regulāra diabēta ārstēša-
nas apmācība. Tas ir pamats, lai viņi zinātu, kas ir 
jādara. Tomēr, pat ja bērniem ir visa nepieciešamā 
informācija, ne vienmēr viņi šo informāciju arī 
izmantos. Tāpēc ir ļoti svarīga vecāku un ģimenes 

iesaistīšana. Taču vecāki ne vienmēr var visu savu 
laiku veltīt bērnam, jo viņiem galu galā ir jānodro-
šina iztikas līdzekļi. Līdz ar to liela loma ir arī izglī-
tības iestādēm, kurās vajadzētu būt speciālistiem, 
kas pārzina šo slimību un var bērnus atbalstīt. 
Pašlaik šajā jomā situācija ir tālu no ideāla. Pat ja 
ir pieejams medicīnas personāls, viņi ne vienmēr 
ir labi informēti par diabētu. Svarīgs ir arī paša 
bērna raksturs, attieksme, īpaši pusaudža gados, 
kas tāpat jau ir sarežģīti.
– Kuri ir spēcīgākie un kuri vājākie elementi 
diabēta aprūpes ķēdē?
– Spēcīgākie noteikti ir ģimene un vecāki. Ja šeit 
ir labs pamats, tad arī rezultāti ir ievērojami labāki. 
95% no diabēta aprūpes rezultāta ir atkarīgi no 
paša pacienta. Ja pacients ir bērns, tad no viņa un 
ģimenes. 5% var dot mediķi, jo šī ir hroniska sli-
mība, ar kuru ir jāsadzīvo septiņas dienas nedēļā un 
365 dienas gadā. Brīvdienu nav, un mediķis ir tikai 
atbalsta punkts. Svarīga ir arī dzīves vide, piemē-
ram, skola, kur bērns pavada lielu daļu savas dzīves.
–Vai bērniem diabēts tiek ielaists tik tālu, ka 
attīstās vēlīnās diabēta komplikācijas?
– Ir jāatšķir akūtās no vēlīnajām komplikācijām. 
Varētu teikt, ka akūti paasinājumi diemžēl ir bie-
žāki, nekā mēs gribētu un nekā tam vajadzētu 
būt. Tas notiek tādēļ, ka iepriekš minētā aprūpes 
ķēde nestrādā gana labi. Taču akūtos gadījumus 
parasti ātri var izārstēt un par tiem pat aizmirst. 
Vēlīnās komplikācijas diemžēl bērniem sastopa-
mas biežāk, nekā tas ir pierasts attīstītās valstīs, 
kur ir labāka sociālā vide.
– Vai cukura diabēts stipri ietekmē bērnu 
dzīvildzi un vai mēs no šīs slimības nākotnē 
varētu atbrīvoties pavisam?
– Zināmā mērā cukura diabēts mūža ilgumu 
ietekmē. Jebkura komplikācija: gan akūta, gan 
vēlīna ir papildu riska faktors attiecībā uz dzīves 
ilgumu. Turpretī labi kompensēts un ārstēts dia-
bēts dzīves ilgumu varētu pat ietekmēt labvēlīgi, 
ja cilvēks ir zinošs un rūpējas par savu veselību 
visas dzīves garumā. Otrs jautājums ir par dzī-
ves kvalitāti, jo dzīvot ar diabētu ir ievērojami 
grūtāk, nekā dzīvot bez diabēta. Izārstēties no 
diabēta? Tas pagaidām ir cerības līmenī. Jā, tiek 
strādāts vairākos virzienos, bet šobrīd es noteikti 
nevaru pateikt, ka nākotnē šo slimību varēs izār-
stēt. Visiem ārstēšanas virzieniem ir savas prob-
lēmas. Ja kāds pēkšņi sapratīs, kā to izdarīt, līdzīgi 
kā tas bija ar insulīna atklāšanu, tad tas noteikti 
būs Nobela prēmijas cienīgs atklājums.
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Cukura diabēts kļūst par arvien lielāku 
problēmu modernajā pasaulē, kam rak-
sturīgs neveselīgs dzīvesveids. Savukārt 
šī slimība iet rokrokā ar neveselīgu dzī-
vesveidu. Cukura diabēta veiksmīgā ārs-
tēšanā ir jāievēro vairāki svarīgi faktori. 
Viens no tiem ir regulāra cukura līmeņa 
kontrole. Līdz šim mums bija zināma 
metode, kad cukura līmeni noteica, ana-
lizējot asins paraugu, kas paņemts no 
pirksta. Pavisam nesen tirgū ir parādī-
jies jauna tipa glikometrs, kurš analīzes 
veic bez sāpīgā dūriena.

Lai vairāk uzzinātu par jauno ierīci un to, kā veik-
smīgi kontrolēt cukura diabētu, uz sarunu aicinā-
jām endokrinologu Anatoliju Lucenko.
– Kādi ir veiksmīgas 2. tipa cukura diabēta 
kontroles principi, kuri būtu jāievēro kat-
ram pacientam?
– Katram diabēta pacientam obligāti jākontrolē 
glikēmijas rādītāji, jo no tiem ir atkarīga turpmākā 
ārstēšana. Turklāt, ja ir normāls cukura līmenis 
asinīs, tad pacientam nerodas vēlīnās cukura dia-
bēta komplikācijas, asinsvadu bojājumi, neattīs-
tās patoloģijas sirdī, galvas smadzenēs un nierēs. 
Tātad cukura diabēta pacientam ir ļoti svarīgi 
panākt normālu cukura līmeni. Lai to sasniegtu 
un vajadzības gadījumā regulētu, viņam ir regu-
lāri jāveic paškontrole. Paškontrolei tiek izman-
toti glikometri – gan invazīvie, gan neinvazīvie.
– Kāds ir normāls cukura līmenis asinīs?
– Cilvēkam normāls cukura līmeni asinīs ir apmē-
ram no 4,6–5,9 mmol/l (milimoli litrā), bet pēc ēša-
nas – apmēram 7 mmol/l. Diabēta pacientiem ir 
noteikti normas rādītāji, kādam ir jābūt cukura 
līmenim tukšā dūšā un kādam tam jābūt divas 
stundas pēc ēšanas. Ir ļoti svarīgi, lai divas stun-
das pēc ēšanas tas nepārsniedz 7,8 mmol/l. Ja šis 
rādītājs ir augstāks, var attīstīties manis minētās 
vēlīnās komplikācijas, kas pasliktina gan cukura 
diabēta gaitu, gan vispārējo veselības stāvokli. 
Tāpēc cukura līmenis ir regulāri jākontrolē. Rezul-
tāti sniedz informāciju par to, vai pacientam nav 
par smagu fiziskās aktivitātes, vai viņam netiek 
novērota hipoglikēmija vai tieši otrādi – augsts 
cukura līmenis, vai viņš pareizi ēd un pareizi 
uzņem ogļhidrātus, vai viņš lieto sev piemēro-
tus pretdiabēta medikamentus. Slimojot ar vīru-
sinfekcijām, cukura līmenis ir jākontrolē biežāk.
– Kā pacients var samazināt risku saskarties 
ar cukura diabēta komplikācijām?
– Vispirms tā noteikti ir cukura līmeņa kontrole, 
kam atkarībā no rezultāta seko nākamie soļi. Ja 
nepieciešams, endokrinologa uzraudzībā jāveic 
terapijas korekcijas. Vēlos uzsvērt, ka tas tiešām 
ir jādara pie endokrinologa, nevis ģimenes ārsta. 
40 gadus esmu nostrādājis Liepājas slimnīcā par 
endokrinologu. Tagad, strādājot ambulatorajā 
dienestā, es redzu, ka pat 5–6 gadus pēc tam, kad 
mēs slimniekiem esam nozīmējuši terapiju, viņi 
vēl arvien to ievēro bez izmaiņām. Šāda situācija 
vērojama tādēļ, ka ģimenes ārsti neveic terapi-
jas korekcijas. Tas var būt saistīts gan ar nezinā-
šanu, gan lielo slodzi. Reizēm diabēta slimnieks 
pat netiek pie ģimenes ārsta, un medikamentus 
izraksta medmāsa. Varbūt slimnieks pats nav 
motivēts kaut ko mainīt. Viņš neizdara nekādas 
korekcijas terapijā, un tādēļ veidojas komplikā-
cijas. Daudzi pacienti neveic paškontroli. Kat-
ram diabēta pacientam ir dienasgrāmata, kur 
jāatzīmē cukura līmenis gan no rīta, gan pus-
dienās, gan vakarā. 2. tipa cukura diabēta slim-
niekiem ir jāveic vismaz trīs analīzes dienā trīs 

dienas nedēļā. 1. tipa cukura diabēta gadījumā šie 
nosacījumi ir vēl striktāki. Reizēm cukura līmenis 
asinīs jāmēra pat sešas reizes dienā, bet daudzi 
pacienti to nedara.
– Vai cukura līmeni asinīs var noteikt ar dažā-
dām metodēm?
– Cukura līmeni var kontrolēt tikai ar glikometra 
palīdzību. Līdz šim medicīnā bija izplatīti invazī-
vie glikometri. Tas nozīmē, ka vajadzēja iedurt 
pirkstā, paņemt asins pilienu un to uzklāt uz gli-
kometra teststrēmeles. Cilvēka rokām pirms ana-
līzes noteikti vajadzēja būt tīrām, sausām. Tagad 
ir pieejama arī neinvazīva cukura līmeņa kontro-
les metode.
– Pastāstiet sīkāk par šo metodi!
– Izmantojot neinvazīvo metodi, pacientam vairs 
nav nepieciešams durt pirkstā. Jaunās tehnoloģi-
jas ļauj kontrolēt cukura līmeni bez asins parauga 
ņemšanas un bez sāpēm. Lai noteiktu cukura 
līmeni, tiek lietots speciāls klipsis, kuru jāpiestip-
rina pie auss ļipiņas.
Tā ir galvenā šīs metodes priekšrocība. Tomēr 
šī metode der tikai 2. tipa cukura diabēta 
pacientiem. 
– Vai, pārbaudot cukura līmeni asinīs ar inva-
zīvo metodi, tās rezultātus var ietekmēt ārē-
jās vides faktori?
– Cilvēkam, kuram cukura līmeni mēra ar invazīvo 
metodi, obligāti ir jābūt tīrām rokām. Ja rokas 
nav rūpīgi nomazgātas un pacients pirms tam ir 
turējis rokā kādu saldu ēdienu, uzrādītais rezul-
tāts nebūs precīzs. Manā praksē ir bijuši tādi gadī-
jumi, kad cilvēkam cukura līmeņa rādījums pēkšņi 
ir 20. Un tas viss nenomazgātu roku dēļ! Apmā-
cot diabēta pacientus, mēs vienmēr pievērša-
mies jautājumam: kas ietekmē cukura rādītājus, 
pārbaudot cukura līmeni? Viens no ietekmējo-
šajiem faktoriem ir higiēna. Protams, invazīvā 
metode ir precīzāka, jo tās rezultātu diapazons 
ir no 0,6–33, kamēr neinvazīvajai metodei tas ir 
no 3,9–27. 2. tipa cukura diabēta pacientiem ar šo 
diapazonu pilnīgi pietiek. 1. tipa diabēta pacien-
tiem, kuri injicē insulīnu un kuriem pastāv lielāks 
hipoglikēmijas risks, ir ļoti svarīgi zināt precīzu 

cukura līmeni. Ja cilvēks ir bezsamaņā un viņa 
cukura līmenis ir, piemēram, 0,5 mēs ar invazīvo 
metodi to varēsim noteikt.
– Kādi ir invazīvās metodes galvenie trūkumi?
– Būtisku trūkumu tai īsti nav. Ir strikts nosacījums, 
ka pirms analīzēm noteikti ir jānomazgā rokas, 
medicīnas iestādē ādu dezinficē. Galvenais trū-
kums varētu būt tas, ka ir nepieciešams paņemt 
asins paraugu, bet daudziem cilvēkiem tas sagādā 
nepatīkamus brīžus.
– Kādas ir neinvazīvās metodes galvenās 
priekšrocības? 
– Pirmkārt, nevajag durt pirkstā, un nav saskars-
mes ar asinīm. Tas ir svarīgi gadījumos, ja cilvēks 
ir inficējies ar C hepatīta vīrusu vai HIV. Vienmēr 
arī nav pieejama adata. Piemēram, kad pacients 
atrodas ārpus mājas. Otrkārt, izmantojot neinva-
zīvo metodi, pacients var veikt faktiski neierobe-
žotu skaitu mērījumu.
– Kā šādas ierīces izmantošana palīdz medi-
ķiem un pacientiem? Kā tas atvieglo ikdie-
nas dzīvi?
– Runājot par pacientiem, viņiem dzīve noteikti 
kļūst vieglāka, jo vairs nevajag veikt dūrienus, 
lai paņemtu asins paraugu. Daudzi no dūriena 
baidās, jo tas ir sāpīgs. Cilvēkiem ar polineiro-
pātiju tas var būt īpaši nepatīkami nervu sistē-
mas problēmu dēļ. Tā no pacienta skatpunkta ir 
galvenā neinvazīvās metodes priekšrocība, un 
tāpēc viņiem tā tik ļoti patīk. Medicīnas darbi-
niekiem varbūt vairāk gribas izmantot invazīvo 
metodi tās precizitātes dēļ. Neinvazīvā metode 
vairāk domāta izmantošanai mājas apstākļos 
pacienta paškontrolei. Paškontrole ir ļoti svarīga 
cukura diabēta ārstēšanas sastāvdaļa, jo tā ļauj 
mums noteikt, vai pacientam nav nepieciešami 
papildu medikamenti, vai varbūt jāmaina diētas 
plāns. Šī metode vairāk ir domāta pacientu ērtī-
bai, ne mediķim.
– Runājot par jauno neinvazīvo cukura līmeņa 
kontroles metodi, kāpēc cukura līmeņa 
noteikšanai izmanto auss ļipiņu?
– To izvēlējās tāpēc, ka auss ļipiņā ir ļoti daudz virs-
pusēju asinsvadu. Tāpēc ar vairāku tehnoloģiju 

palīdzību mērījumu ir iespējams veikt bez ādas 
punkcijas. Salīdzinoši nelielais tauku daudzums, 
nervgalu skaits un kaulu neesamība auss ļipiņā 
palīdz nodrošināt precīzāku mērījumu rezultātu.
– Kāds ir lielākais neinvazīvās metodes 
trūkums? 
– Ārstiem gribētos plašāku analīžu diapazonu, lai 
varētu efektīvāk strādāt. Ar jauno metodi dažkārt 
nav iespējams fiksēt zemāko cukura līmeni, kas 
slimniekam, kurš lieto insulīnu, ir noteikti jāzina. 
Arī 2. tipa diabēta pacientiem, kuri daudz sporto, 
pēkšņi var parādīties neparasti simptomi. Viņš ir 
nosvīdis, trīc, rodas baiļu sajūta. Mēs zinām, ka 
tā klīniski izpaužas hipoglikēmija. 3,9 mmol/l ir 
hipoglikēmijas robeža. Ja neinvazīvais glikometrs 
uzrāda rezultātu tikai no 3,9, mēs nevaram zināt, 
vai pacientam ir hipoglikēmija, un patiesais viņa 
rādītājs šajā brīdī ir zemāks. Tāpēc es vienmēr 
ārsta somā nēsāju līdzi invazīvo glikometru. Ja 
hipoglikēmijas nav, tad šāda metode tiešām ir ļoti 
liels sasniegums. Tomēr nestabilam diabētam tā 
nederēs, tā der tikai stabilam diabētam. Daudzi 
diabēta pacienti cukura līmeni nemēra sāpīgās 
procedūras dēļ, viņiem ir bail, viņi lūdz tuvinieku 
palīdzību. Tāpēc jaunā metode tiešām ir uzska-
tāma par revolucionāru.
– Kā šādas ierīces izmantošana ietekmēs ārstē-
šanas rezultātu un ārstniecības gaitu kopumā?
– Tikai pozitīvi. Ērtās izmantošanas dēļ pacienti 
būs motivētāki veikt regulāru paškontroli. Savu-
kārt no tās rezultātiem ir atkarīgs, cik daudz un 
kādi medikamenti jālieto slimības ārstēšanai, un 
tie tiks lietoti regulārāk. Latvijā daudziem pacien-
tiem ir slikta diabēta kompensācija, jo viņi neregu-
lāri pilda endokrinologa rekomendācijas.
– Vai neinvazīvā metode ar laiku varētu aiz-
stāt invazīvo, un nekontrolēts 2. tipa cukura 
diabēts tad varētu kļūt par pagātni?
– Es domāju, ka pilnībā aizstāt invazīvo metodi 
nevar. Mēs gan nevaram pateikt, kā tehnoloģijas 
attīstīsies nākotnē. Uz situāciju ir jāskatās cerīgi, 
bet pilnīgi aizstāt? Nezinu, diezin vai.
– 2. tipa cukura diabēts parasti ir dzīvesveida 
slimība, kas saistīta ar lieko svaru, mazkustīgu 
dzīvesveidu. Vai šī ierīce varētu būt kā palīgs 
cīņai pret aptaukošanos?
– Mums ir sauklis, ka cukura diabēts nav slimība, 
bet gan dzīvesveids. Tas ir veidots kā piramīda. 
Piramīdas pamatā ir fiziskās aktivitātes – diabēta 
pacientam katru dienu ir vismaz stundu jāstaigā. 
Tālāk seko uzturs un virsotnē – medikamenti. 
Protams, ja diabēta pacients regulāri veiks paš-
kontroli, viņš redzēs, ka viņam nepieciešams kori-
ģēt uzturu un vairāk sportot. Mums ir motivēti 
pacienti, bet viņu ir maz.
– Varbūt neinvazīvā glikometra izmantošana 
varētu palīdzēt pacientus motivēt?
– Tieši tā. Daudzi atsakās mērīt cukura līmeni, jo 
tad viņiem ir jādur pirkstā. Tāpēc bieži vien lai-
kus netiek veiktas korekcijas terapijā, kam tālāk 
seko nopietnas diabēta komplikācijas. Paškon-
trole ir nepieciešama precīzai medikamentoza-
jai terapijai.
– Vai šādas ierīces nākotnē, kad to pieejamība 
būs lielāka, varētu kļūt par obligātu papildi-
nājumu katra 2. tipa cukura diabēta pacienta 
ieroču klāstā cīņai ar savu slimību?
– Noteikti. Jau tagad diabēta pacientiem Lat-
vijā ir priekšrocības. Pie mums pacientiem gliko-
metri pienākas par velti. Arī par medikamentiem 
jāmaksā nav. Tos atliek tikai lietot, bet ne visi ir 
motivēti ārstēties. Atsevišķi pacienti domā, ka 
veselības problēmas viņiem ir radušās no zāļu 
lietošanas, kamēr patiesībā tās ir diabēta vēlī-
nās komplikācijas, kuras izraisījis nekontrolēts 
cukura līmenis.

Revolūcija diabēta kontrolē

Anatolijs Lucenko: «Tagad ir pieejama arī neinvazīva cukura līmeņa kontroles metode. 
To izmantojot, pacientam vairs nav nepieciešams durt pirkstā. Jaunās tehnoloģijas 
ļauj kontrolēt cukura līmeni bez asins parauga ņemšanas un bez sāpēm. Lai noteiktu 
cukura līmeni, tiek lietots speciāls klipsis, kuru jāpiestiprina pie auss ļipiņas.»

MODERNĀS TEHNOLOĢIJAS

Fo
to

: A
ig

ar
s 

H
ib

n
er

is

OK



OK



8 DIABĒTA SKOLA

TOMS ZVIRBULIS

Cukura diabēts ir hroniska vielmaiņas sli-
mība, kurai raksturīgas cukura līmeņa 
izmaiņas asinīs. Lai gan parasti vairāk 
uztraucamies par paaugstinātu cukura 
līmeni jeb hiperglikēmiju, tūlītējas un pat 
letālas sekas var būt arī hipoglikēmijas 
gadījumos, kad glikozes līmenis mūsu 
organismā nokrīt zem normas.

Vairāk par to, kā rīkoties šādā gadījumā un kā 
nepieļaut cukura līmeņa krišanos, stāsta Paula 
Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas endo-
krinoloģijas rezidente Nataļja Kapļa.

– Kas ir hipoglikēmija un kādi ir tās simptomi?
– Hipoglikēmija vairāk ir raksturīga cukura diabēta 
pacientiem, kuri saņem insulīna terapiju. Tas ir brī-
dis, kad cukura līmenis asinīs nokrīt zem 4 mmol/l, 
bet cukura diabēta pacientiem hipoglikēmija var 
tikt traktēta arī kā brīdis, kad parādās pirmie tās 
simptomi. Ja pacientam ilgstoši ir bijuši augstāki 
glikēmijas rādītāji, simptomi var parādīties arī pie 
augstākiem glikēmijas rādītājiem, kas pat var atbilst 
normoglikēmijai. Visbiežāk to pamatā ir traucējumi 
centrālās nervu sistēmas (CNS) darbībā, jo glikoze 
ir svarīgākais nervu šūnu enerģētiskais substrāts, 
bet centrālajā nervu sistēmā glikoze var uzkrāties 
tikai ļoti nelielā daudzumā. Apmēram trešdaļai 
diabēta slimnieku hipoglikēmijas pazīmes rodas, 
ja glikēmija ir <3,4–3,8 mmol/l.
Pirmie hipoglikēmijas simptomi ir apjukums, bai-
les, trīce, svīšana, bada sajūta, galvassāpes un 
miegainība. Ja cukura līmenis krīt vēl vairāk, parā-
dās arī citi simptomi: apgrūtināta redze, redzes 
dubultošanās, sirdsklauves. Vecākiem pacien-
tiem, kuriem ir kāda kardiāla slimība, var parā-
dīties sāpes krūtīs. Laikus nekoriģējot cukura 
līmeni, var būt arī krampji un iestāties pat sma-
dzeņu nāve.
– Ar kādām metodēm tiek noteikts cukura 
līmenis asinīs?
– Kā jau minēju, hipoglikēmija lielākoties ir rak-
sturīga pacientiem, kuri saņem insulīna terapiju. 
Mājas apstākļos viņiem ir pieejami glikometri, ar 
kuriem var mērīt cukura līmeni. Ja pacients saņem 
insulīnu, tad šie mērījumi obligāti ir jāveic regu-
lāri. Parādoties agrīnajiem hipoglikēmijas simp-
tomiem, pacients tos pats parasti atpazīst un var 
laikus reaģēt – izmērīt cukura līmeni un atbilstoši 
rīkoties, lai nepieļautu tā tālāku krišanos, uzņemot 
ogļhidrātus un novēršot krīzes situāciju. Taču ir 

gadījumi, kad cilvēks nemaz nejūt pazemināto 
cukura līmeni. Parasti augstāks hipoglikēmiju 
nejušanas sindroma risks ir pacientiem ar ilgstošu 
cukura diabēta stāžu, sava insulīna deficītu, kā arī 
agresīvas insulīna terapijas gadījumā. Šiem cilvē-
kiem cukura līmenis var nokristies pat zem 3 vai 
pat 2 mmol/l. Šāda situācija ir ļoti bīstama, jo uz šī 
fona var attīstīties gan akūts koronārs sindroms, 
gan pacients var pēkšņi zaudēt samaņu.
– Insulīna terapija pirmām kārtām tiek nozī-
mēta 1. tipa cukura diabēta pacientiem. Vai 
hipoglikēmiju izraisa tikai 1. tipa cukura dia-
bēts, vai tam var būt arī citi izraisošie faktori?
– Parasti hipoglikēmija ir saistīta ar insulīna lieto-
šanu, un to dara gan 1., gan 2. tipa cukura diabēta 
pacienti. Pētījumos ir konstatēts, ka hipoglikēmija 
biežāk ir sastopama 1. tipa cukura diabēta pacien-
tiem, apmērām par 20% biežāk nekā 2. tipa cukura 
diabēta pacientiem, kuri saņem insulīna terapiju. 
Ja 1. tipa cukura diabēta pacientiem hipoglikēmi-
jas epizodes ir vērojamas 60–80% gadījumu, tad 
2. tipa diabētam tie ir 48–50%. Runājot par pero-
rālo (tablešu) cukura diabēta terapiju, ir atsevišķas 
medikamentu grupas, kuru lietošana ir saistīta ar 
lielāku hipoglikēmiju risku. Tātad risks ir aktuāls arī 
pacientiem, kuri nelieto insulīnu. Atsevišķi medika-
menti var uzkrāties organismā un veicināt vēlīnu 
hipoglikēmiju. It īpaši, ja, slimībai progresējot, attīs-
tās nieru darbības traucējumi.
Visbiežāk hipoglikēmiju provocējošie faktori ir 
nepareizas medikamentu devas vai nepietiekošs 
uzņemto ogļhidrātu daudzums. Tāpat viens no 
būtiskiem riska faktoriem ir alkohols, kas izraisa 
vēlīnu hipoglikēmiju. Ļoti bīstama ir situācija, ja 
alkohols tiek lietots vakarā, jo tad hipoglikēmijas 
epizodes var notikt nakts stundās miega laikā. 
Vēl viens būtisks hipoglikēmijas riska faktors ir 
fiziskā slodze kombinācijā ar lietotiem pretdiabēta 
medikamentiem vai insulīnu. Objektīvi jānovērtē 
plānotā fiziskā slodze, jāpielāgo (jāsamazina) insu-
līna devas, kā arī nedrīkst aizmirst izmērīt cukura 
līmeni asinīs gan pirms slodzes, gan arī slodzes 
laikā. Ja plānota ilgstoša fiziskā slodze, līdzi jāņem 
ogļhidrātus saturoša uzkoda.
– Cik bieži ir jāveic cukura līmeņa mērījumi 
pacientam, kuram tas var būt pazemināts?
– Ja pacients lieto insulīnu, viņš šādus mērījumus 
veic pirms katras injekcijas. Ja tas ir ar perorālajiem 
medikamentiem ārstējams cukura diabēts, tad tas 
ir jādara tikai pāris dienu nedēļā 2–3 reizes dienā. 
Ja pacientam hipoglikēmijas epizodes atkār-
tojas, tad vispirms ir jāsaprot, kāpēc tā notiek. 
Šajā periodā ir jākonsultējas ar endokrinologu 

un biežāk jāmēra glikozes līmenis asinīs. Jāseko 
līdzi, kurā diennakts laikā simptomi parādās, un 
obligāti jāprecizē biežu hipoglikēmiju cēlonis, lai 
tas neatkārtotos.
– Lai nekavējoties paaugstinātu cukura līmeni 
asinīs, ir jāuzņem ātri asimilējamie ogļhidrāti. 
Vai ir vēl kādas citas metodes?
– Kā jau jūs pareizi minējāt, tad vispirms būtu 
jālieto ogļhidrāti, kuri ātri ceļ cukura līmeni asi-
nīs. Tās var būt divas tējkarotes cukura, medus 
vai glikozes tabletes, kuras ir ērti lietojamas. Tāpat 
efektīvas ir sulas vai karameles. Ļoti bieži pacienti 
kļūdās, ēzdami šokolādi. Tas šādos gadījumos 
nederēs, jo šokolādei ir pievienotas taukvielas, 
kas kavē cukura uzsūkšanos. Kad hipoglikēmijas 
simptomi mazinās, vajadzētu atkārtoti izmērīt gli-
kozes līmeni un uzņemt saliktos ogļhidrātus, kuri 
neļaus cukura līmenim atkal nokristies, jo ātri asi-
milējamajiem ogļhidrātiem iedarbības laiks ir ļoti 
īss. Saliktie ogļhidrāti varētu būt maizes šķēle vai 
kāds auglis, vai arī ir jāplāno nākamā ēdienreize.
– Kas ir svarīgākais faktors cīņā ar pazeminātu 
cukura līmeni – diēta, dzīvesveids, medika-
menti vai visu šo faktoru kombinācija?
– Pirmkārt, ir svarīga cieša sadarbība ar savu 
endokrinologu vai vismaz ģimenes ārstu. Vecā-
kiem pacientiem uz blakusslimību fona cukura 
līmenis var mainīties ļoti ātri un neprognozējami. 
Tāpēc regulāri ir jānodod analīzes, lai novērtētu, vai 
neparādās kādi ierobežojoši faktori konkrētu medi-
kamentu lietošanai, piemēram, nieru un aknu funk-
ciju traucējumi. Otrkārt, ir regulāri jāmēra cukura 
līmenis. Tas noteikti ir jādara pirms katras insulīna 
injekcijas. Tāpat ir svarīgi mērīt cukura līmeni, ja 
bieži atkārtojas hipoglikēmijas epizodes. Cukura 
līmenim ir jāseko līdzi pastiprināti, mainoties dzī-
ves apstākļiem, piemēram, pie klimata izmaiņām, 
ja mēs dodamies atvaļinājumā vai darba koman-
dējumā. Līdzīgi ir jārīkojas, ja krasi mainās mūsu 
dzīvesveids vai uzturs, kas var būtiski ietekmēt 
cukura līmeni un līdz ar to arī medikamentu devas.
– Minējāt, ka stipri pazemināts cukura līmenis 
var būt pat ievērojami bīstamāks nekā paaug-
stināts cukura līmenis. Kāpēc?
– Tā kā centrālajā nervu sistēmā nav glikozes krā-
jumu, kas ir galvenais enerģijas avots, tad cukura 
līmeņa krišanās ir dzīvībai bīstama situācija, kas ir 
jārisina pēc iespējas ātrāk. Hiperglikēmija ir bīs-
tama ilgtermiņā, kad rodas izmaiņas vielmaiņas 
procesos, veicinot ketonvielu uzkrāšanos un akūtu 
cukura diabēta dekompensāciju. Protams, tas arī ir 
bīstami, bet nav tik akūti un neatliekami kā hipogli-
kēmija. Kā jau teicu, hipoglikēmija var provocēt 

kardiālus notikumus, it īpaši vecāku cilvēku vidū. 
Tāpēc vecākiem cilvēkiem ar koronāro sirds sli-
mību, infarktiem anamnēzē glikozes līmeņa mērķa 
lielumi nav tik stingri ievērojami, kā tas ir gados jau-
nākiem pacientiem. Runājot par glikēto hemog-
lobīnu (HbA1c), kura līmenis asinīs tiek novērtēts 
reizi trijos mēnešos un kurš parāda vidējo cukura 
līmeni asinīs pēdējo trīs mēnešu laikā, vecākiem 
pacientiem ar hroniskām slimībām šis rādītājs 
parasti ir pieļaujams nedaudz augstāks nekā jau-
nākiem pacientiem (7–7,5%). Kā jau minēju iepriekš, 
pazemināts cukura līmenis ir ievērojami bīstamāks 
nekā nedaudz paaugstināts cukura līmenis asinīs.
– Ar kādu medikamentu lietošanu ir jābūt 
īpaši piesardzīgam hipoglikēmijas sakarā?
– Noteikti tas ir insulīns, kā arī daži perorāli lieto-
jamie antidiabētiskie medikamenti, piemērām, 
sulfonilurīnvielas un meglitinīdu grupas medi-
kamenti. Nekādā gadījumā nevajadzētu kombi-
nēt insulīnu kopā ar šīs grupas medikamentiem.
– Kāda ir ilgstoši pazemināta cukura līmeņa 
ietekme uz cilvēka veselību?
– Ilgstoši cukura līmenis nevar būt pazemināts, 
jo tas ir akūts, dzīvību apdraudošs stāvoklis. Ja 
hipoglikēmijas epizodes bieži atkārtojas, tad to 
sekas ir saistītas ar galvas smadzeņu darbības 
pasliktināšanos. Pasliktinās atmiņa, koncentrēša-
nās spējas. Tāpat ir pierādīts, ka cukura diabēts 
un biežas hipoglikēmijas epizodes veicina dep-
resijas attīstību. Ja tās atkārtojas bieži un viena 
pēc otras 48 stundu laikā, tiek bojāta autonomā 
nervu sistēma, kura ir atbildīga par mūsu orga-
nisma spēju aizkavēt hipoglikēmijas attīstību. Ar 
laiku šis mehānisms var pārtraukt darboties, un 
organisms vairs adekvāti nereaģē uz hipoglikē-
miju. Respektīvi, organisms atļauj cukura līmenim 
kristies vēl vairāk.
– Vai hipoglikēmiju veicinošos faktorus ir 
iespējams pilnībā novērst?
– Diemžēl pilnībā to izdarīt ir grūti, jo cukura 
diabēts ir hroniska slimība, kas prasa ārstēšanu 
visas dzīves garumā. Var hipoglikēmijas attīstī-
bas risku mazināt. Vienkārši pacienti ir jāizglīto. 
Daļa pacientu savam ārstam nemaz nestāsta 
par hipoglikēmijas epizodēm. Viņi uzskata to 
par normālu diabēta parādību un nesaprot, ka 
tā ir ārkārtas situācija, no kuras var izvairīties. Arī 
daļa ārstu par hipoglikēmijas epizodēm ar pacien-
tiem nemaz nerunā. Tātad ir nepieciešama gan 
pacientu, gan ārstu apmācība, kas Latvijā pašlaik 
ir diezgan ierobežota. Taču no nākamā gada ir 
gaidāmas izmaiņas šajā jautājumā, jo tiks atvērti 
arvien jauni cukura diabēta apmācības kabineti. 

Hipoglikēmijas glābšanas riņķis –  
divas tējkarotes cukura
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Sāpju sajūta ir zināma katram – gan lie-
lam, gan mazam. Šajā sakarā pat tiek 
jokots: «Ja tev pēc 40 nekas nesāp, tātad 
tu esi jau miris.»

Jā, cilvēku kaut kas epizodiski var traucēt: iesā-
pas zobs vai auss, vai arī mugura. Taču, ja ik 
dienu kaut kur fonā nepārtraukti atrodas sāpes, 
tad tas vairs nav normāli. Neskatoties uz mūsu 
pārliecību, ka sāpes un vecums ir nesaraujami 
saistīti, cilvēkam nekam nevajadzētu sāpēt 
nevienā vecumā!
«Atsāpināšana ir ļoti svarīga jebkuras slimības ārs-
tēšanas daļa, pat vissmagākās un bezcerīgākās. 
Lai pareizi izvēlētos izmeklējumu un ārstēšanas 
veidu, sāpes tiek dalītas akūtās un hroniskās,» 
stāsta neiroloģe Inga Lavrenova, kurai ir arī algo-
loga (speciālists, kurš ārstē hroniskas sāpes) ser-
tifikāts. «Par akūtām tiek uzskatītas sāpes, kuras 
ilgst no 3–6 nedēļām, par hroniskām – ilgākas 
nekā pusotru mēnesi.»

– Kādi speciālisti un kā ārstē akūtas un hro-
niskas sāpes?
– Ar sāpēm nevajag sadzīvot, ar tām ir jācīnās. 
Un te pacientiem palīdz ģimenes ārsti, neirologi, 
algologi un arī fizioterapeiti.
Kā atbrīvoties no akūtām sāpēm, zina ģimenes 
ārsti. Taču, ja pacientam ir jebkādas izcelsmes 
spēcīgas hroniskas sāpes un viņš nesaņem nepie-
ciešamo palīdzību, papildus var piesaistīt neiro-
logu, algologu.
Ārstēšana tiek nozīmēta atkarībā no sāpju izcel-
smes. Atsāpināšanai mēs izmantojam nesteroīdos 
pretiekaisuma līdzekļus, miorelaksantus, centrā-
las iedarbības medikamentus (antidepresantus 
un pretepilepsijas zāles). Pastāvīgu sāpju gadī-
jumā – opioīdu grupas medikamentus; organisma 
vispārējai stiprināšanai jālieto vitamīni, pārtikas 
piedevas, glikozamīns.
Galvenais ir nekavēties, jo tā var veidoties hro-
nisks sāpju sindroms, kam raksturīga sāpošās 
ķermeņa daļas imobilizācija, psiholoģiskas prob-
lēmas, medikamentu rezistence (zāles nākas lietot 
ilgāk, un tās palīdz sliktāk).
– Vai, izņemot medikamentozo ārstēšanu, tiek 
izmantotas arī citas metodes?
– Hronisku sāpju gadījumā līdzās medikamento-
zajai ārstēšanai tāpat ir nepieciešama fiziotera-
pija (ārstēšana ar speciālu vingrojumu palīdzību), 
fizikālā terapija (ārstēšana, izmantojot dažādu 
aparatūru: elektroprocedūras, inhalācijas, sildīša-
nas, vannas, jonoforēze), refleksoterapija, adatu 
terapija, osteorefleksoterapija. Piemēram, bez 
fizioterapeita līdzdalības ir grūti ārstēt hronis-
kas muguras sāpes, locītavu sāpes, muskuļu 
tonisko sindromu vai sirds slimības, kam nepie-
ciešams kardiotreniņš.
Diemžēl ne visi pacienti apzinās to, cik svarīgas ir 
nodarbības ar fizioterapeitu, jo domā, ka vingrot 
var arī paši. Taču nopietnu patoloģiju gadījumā, 
kaut ko darot nepareizi, ne tajā secībā, var saasināt 
simptomu izpausmes. Fizioterapeits zina, kādas 
ir pacienta problēmas un ko viņš var izdarīt. Viņš 
atšķir simptomus, kad vingrinājumu vajag izpil-
dīt, neskatoties uz sāpēm, vai tas jāizpilda mazākā 
apjomā, vai to vispār nevajag darīt. Nepiecieša-
mības gadījumā fizioterapeits ieteiks griezties pie 
ārsta pēc pretsāpju līdzekļiem vai meklēt palī-
dzību stacionārā.
– Par kādām sāpēm visbiežāk sūdzas pacienti? 
Vai obligāti ir jādzer pretsāpju medikamenti, 
ja sāp galva?

– Visbiežāk pacientiem ir hroniskas galvassāpes, 
muguras sāpes (biežāk apakšējā daļā, retāk kakla 
un krūšu rajonā) un ekstremitāšu sāpes (plecs, 
pleca locītava, roka, gūžas locītava, celis).
Galvassāpes ir nespecifisks simptoms. Tās var ras-
ties dažādu iemeslu dēļ: paaugstināts asinsspie-
diens, saaukstēšanās, osteohondroze. Vai šajos 
gadījumos lietot pretsāpju līdzekļus, ir atkarīgs 
no sāpju intensitātes. Ja galvassāpes pastiprinās, 
tad tās paciest nevajag, bet jāiedzer zāles. Ja sāp 
tik stipri, ka vairs nevar ciest, tad labāk izsaukt 
ātro palīdzību.
Ārsts pats nevar izjust pacienta sāpes, taču var 
lūgt novērtēt tās pēc numeriskās analogu skalas 
ar skaitļiem no nulles līdz desmit. 0 – sāpju nav 
nemaz, 10 balles – maksimāli stipras, neizturamas 
sāpes. Attieksme pret savām sāpēm arī ir slimī-
bas smaguma pakāpes rādītājs, objektīvs simp-
toms: katram cilvēkam piemīt pašsaglabāšanās 
instinkts. Ja viņš jūt to, ko nekad agrāk nav jutis, 
un viņu tas uztrauc, cilvēks vērsīsies pēc medicī-
niskās palīdzības.
– Kas ir svarīgāks sāpju ārstēšanā – fiziskā 
aktivitāte vai miers?
– Ja ir stipri ierobežotas kustības, ir svarīgs 
miers, siltums (sauss) un nesteroīdie pretiekai-
suma līdzekļi.
Taču, jo mazāk laika cilvēks pavadīs guļot, jo pilnī-
gāka būs atjaunošanās. Tāpēc, pat ja viņš saasinā-
jumu laikā spēj piecelties un aiziet uz tualeti – tā 
jau ir aktivitāte. Ja viņš nedēļu pavadīs gultā, tad 
pēc tam jau būs ļoti grūti piecelties.
Lai organismam ļautu sajust, ka ķermenis kus-
tas, ir jākustas. Atsāpināt un kustēties, iekustināt 

muskuļus – tam ir noteikti paņēmieni, vingri-
nājumi, kustību secības metodika. To visu dara 
fizioterapeiti ar bumbiņu, TENS (transkutāna elek-
triskā nervu stimulācija), slingi (elastīgās lentas, 
kas trenē muskuļus), teipi.
– Vai arī tad, ja vienkārša pagulēšana palīdz, 
tomēr vajag kustēties?
– Ja tāda «pagulēšana» pārvēršas par ilgstošu 
imobilizācijas periodu, tad pēc tam piecelties ir 
daudz grūtāk. Īpaši, ja cilvēks ir gados, ja ir osteo-
poroze. Šīs slimības gadījumā kustēties vajag 
tāpēc, lai muskuļi trenētu kaulus.
Ļoti svarīgi, lai cilvēks pats sevi radinātu pie 
noteiktiem muguras vingrojumiem. Ir situācijas, 
kad izārstēties nav iespējams. Taču, samazinot 
kustību daudzumu, cilvēks ar laiku vispār neva-
rēs kustēties. Tāpēc ar gribasspēka palīdzību ir 
jāpiespiež sevi izkustēties no iesēdētās vietas. 
Asinis aktīvāk tiek pumpētas caur smadzenēm, 
un parādās nepieciešamība kustēties.
– Cik svarīgs pacientiem ir morāli psiholoģis-
kais aspekts: paša noskaņojums, attiecības 
ar tuviniekiem?
– Ir stipri cilvēki, kuri vienatnē tiek labāk galā ar 
savām problēmām, nekā visu apčubināta vec-
māmiņa. Ja cilvēkam sāp, bet viņam neviens 
nepalīdz, reizēm tas ir ļoti spēcīgs motivējošs 
faktors – neskatoties uz ciešanām, tomēr kaut 
ko sevis labā darīt.
Taču ir konstatēts: ja cilvēkam ir ģimene, tas viņam 
palīdz pārvarēt daudzas patoloģijas, tostarp arī 
sāpes. Cilvēki, kurus atbalsta tuvinieki, pēc sma-
gām slimībām atjaunojas pilnīgāk un aktīvāk nekā 
vientuļi cilvēki, kuriem vieniem pašiem jātiek galā 

ar savām problēmām, vai arī jāaicina palīgā sveši 
cilvēki. Paša noskaņojums ir ļoti svarīgs, bet vēl 
papildu bonuss ir tuvu cilvēku ticība tev.
Tāpēc, nodarbojoties ar pacientu, rehabilitācijas 
komanda ļoti daudz uzmanības velta darbam ar 
tuviniekiem. Ir jāatrod līdzsvars: ir jāpalīdz cil-
vēkam, bet tajā pašā laikā nedrīkst aizmirst par 
viņa ierobežotajām iespējām. Lai viņš pats vēlē-
tos kaut ko darīt arī tad, kad sāp. Šeit ļoti svarīga 
ir savlaicīga un pareiza atsāpināšana: lai cilvēks 
izjustu nepieciešamību iet, pieceltos un ietu. Ir 
grūti kaut ko darīt kopā ar fizioterapeitu? Iedzer 
pretsāpju zāles un strādā!
– Vai pacienti ar hroniskām sāpēm saņem 
kādu palīdzību no valsts?
– Diemžēl ne vienmēr. Kaut arī hroniskas sāpes ir 
ne tikai pacienta, bet arī sabiedrības problēma. 
Šie cilvēki nevar strādāt, viņiem ilgstoši ir darb-
nespējas lapas un tiek izsniegti slimības pabalsti. 
Pēc dažādiem aprēķiniem šādu cilvēku ir apmē-
ram 6–8%.
Cukura diabēts, išēmiskā sirds slimība izplatības 
ziņā arī aptver 6–8% iedzīvotāju. Taču šo diag-
nožu pacienti saņem dažādus atvieglojumus no 
valsts, kas sniedz ievērojamu finansiālo atbalstu. 
Pacientiem ar sāpēm tādu priekšrocību ir ievē-
rojami mazāk. Sāpes ne vienmēr tiek izdalītas kā 
atsevišķa nozoloģija. Pacientam tiek diagnos-
ticēta kāda slimība un to uzskata par galveno 
sāpju iemeslu.
– Ko, jūsuprāt, vajadzētu darīt ikvienam 
muguras sāpju profilaksei un arī ārstēšanai?
– Sniegt vispārējas rekomendācijas pilnīgi visiem 
nav iespējams: vienam mugura ir jāsaudzē, citam 
gluži pretēji – jānoslogo pēc iespējas vairāk. Taču 
vienu gan es varu pateikt – nedrīkst sēdēt uz vie-
tas. Ja to atļauj kājas, dzīvesvieta un apstākļi, stai-
gājiet kājām. Vai arī skrieniet. Par to nav jāmaksā, 
un tas var ievērojami uzlabot jūsu pašsajūtu. 
Mums ir brīnišķīga zaļā zona un svaigs gaiss.
Daugavpilij, es uzskatu, vispār ir milzīgs poten-
ciāls, kas ir jāizmanto, lai pilsēta sāktu pelnīt. 
Mums ir reģionālā slimnīca, kurā strādā daudz 
labu speciālistu. Mūsu Medicīnas koledža nodro-
šina pilsētu ar medmāsām, Daugavpils Universi-
tāte katru gadu sagatavo 20–30 fizioterapeitu. 
Jau pašlaik internetā varētu ievietot informāciju 
par to, ka mēs piedāvājam rehabilitācijas, rekreā-
cijas pakalpojumus, jo mums šajās specialitātēs ir 
speciālisti arī ar maģistra diplomiem. Tā pilsētai 
ir zelta dzīsla!...

Dzīvot bez sāpēm – katra tiesības

Inga Lavrenova: «Fizioterapeits zina, kādas ir pacienta problēmas un ko viņš var izda-
rīt. Viņš atšķir simptomus, kad vingrinājumu vajag izpildīt, neskatoties uz sāpēm, 
vai tas jāizpilda mazākā apjomā, vai to vispār nevajag darīt.»

JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

Fo
to

: S
ve

tl
an

a 
Po

ku
le

OK

Kā sagatavoties pirmajai konsultācijai
Lai nokļūtu uz konsultāciju pie neirologa, pacientam ir jāgaida rin-
dā 3–6 nedēļas, varbūt pat ilgāk. Nereti, atnākot uz pieņemšanu, 
pacientam ir līdzi tikai daļēji aizpildīts nosūtījums un pusgadu veci 
analīžu rezultāti. Ar to nepietiek.

zz Ir svarīgi, lai pacients skaidri zinātu, kādas zāles viņš ir lietojis, 
cik ilgi, un kā tās viņam ir palīdzējušas (var atnest līdzi zāļu ie-
pakojumu vai pierakstīt to nosaukumu). Ja kaut kas ir ticis darīts 
pēdējā paasinājuma laikā (asins analīze, rentgena uzņēmums), 
tas arī jāpaņem līdzi. Ja nav bijis traumu, aizdomas par lūzumu, 
speciāli konsultācijai rentgenu taisīt nav nepieciešams.
zz Adekvātai ārstēšanai ārstam ir nepieciešams iegūt ziņas par 
visām pacienta slimībām, jo dažām no tām mēdz būt neirolo-
ģiska rakstura simptomi (cukura diabēts, reimatoīdais artrīts, 
tuberkuloze, psoriāze). Neirologam ir nepieciešams novērtēt šo 
slimību izpausmes smaguma pakāpi. Nozīmējot medikamentus, 
ir jāņem vērā to blaknes pie tādām slimībām kā, piemēram, sirds 
išēmiskā slimība, infarkts, dažādas aritmijas.
zz Pacientam ir jāuzticas ārstam – viņš pats izlems, kādi izmek-
lējumi ir nepieciešami un kādā secībā.

NEIROLOGA 
PADOMS
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Izdzirdot ārstu sakām: «jums ir paaugsti-
nāts urīnskābes līmenis asinīs», daudziem 
pirmajā brīdī šķiet – nu un kas par to, tas 
taču nav nekas traks! Taču tā gluži nav. 
Tieši paaugstināta urīnskābe asinīs var 
radīt nieru funkciju traucējumus. 

Vairāk par urīnskābi un tās ietekmi uz nierēm 
stāsta Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Iekšķīgo 
slimību katedras asociētais profesors, Paula Stra-
diņa Klīniskās universitātes slimnīcas Nefroloģijas 
centra nefrologs Harijs Čerņevskis.

– Sarunas iesākumā, lūdzu, pastāstiet, kas ir 
urīnskābe un kāpēc tai ir tik liela nozīme cil-
vēka organismā? 
– Urīnskābe ir viens no vielmaiņas gala produk-
tiem, respektīvi, tā veidojas kā starpprodukts 
dažādu vielmaiņu procesos. Pēc molekulas 
masas tā ir neliela molekula, līdz ar to viegli tiek 
cauri dažādām barjerām. Ja urīnskābe organismā 
netiek līdz galam sašķelta, tā var radīt problēmas. 
Dzīvniekiem urīnskābe sašķeļas ar speciāla fer-
menta urikāzes palīdzību, bet cilvēkiem un arī 
vienai no suņu šķirnēm – dalmāciešiem – šī fer-
menta nav, līdz ar to urīnskābe nesašķeļas. 
Visiem cilvēkiem asinīs ir urīnskābe, tikai tā 
nedrīkst būt paaugstināta. Sievietēm norma ir 
5–6 mg/dl, savukārt vīriešiem 6–7 mg/dl. 
Kopumā urīnskābe nav slikta, jo zināmā mērā dar-
bojas kā antioksidants, savukārt, ja tās koncentrā-
cija pārsniedz normu, tā var izraisīt dažādas ļoti 
nopietnas veselības problēmas, piemēram, tādu 
smagu locītavu slimību kā podagra, nieru funkciju 
traucējumus, jo urīnskābe izdalās caur nierēm. 
Ja urīnskābes koncentrācija asinīs pārsniedz nor-
mālos rādītājus, tā ir hiperurikēmija.
– Minējāt, ka urīnskābe tiek izvadīta 
caur nierēm.
– Faktiski ir tā, ka 2/3 izdalās caur nierēm, bet 1/3 – 
caur zarnām.
– Kādā veidā urīnskābe ietekmē nieru funk-
ciju rādītāju? 
– Urīnskābe organismā var būt gan kristāliskā, 
gan šķīstošā veidā. Kristāliskā nogulsnējas locī-
tavās un izraisa podagrisko artrītu, kā arī tofusus 
zemādā. Savukārt šķīstošā forma bojā nieres, vei-
cinot arteriālās hipertensijas, sirds un asinsvadu 
slimību rašanos.
Viena no patoloģijām, kas saistīta ar nierēm, ir 
tā saucamā akūtā urātu nefropātija. Tās rašanos 
izraisa tieši palielināts urīnskābes daudzums. 
Šo procesu apzīmē ar terminu tumora līzes sin-
droms (TLS). Vārds «līze» nozīmē šķīdināšanu, bet 
«tumors» ir audzējs. Ja tumors lizējas, precīzāk 
sakot, aiziet bojā ķīmijterapijas vai staru terapi-
jas rezultātā, tad aiziet bojā arī audzēja šūnas. Un 
no audzēja šūnām atbrīvojas dezoksiribonukleīn-
skābe. Tieši dezoksiribonukleīnskābe satur purīn-
vielas un fosforu. Purīnvielas ar ksantinoksidāzes 
palīdzību saskaldās par hipoksantīnu un ksantīnu, 
un pēc tam veidojas urīnskābe. Normālos apstāk-
ļos dzīvniekiem ir urikāze, kas sašķeļ urīnskābi par 
alantoīnu, bet cilvēkiem tā nav. Urīnskābe pie ļoti 
zema urīna pH līmeņa (pie augsta skābuma) veido 
nierēs tā saucamo urātu nefropātiju. 
Otra būtiska lieta – ja reiz aiziet bojā audzēja 
šūnas, no tām atbrīvojas fosfors un palielinās 
fosfāta koncentrācija asinīs. Fosfors, sasaistot kal-
ciju, noved pie pazeminātas kalcija koncentrācijas 

asinīs, bet šūnās uzkrājas kalcija/fosfora preci-
pitāti. Tādējādi pie augstas kalcija un fosfāta 
koncentrācijas intracelulāri var veidoties nieru 
bojājumi. Tajā pašā laikā, šūnām ejot bojā, atbrī-
vojas ļoti daudz kālija, jo kālijs dzīvo tikai šūnās 
intracelulāri (tā ir 120 reižu vairāk intracelulāri 
nekā ekstracelulāri). 
– Kādi kritēriji var liecināt par TLS? 
– Tumors lizējas ķīmijterapijas vai staru terapi-
jas rezultātā, tātad iet bojā. Šī iemesla dēļ, pirm-
kārt, atbrīvojas vielas, kas atradušās tumora šūnās. 
Tātad atbrīvojas urīnskābe, parādās hiperurikē-
mija. Otrkārt, palielinās fosfora un kālija koncen-
trācija asinīs, bet pazeminās kalcija līmenis. Tā 
visa rezultātā iestājas akūta nieru mazspēja, jo 
minētās vielas, savstarpēji iedarbojoties, kavē 
nieru funkcionālās spējas.
– Ko darīt, lai izvairītos no TLS? 
– Pacientiem ar ļaundabīgu audzēju ķīmijterapi-
jas vai staru terapijas laikā jāsamazina urīnskābes 
koncentrācija asinīs, nozīmējot speciālus urātus 
pazeminošus preparātus. Protams, nevajag «kairi-
nāt» pašas nieres, un ir jāatceļ tādu preparātu lie-
tošana, kas ietekmē nieru šūnu funkciju. 
– Tieši kādu preparātu lietošanu vajadzētu 
pārtraukt? 
– Tie ir nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi, kas var-
būt lietoti bez īpašām indikācijām. Tāpat tās ir 
jodu saturošas rentgena kontrastvielas. Protams, 
lietojot nesteroīdos pretiekaisuma preparātus 
ķīmijterapijas vai staru terapijas laikā, jāskatās 
nieru funkcionālās spējas. Ja nav nekādu kontr-
indikāciju, tad pacientam pastiprināti jāuzņem 
šķidrums – vismaz trīs litri diennaktī (intravenozi 
vai perorāli). Protams, ar noteikumu, ka viņam 
nav nekādu šķidruma uzņemšanas ierobežojumu. 
Ja šķidrums tiek uzņemts vajadzīgā daudzumā, 
attiecīgi būs arī vairāk urīna. 
Vidēji smagos gadījumos pacientam tiek nozīmēti 
tādi preparāti kā allopurinols vai febuksostats, kas 
samazina urīnskābes producēšanu. 
– Mēs runājām par akūtu urīnskābes (urātu) 
nefropātiju, bet vai ir arī hroniska?
– Jā, hroniska urīnskābes nefropātija jeb tā sau-
camais hroniskais intersticiālais nefrīts, kad nieru 
kanāliņu sieniņā un apkārt esošajos saistaudos 
jeb tā saucamajos intersticiālajos audos nogul-
snējas sāļi. Tie veido nierēs tādus pašus kristālus, 
kādi veidojas zemādā. 
Nātrija urātu monohidrātu depozīti nogulsnē-
jas nierēs, un nieres nespēj tos izvadīt ārā. Kad 
tie nonākuši nieru saistaudos, tur sākas hro-
nisks iekaisums. Jebkurš hronisks iekaisums var 
noslēgties ar rētošanos, tātad iekaisums pāries 
fibrozē. Tas savukārt nozīmē, ka nieres funkcio-
nālie audi pārstās strādāt un parādīsies hroniska 
nieru mazspēja.
– Kāda ir hiperurikēmiskās nefropātijas klī-
niskā aina? 

– Vispirms tiek noskaidrots, vai tā ir podagra, vai 
tomēr tās ir citas hiperurikēmijas izpausmes. Ir 
trīs galvenās nieru tubulāro šūnu bojājuma pazī-
mes. Pirmā – urīna analīzē izmainās urīna īpat-
nējais svars. Otrā – iestājas poliūrija jeb urīna 
pārmērīga produkcija. Trešā – parādās protei-
nūrija jeb olbaltumvielu izdalīšanās ar urīnu. Tā 
visa ietekmē pakāpeniski progresē nieru funkciju 
samazināšanās, kas noved pie arteriālā asinsspie-
diena paaugstināšanās (arteriālās hipertensijas), 
jo nieres regulē asinsspiedienu. 
– Paaugstināts urīnskābes līmenis veicina arī 
nierakmeņu veidošanos.
– Tā ir, un nierakmeņi savukārt rada iekaisuma 
procesu, kā arī atteces traucējumus. Starp citu, 
nierakmeņi urīnpūslī atrasti 4800 gadus p.m.ē. 
vecā mūmijā. Nierakmeņu sastāvā atrasta 
tieši urīnskābe.
– Kas veicina un kas kavē nierakmeņu 
veidošanos? 
– Viens no galvenajiem veicinātājfaktoriem ir 
paaugstināta urīnskābes koncentrācija urīnā. Tā 
veidojas, ja uzturā par daudz tiek lietoti purīnu satu-
roši produkti (siers, sarkanā gaļa, tītara gaļa, spināti, 
ziedkāposti, sēnes, kafija) vai ir par daudz augsta 
urīnskābes koncentrācija asinīs. Tāpat var minēt 
dažus medikamentus, piemēram, salicilātus, probe-
necīdu – arī tie paaugstina urīnskābes koncentrāciju 
urīnā. Vēl veicinātājfaktori ir skāba urīna reakcija, 
pazemināts citrāta līmenis urīnā, kā arī uzturā par 
daudz lietots olbaltums. Tam pretī darbojas cit-
rāts, magnijs, Tamma-Horsfalla proteīns, glikoza-
minoglikāns, uropontīns, pirofosfāts u.c. Savukārt 
zems urīna pH veidojas tad, ja uzturā par daudz 
tiek lietota gaļa, ja pacientam ir hroniska caureja vai 
insulīna rezistence (tas var būt pie palielināta ķer-
meņa masas indeksa, metabolā sindroma, 2. tipa 
cukura diabēta). Tie visi ir stāvokļi, kad urīna pH ir 
tendence pazemināties. Tāpat nierakmeņu veidoša-
nās riska faktors ir mazs urīna tilpums: nepietiekama 
šķidruma uzņemšana (normālā situācijā diennaktī 
vajadzētu izdzert 1,5–2,5 l), kā arī, ja ir ekstrarenāli 
šķidruma zudumi (caureja, svīšana).
– Kādi simptomi var liecināt par nierakmeņu 
esamību? 
– Parasti klīniskā aina izpaužas ar pēkšņām sāpēm 
mugurā, kas atstaro uz priekšu (uz vēdera priek-
šējo sienu) vai lejā uz cirksni, dzimumorgāniem. 
Parasti sāpju lokalizācija ir saistīta ar akmens pār-
vietošanos urīnceļos. Sāpes ļoti bieži pavada slikta 
dūša, vemšana, sāpīga urinācija, vēlēšanās pastā-
vīgi urinēt. Tāpat pacients var ievērot, ka urīnam 
varētu būt iesarkana nokrāsa (parādās eritrocītu 
klātbūtne urīnā jeb hematūrija). 
Radioloģiskā izmeklēšanā nierakmeņu esamību 
var pierādīt ar grūtībām, jo tie neaiztur rentgena 
starus. Radioloģiskajā diagnostikā mēs nevaram 
izmantot parastu rentgena uzņēmumu, intrave-
nozu kontrastizmeklēšanu. Tajā pašā laikā ļoti 

labi var izmantot nieru un urīnizvadceļu ultraso-
nogrāfiju, arī spirāldatortomogrāfiju. 
Visu iepriekš teikto apkopojot, gribu atgādināt, 
ka ikvienam ir svarīga šķidruma uzņemšana, pro-
tams, ja tam nav kontrindikāciju. Šķidrumu vaja-
dzētu lietot tik daudz, lai diennaktī izdalītos 2 l 
urīna. Tiem, kas biežāk iet uz tualeti urinēt, nevei-
dojas tā saucamā urīna stāze un kristalizācijas 
centri. Tātad šī urīna plūsma neļauj nierakme-
ņiem augt. Jo vairāk tiek lietots šķidrums, jo vai-
rāk atšķaidās sāļi un citi komponenti, kas ietilpst 
akmeņos. Runājot par šķidruma uzņemšanu, 
svarīgi atcerēties vairākas būtiskas lietas. Pirm-
kārt, jācenšas to lietot vienmērīgi visas dienas 
garumā. Otrkārt, cieta ūdens lietošana būtiski 
neietekmē nierakmeņu attīstību. Treškārt, neva-
jadzētu daudz dzert pienu, tas tomēr nav ūdens. 
Tāpat ieteicams ievērot diētu, kā arī novērst 
aptaukošanos un metabolo sindromu. 
– Kādi ir uztura ieteikumi, lai izvairītos no 
nierakmeņu veidošanās? Kā, piemēram, ir ar 
kalcija lietošanu, jo tiek lēsts, ka tas parasti 
uzkrājas nierakmeņos? 
– Vidēji ar uztura produktiem diennaktī drīkst 
uzņemt līdz 1000 mg kalcija. Lai vieglāk būtu 
parēķināt, pateikšu, ka 1 glāzē piena ir 300 mg 
kalcija, 100 g siera – 200-500 mg, 1 tasītē biez-
piena – 100 mg, 1 glāzē jogurta – 415 mg. Tajā 
pašā laikā nedrīkst pilnībā ierobežot kalciju, to 
nelietot nemaz. Ir pierādīts – ja kalcija lietošanu 
ierobežo, palielinās oksalūrija (oksalātu – skābeņ-
skābes kalcija sāļu – kristālu nogulsnēšanās urīnā) 
un draud oksalātu akmeņu attīstība.
Vajadzētu censties izvairīties no oksalātus satu-
rošu produktu lietošanas, jo tas var veicināt oksa-
lūrijas parādīšanos. Nevajadzētu aizrauties ar 
kafijas un tējas, šokolādes, biešu, spinātu, rabar-
beru, seleriju, pētersīļu, riekstu lietošanu uzturā. 
– Un kā ar olbaltumvielām?
– Ja mēs runājam par olbaltumvielām un nierak-
meņiem, tas tās vajadzētu samazināt līdz 1 g uz 
1 kg ķermeņa masas diennaktī. Jo olbaltumiem 
bagātāks uzturs, jo vairāk palielinās urātu un arī 
kalcija ekskrēcija ar urīnu, savukārt citrāta eks-
krēcija samazinās, jo urīnā veidojas skāba reak-
cija. Ēdienkartē pēc iespējas vairāk jāiekļauj augu 
valsts produkti. 
Atsevišķi gribu parunāt par citrusaugļiem. Es jau 
pieminēju, ka ļoti svarīgs ir citrātu līmenis. Vis-
pilnvērtīgākais šai ziņā ir citrons – citrāta līmenis 
tajā ir 3500–7200 mg uz 100 g produkta, savukārt 
apelsīnos tie ir 600–1800 mg. 
– Vai nierakmeņi tiek ārstēti medikamentozi? 
– Lai izdzītu urīnskābi no asinīm, mēs pacientiem 
izrakstām medikamentus, kas to dzen caur nie-
rēm. Tie ir urikozūriķi. 
Mūsu mērķis ar urīnskābi pazeminošo terapiju ir 
panākt normālu urīnskābes līmeni asinīs. Ja tas 
tā būs, tad nierakmeņi neveidosies. 

Paaugstināta urīnskābe – 
nopietns kaitējums veselībai
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Ikvienam no mums asinīs ir urīnskābe, 
tikai tās līmenis nedrīkst būt paaug-
stināts, jo hiperurikēmija var veicināt 
dažādu slimību rašanos.

Kāda ir paaugstinātas urīnskābes ietekme uz nie-
rēm un tālāk jau uz sirdi un asinsvadiem, par to 
saruna ar Paula Stradiņa Klīniskās universitātes 
slimnīcas kardioloģi, Latvijas Kardioloģijas centra 
Ambulatorās nodaļas vadītāju, medicīnas zinātņu 
doktori Ivetu Mintāli. 

– Runājot par sirds asinsvadu slimību riska 
faktoriem, parasti tiek nosaukts paaugstināts 
asinsspiediens, holesterīna līmenis, liekais 
svars. Šodien saistībā ar šīm slimībām tiek 
runāts arī par hiperurikēmiju. 
– Patiesībā jebkura hroniska slimība tieši vai 
netieši, bet tomēr ir saistīta arī ar sirds un asins-
vadu slimībām. Pēdējā laikā ir arvien vairāk pierā-
dījumu tam, ka paaugstināts urīnskābes līmenis 
jeb hiperurikēmija varētu būt viens no sirds un 
asinsvadu slimību riska faktoriem. 
– Tas nozīmē, ka pacientiem, kuriem ir kono-
rārā sirds slimība, bieži tiek konstatēts paaug-
stināts urīnskābes līmenis? 
– Jā, tā ir tiesa, kaut arī tā ir vielmaiņas problēma. 
Nereti tiek pārmantota predispozīcija uz šo saslim-
šanu, bet ļoti bieži tas ir nepareiza dzīvesveida 
rezultāts. Starp citu, hiperurikēmijas saistība ar kar-
diovaskulārām slimībām konstatēta jau 1900. gadā.  
– Kas notiek organismā, ja urīnskābes ir par 
daudz? Kāpēc paaugstinātai urīnskābei ir 
jāvērš uzmanība? 
– Ja organismā veidojas vairāk urīnskābes nekā 
nepieciešams, tad tā var izgulsnēties kristāliņu 
veidā gan asinsvados, gan locītavās. Līdz ar to 
samazinās nieru funkcija, mainās nieru regulējošā 
ietekme uz asinsspiedienu, kas savukārt ietekmē 
gan sirdi, gan asinsvadus. Tā kā kristāli izgulsnē-
jas arī locītavās, tiek traucēta to funkcija, parā-
dās sāpes un iekaisums, kas pacientam rada ļoti 
izteiktu diskomforta sajūtu.
Paaugstināts urīnskābes līmenis rada iekaisumu, 
kas ir arī aterosklerozes pamatā. Līdz ar to hipe-
rurikēmija var būt palaidējmehānisms straujākai 
aterosklerozes attīstībai. 
Neraugoties uz to, ka šobrīd koronārās sirds slimī-
bas ārstēšanas vadlīnijās vēl nav noteikta konkrēta 
hiperurikēmijas ārstēšana koronāro slimību riska 
mazināšanai, mums tomēr jāņem vērā hiperuri-
kēmija kā risku paaugstinošs faktors. 
– Vai šodien var jau runāt par konkrētiem pie-
rādījumiem šajā sakarā? Cik lielā mērā kardio-
logiem būtu jāvērš uzmanība pacientiem ar 
hiperurikēmiju? 
– Es jau minēju, ka evidence šobrīd vēl ir diezgan 
vāja, lai mainītu pašreizējās vadlīnijas. Bet arvien 
biežāk paaugstināts urīnskābes līmenis tiek kon-
statēts pacientiem, kuriem jau ir hipertensija un 
sirds asinsvadu slimības. 
Hiperurikēmijas saistība ar hipertensiju tika aprak-
stīta jau pagājušā gadsimta 60-tajos gados. Pros-
pektīvie pētījumi norāda, ka 26% neārstētas 
hipertensijas pacientu ar normālu nieru funkciju 
ir paaugstināts urīnskābes daudzums asinīs. 56% 
pacientu, kas saņēmuši antihipertensīvu terapiju, 
un 70% pacientu, kas saņēmuši diurētiķus, arī ir 
augsts urīnskābes līmenis. Līdz ar to var secināt, ka 
paaugstināts urīnskābes līmenis asinīs ir gan nor-
motensīviem (kontrolētiem), gan hipertensīviem 

pacientiem, un tas saistīts ar aterosklerozes izrai-
sītu vaskulāru bojājumu nierēs. 
Neapšaubāmi hipertensija ir jāārstē. Arī jākon-
trolē urīnskābes līmenis. Ja ir parādījušies locītavu 
simptomi, tad, protams, ir jāārstē arī podagra. 
Arī asinsspiedienu varēs regulēt efektīvāk, ja tiks 
ārstēta podagra. 
Vēl nav pierādījumu par to, cik liels būs ieguvums 
sirds slimību riska mazināšanā, ja mēs pacientam 
medikamentozi pazemināsim urīnskābes līmeni. 
Bet podagras efektīva ārstēšana nodrošinās sta-
bilu asinsspiediena korekciju, nieru aizsardzību, 
līdz ar to arī sirds slimību riska mazināšanos. 
Ārkārtīgi nozīmīgas hiperurikēmijas ārstēšanā ir 
dzīvesveida izmaiņas. Jo, kā zināms, tas ir īpaši 
svarīgi jebkuru hronisku slimību profilaksē un 
ārstēšanā – ne vien pie sirds un asinsvadu slimī-
bām, bet arī podagras un onkoloģiskām saslim-
šanām. Ir pierādīts fakts, ka pareizs dzīvesveids, 
tostarp regulāras fiziskās aktivitātes un Vidusjūras 
diēta, arī podagras pacientiem ir ļoti efektīvs pro-
filakses veids.
– Kāds kardiologa izpratnē ir veselīgs dzīves-
veids? Viena lieta ir skaidra – ikvienam cil-
vēkam ir nepieciešams kustēties, turklāt jo 
vairāk, jo labāk.
– Pēdējā laikā ir moderni skaitīt soļus. Ļoti labi, 
ja sēdošu cilvēku tas pamudina un piespiež stai-
gāt, bet tā ir tikai monētas viena puse. Ļoti sva-
rīgi ir kustēties tā, lai fiziskā slodze būtu katru 
dienu vismaz 30–40 minūtes ar pulsu virs 100 
sirds sitieniem minūtē, tad to varētu uzskatīt kā 
atveseļojošu fizkultūru hroniskām saslimšanām.

Protams, jāņem vērā arī pacienta vecums, fiziskā 
sagatavotība un esošās blakusslimības.
Tas nozīmē, ka rosīšanās pa virtuvi vai mazdārziņu 
nebūs pietiekama fiziskā slodze sirdij. 
– Kā rīkoties pacientiem ar sirds problē-
mām? Kādas fiziskās aktivitātes ir piemērotas 
viņiem? Kādam var šķist – ja man ir sirds prob-
lēmas, es labāk nekustēšos, ka tikai nekļūst 
vēl sliktāk!
– Jākustas obligāti. Ja uzsākta ārstēšana, pie-
mēram, veikta asinsvadu revaskularizācija (asins 
plūsmas atjaunošana), nozīmēti medikamenti, 
ir jāveic slodzes tests, kas tad arī parādīs, kādu 
slodzi pacients drīkst izpildīt ikdienā. Fizkultūra 
nepieciešama ne tikai pēc angioplastijas vai šun-
tēšanas, bet arī pēc implantējamo iekārtu – sti-
mulatoru, resinhronizatoru – ievietošanas. Pat 
pēc sirds transplantācijas ir nepieciešami attiecīgi 
fiziski vingrinājumi – tas ir tikpat svarīgi kā lietot 
medikamentus. 
Otrs stāsts ir par pareizas ēšanas nozīmi. Man gri-
bētos teikt, ka būtu jāliek vienādības zīme starp 
veselīgu un pareizu ēšanu un cieņu pašiem pret 
sevi. Nereti pacienti daudz vairāk zina par savu 
mobilo telefonu vai automašīnu, nevis par to, ko 
viņi ēdot ieliek sevī iekšā. 
Nezinu, kāpēc latviešiem nepatīk nosaukums 
«Vidusjūras diēta», bet tas ir tikai ēšanas stils, kura 
pamatā ir daudzpusīgs un pilnvērtīgs sezonāls 
ēdiens, kas gatavots mājās. Daudzos pētījumos 
pierādīts, ka šī diēta ir ārkārtīgi efektīva, turklāt ir 
viegli pie tās pieturēties gadiem ilgi. Vidusjūras 
ēšanas veids ir efektīvs, lai mazinātu gan sirds 

slimību risku, gan podagru, gan cukura diabētu, 
gan vēzi. 
– Kas ir svarīgākais šajā diētā? 
– Labas kvalitātes produkti – tas ir numur viens. 
Tas nozīmē pēc iespējas mazāk uzturā lietot rūp-
nieciski apstrādātus produktus. Svarīgi, lai ēdiens 
būtu pagatavots mājās vai vēlams vietā, kurai 
mēs uzticamies. 
Vidusjūras diētas pamatā galvenā taukviela ir olī-
veļļa, bet sabiedriskajā ēdināšanā cerēt uz labas 
kvalitātes olīveļļu mēs diezin vai varēsim. Olīveļļa, 
protams, nav medikaments, un tā nav jādzer, tā 
vienkārši jālieto, gatavojot ēdienu. Kā taukvielai 
tai ir vislielākā nozīme. 
Nākamā svarīgā lieta ir pēc iespējas vairāk uzturā 
lietot augļus un dārzeņus – svaigus, atbilstošus 
konkrētai sezonai. Mums Latvijā sezona diemžēl 
ir ļoti īsa, bet tā ir jāizmanto, cik vien iespējams. 
Jālieto arī graudaugi un pilngraudu produkti, 
pākšaugi – lēcas, pupas, zirņi. Tos brīnišķīgi var 
glabāt, gatavot dažādos veidos, un tas ir lēts 
šķiedrvielām, olbaltumvielām, ogļhidrātiem 
bagāts ēdiens. 
Liela uzmanība jāpievērš produktu kvalitā-
tei. Lietojot piena produktus (un tie ir obligāti 
nepieciešami), jāizvairās no izstrādājumiem ar 
«pievienoto vērtību» dažādu mistisku augu tauku 
veidā. Vēlams, lai ēdienā būtu pēc iespējas mazāk 
sāls, kā arī nevajadzētu pārspīlēt ar tauku saturu. 
Vismaz divas reizes nedēļā jāēd zivis. Parasti visi 
aizbildinās ar to, ka svaigas zivis nav pieejamas. 
Ja aiziet uz Centrāltirgu, var redzēt fantastisku 
zivju pārpilnību. Ja iespējams, vairāk jāēd jūras 
zivis, turklāt labāk tās vajadzētu gatavot pašiem, 
nevis pirkt veikalā pusgatavus, kūpinātus vai sālī-
tus produktus, kas ar savu milzīgo sāls daudzumu 
noteikti nav veselīgi.
Vēl viena lieta, ar ko daudzi «grēko», ir saldumi. 
Jāatzīst, ka  konditorejas izstrādājumu kvalitāte 
pie mums diemžēl ir diezgan vāja. Tajos bieži 
vien lielos daudzumos izmanto margarīnu, kas 
satur sliktas kvalitātes augu taukus, arī dažādas 
rafinētas augu eļļas – palmu, kokosriekstu, rapšu 
eļļu. Tās parasti ir zemas kvalitātes un lielākoties 
daļēji hidrogenētas. Tas nozīmē, ka produkts satur 
transtaukskābes. 
Vēlams sekot, lai pārtikas produktiem nebūtu 
pievienotas dažādas E vielas. Es neizprotu, kāpēc 
maizei jāpievieno e vielas. Lai būtu ilgāks derī-
guma termiņš? Maizi no rīta izcep, tā tiek nopirkta 
un vakarā jau apēsta. Un tā katru dienu svaiga 
maize. Žēl, bet maiznīcas pie mums ir retums, lai 
gan gribētos, lai būtu uz katra stūra, kur no rīta 
var ieskriet un nopirkt svaigu maizi. 
Runājot par rūpnieciski ražotiem izstrādājumiem, 
Latvijā ir ārkārtīgi augsts gaļas izstrādājumu patē-
riņš – ikdienas ēdienkartē svarīga vieta tiek ierā-
dīta desām, šķiņķiem, cīsiņiem u.c., kas arī satur 
dažādas piedevas e vielu veidā. Veselīgāk ir ēst 
labas kvalitātes pašu sagatavotu gaļu, turklāt pie-
tiek ar pāris reizēm nedēļā.
Vēl viena būtiska lieta, ko es gribu uzsvērt, ir 
nesmēķēt. Turklāt šis likums ir jāievēro ikvie-
nam, neatkarīgi no tā, vai ir noteikta kāda hro-
niska saslimšana. Kompromisu šajā jautājumā nav.
– Ko jūs vēl gribētu piebilst sarunas 
noslēgumā? 
– Es domāju, ka jebkuru saslimšanu ietekmē 
pareizs dzīvesveids. Arī hiperurikēmiju. Tā ir vis-
svarīgākā lieta jebkurā situācijā, jebkurā vecumā, 
jebkurai profesijai, jebkuram dzimumam. Jau 
agrīni vajadzētu uzsākt pareizu dzīvesveidu, lai 
nodrošinātu sev labu veselību. 

Paaugstināts urīnskābes līmenis – 
kopsolī ar sirds slimībām

SPECIĀLISTA PADOMS

Iveta Mintāle: «Paaugstināts urīnskābes līmenis rada iekaisumu, kas ir arī ateros-
klerozes pamatā. Līdz ar to hiperurikēmija var būt palaidējmehānisms straujākai 
aterosklerozes attīstībai.»
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ANNA KALNIŅA

Aknas ir orgāns, kura problēmas spēcīgi 
ietekmē visu organismu, pat ja sākotnēji 
citas slimības šķiet ļoti tālas un nesaistī-
tas. Turklāt aknas mēs spējam sabojāt 
ne tikai ar alkoholu, kāds, protams, ir 
pirmais priekšstats un visvairāk dzirdē-
tais aspekts, bet pat šķietami neko kai-
tīgu nedarot.

Par aknu problēmu saistību ar organisma vispā-
rējo veselību, tostarp asinsspiedienu un 2. tipa 
cukura diabētu, stāsta Dr. med., prof. Jāzeps 
Keišs. 

– Kāda ir saistība starp metabolo sindromu 
un aknām?
– Vispirms gribu atcerēties savas ārsta darbī-
bas pirmos gadus. Strādāju terapijas nodaļā, kur 
nāca pacienti ar dažādām problēmām, un bija arī 
pacienti ar veselu problēmu kopumu – paaugsti-
nātu asinsspiedienu, cukura diabētu, palielinātu 
aknu, sliktām aknu provēm utt. Viņi dažkārt vai-
cāja: dakter, nu kā tā var būt, ka vienam cilvēkam 
ir tik daudz problēmu?! Arī ārstam bija jautājums, 
vai tā ir kopsakarība vai sakritība.
20. gadsimta 90. gadu beigās parādījās tāds 
jēdziens kā metabolais sindroms. 1998. gadā 
Pasaules Veselības organizācija formulēja, ka 
tas ir metabolo un hemodinamisko traucējumu 
komplekss, kam raksturīga insulīnrezistence, 
hiperinsulinēmija, dislipidēmija, paaugstināts 
asinsspiediens, 2. tipa cukura diabēts, aptaukota 
akna u.c. Šo problēmu pamatā ir metabolie pro-
cesi, kur galveno lomu spēlē aknas.
– Paskaidrojiet, lūdzu, kā tieši metabolais sin-
droms ietekmē cilvēka organismu?
– Metabolā sindroma būtība jeb pirmais impulss 
ir insulīnrezistence. Tas ir stāvoklis, kad insulīns 
fizioloģiskā koncentrācijā darbojas nepilnvēr-
tīgi – netiek galā ar glikozes vielmaiņu. Tāpēc 
aizkuņģa dziedzera beta šūnas pastiprināti 
ražo insulīnu. Līdz ar to cukura līmenis asinīs ir 
normas robežās, bet lielais insulīna daudzums 
ietekmē taukvielu maiņu, to pastiprinātu veido-
šanos un uzkrāšanos aknās, bet pēc tam tās ar 
asinīm nonāk arī citos orgānos. Ateroskleroze 
un asinsvadu problēmas ir metabolā sindroma 
attāli upuri. Ja kardiovaskulāro problēmu gadī-
jumā laikus tiktu ietekmēts metabolais sindroms, 
tad tās samazinātos.
Katru gadu Latvijā mirst 25–30 tūkstoši cilvēku, 
gandrīz 60% no tiem – ar asinsvadu patoloģijām. 
Arī ar aknu problēmām pacienti mirst – aptuveni 
500 cilvēku gadā. Sirds un asinsvadu problēmas 
parasti aizsteidzas aknu slimībām priekšā.
– Kāpēc attīstās insulīnrezistence?
– Tas ir saistīts ar daudziem cēloņiem, un šobrīd 
īstais cēlonis vēl nav gluži skaidrs, pagaidām ir 
tikai pieņēmumi. Pirmkārt, varētu būt samazi-
nāta insulīna receptoru aktivitāte, kas ir uz šūnu 
membrānām; otrkārt, ir traucēta insulīna pārvade 
šūnā; treškārt – un šis ir viens no nopietnākajiem 
iemesliem – pārāk liela metabolā slodze šūnām, 
galvenokārt aknu šūnām. Slodzei ir dažādi cēloņi. 
Vispirms tā ir pārēšanās, jo viss, ko cilvēks apēd, 
aknām ir jāpārstrādā un šūnas pagurst. Slodzi rada 
sadzīves ķīmija, kas mūs pavada no dzimšanas līdz 
nāvei, lai mēs ievērotu tīrību, paši būtu skaisti un 
smaržīgi. Tie ir konservanti, kas nodrošina ilgu 
produktu glabāšanos, bet ne cilvēka mūžu. Un 
tie ir arī medikamenti, īpaši, ja tiek lietoti bez īstas 
nepieciešamības un ilgstoši.
– Kā atpazīt metabolo sindromu un 
insulīnrezistenci? 

– Metabolais sindroms nesākas vienā dienā vai 
vienā mēnesī, bet gan pakāpeniski un nemanot. 
Par to var liecināt ķermeņa masas indeksa pie-
augums jeb liekais svars, palielināta akna, kura it 
kā netraucē, arteriālā hipertensija, kuras cēlonis 
ir neskaidrs, dislipidēmija, izmainītas aknu pro-
ves. Šīs parādības, lai arī nešķiet ļoti traucējošas, 
nedrīkst atstāt bez ievērības, ir jāveic papildu 
izmeklējumi: aknu proves, vispirms ALAT; jāno-
saka holesterīna un triglicerīdu līmenis, kā arī 
jāpārbauda insulīnrezistence, jo pārāk bieži ārsti 
apmierinās ar glikozes līmeņa asinīs noteikšanu, 
bet tas, kā mēs runājām iepriekš, insulīnrezisten-
ces gadījumā var būt normas robežās.
– Viena no metabolā sindroma izpausmēm ir 
taukainā hepatoze jeb aknu aptaukošanās. 
Kā jūs komentētu šo faktu? Kāpēc būtu sva-
rīgi to zināt?
– Uz aknām no metabolā sindroma puses var ska-
tīties divējādi. No vienas puses, aknas ir tas orgāns, 
kas uztur un veicina metabolo sindromu, no otras, 
aknas ir metabolā sindroma upuris, jo tās skar 
taukainā hepatoze.
Kad aknās pastiprinātas insulīna veidošanās dēļ 
rodas pārāk daudz taukvielu, tās parasti vispirms 
nonāk aknu šūnās. Tad, kad šīs šūnas ir piepildītas, 
tās nonāk citos orgānos. Bet aknas ir lielas, darba 
spējīgas, tāpēc šī problēma sākumā nav manāma 
– aknu aptaukošanās un līdz ar to palielināšanās 
notiek ļoti lēnām un pakāpeniski. Notiek arī lēns 
adaptācijas process – cilvēks pie tā pierod, palie-
lināto aknu nejūt, un tā nerada sāpes.
Attīstītajās valstīs, tātad arī Latvijā, taukainā hepa-
toze ir katram ceturtajam iedzīvotājam. Daļai cil-
vēku tā arī paliek šādā stadijā, bet citiem attīstās 
ciroze vai hepatokarcinoma, un viņi aiziet bojā. 
Arī aknu ciroze attīstās pakāpeniski: no sākuma 
aknās ir tikai tauki, pēc tam rodas iekaisums (ste-
atohepatīts), tam apkārt sāk veidoties saistaudi 
(fibroze), kas var beigties ar cirozi.
Ciroze attīstās apmēram 5–10% gadījumu. Katru 
taukainās hepatozes pacientu nomoka jautā-
jums – vai ciroze attīstīsies, vai, ievērojot notei-
kumus, var dzīvot mierīgi? Mūsdienās uz to ir 
atrasta atbilde. Tā ir olbaltumu (PAT proteīnu) 
klātbūtne tauku pilienos. Tieši PAT proteīni vei-
cina triglicerīgu iekļūšanu tauku pilienā, tauku 

cistu veidošanos, kavē dabīgu aknu šūnu bojā-
eju (apaptozi), līdz ar to pieļaujot, ka vecā, bojā 
neaizgājusī aknu šūna var būt hepatokarcinomas 
sākums. Tāpat PAT proteīni veicina arī cukura dia-
bēta attīstību.
Praktiskajā medicīnā PAT proteīnu klātbūtne 
noteikta netiek, jo šāds izmeklējums būtu pārāk 
dārgs. Taču pētījumi liecina, ka PAT proteīni kon-
statējami cilvēkiem, kam ir agrīna aptaukošanās – 
15–20 gadu vecumā ķermeņa masas indekss ir 30 
un vairāk un ir taukainā aknu slimība. Tātad – ja cil-
vēkam agrā jaunībā ir liekais svars, aptaukošanās, 
bet viņš neko lietas labā nedara, viņš ir preten-
dents uz nopietnām aknu problēmām nākotnē.
Starp citu, Latvijā veiktie pētījumi liecina, ka 13 
gadu vecumā liekais svars ir 14% zēnu un 9% mei-
teņu, turklāt 70–80% jauniešu ar lieko svaru jau 
bija taukaino aknu slimība.
Latvijā ir izplatīts 2. tipa cukura diabēts – ap 80 
tūkstošiem pacientu. Katru gadu cukura dia-
bēts tiek pirmreizēji konstatēts 7–8 tūkstošiem 
pacientu. 2. tipa diabēts ir slodze gan pašiem 
pacientiem, gan arī valstij. Ir pierādīts, ka arī 2. 
tipa cukura diabēts visbiežāk attīstās uz taukai-
nās hepatozes fona. To vajadzētu zināt un apzi-
nāties jau laikus, nevis tad, kad diabēts jau ir klāt.
– Kā var diagnosticēt taukaino hepatozi?
– Galvenā diagnostikas metode, īpaši taukainās 
hepatozes sākuma periodā, ir ultrasonogrāfija, 
kur redzama gan palielināta akna, gan arī tas, ka 
tā ir blīvāka, jo tajā ir vairāk tauku.
Nākamais – aknu proves. Ja konstatēta ALAT 
aktivitātes palielināšanās, tas var norādīt, ka bez 
taukiem aknās jau ir arī iekaisums. Šādiem pacien-
tiem ļoti bieži attīstās 2. tipa cukura diabēts, tāpēc 
jānosaka insulīnrezistence. Jāpārbauda arī GGT – 
tas reti ir paaugstināts, bet, ja tas ir paaugstināts 
taukainās hepatozes gadījumā, tad tas var lieci-
nāt par nelabvēlīgu slimības prognozi. Jānosaka 
lipīdu spektrs, lai laikus zinātu, kas apdraud asins-
vadus. Atsevišķos gadījumos var noderēt arī aknu 
biopsija un fibroskenēšana.
– Kādi ir galvenie pasākumi ārstēšanas 
kompleksā? 
– Metabolā sindroma un taukainās hepatozes 
gadījumā ir divi ārstēšanas bloki: pirmkārt, vispā-
rēja rakstura pasākumi, kas ietver fizisko aktivitāti 

un diētu, otrkārt, ja slimība jau progresējusi, tiek 
pievienota arī medikamentozā ārstēšana. Jāuz-
sver, ka medikamenti nesniegs gaidīto rezul-
tātu, ja netiks ievēroti fundamentālie dzīvesveida 
korekcijas pasākumi.
Latvijā mazaktīvi ir vairāk nekā 30% iedzīvotāju. 
Jo attīstītāka valsts, jo vairāk šādu cilvēku – jo mēs 
mīlam komfortu. Starptautiskā pētījumā ir pierā-
dīts: ja cilvēks skatītos televīziju desmit stundu 
nedēļā, bet dienā 30 minūtes staigātu kājām, 
tad par 24% samazinātos taukainās hepatozes 
pacientu skaits un par 35% – 2. tipa cukura dia-
bēta pacientu skaits.
Vēl tāds fakts – sēdošs darbs 2. tipa cukura dia-
bēta un taukainās hepatozes attīstību veicina 
8–9% gadījumu, bet televīzijas skatīšanās – 30% 
gadījumu. Kāpēc tāda atšķirība? Tāpēc, ka tele-
vīzijas skatīšanos nereti pavada našķēšanās un 
alkohola lietošana.
Runājot par diētu, jāakcentē nevis tas, ko ēst 
vai neēst, bet gan – cik daudz ēst. Viss, ko mēs 
apēdam par daudz, kaut kur nogulsnējas. Normā-
lam cilvēkam tauku rezerve ir 15–20 kilogramu. 
Cilvēkam ar lieko svaru tā ir daudz lielāka, līdz ar 
to tauki tiek iepludināti visur. Tauki ir bioloģiski 
aktīva viela, kas producē hormonus u.c., līdz ar to 
ietekmējot visa organisma procesus.
Ja cilvēks ievēro divas svarīgas lietas – mērenību 
ēšanā un fiziskās aktivitātes –, bieži sakārtojas 
aknu problēmas, samazinās vai pat izzūd insulīn-
rezistence, uzlabojas asinsspiediens utt.
– Kādos gadījumos nepieciešams lietot 
medikamentus? 
– Ja cilvēkam ir vājš raksturs un viņš nespēj tikt 
galā ar ēšanas problēmām, var lietot medika-
mentus, kas ietekmē apetīti un lieko svaru. Te 
var palīdzēt vairākas medikamentu grupas, un 
šajā jautājumā konsultēt var ģimenes ārsts.
Ja ir pierādīta insulīnrezistence, jāapsver, vai 
nepieciešami medikamenti, kas to samazina, 
padarot šūnas jutīgākas pret insulīnu. Viens no 
šādiem medikamentiem, kas sniedz labus rezul-
tātus, ir metformīns.
– Kāda ir esenciālo fosfolipīdu loma taukainās 
hepatozes ārstēšanā?
– Kad medicīnā parādījās esenciālie fosfolipīdi, 
par tiem bija sajūsmā arī kardiologi un citi speciā-
listi, jo fosfolipīdi ir visu šūnu membrānu struktū-
rās, arī organellu membrānu struktūrās. Apvalki 
nodrošina šūnu komunikāciju ar ārpasauli un 
šūnas iekšējo vidi. Fosfolipīdi nodrošina šūnu 
membrānu izturību, jonu u.c. vielu cirkulāciju 
starp tām, adekvātu taukvielu maiņu aknās, ja 
nav pārslodzes. Tie ietekmē arī aknu šūnu reģe-
nerāciju un nodrošina dezintoksikācijas proce-
sus. Ja fosfolipīdu nepietiek aknām, to nepietiek 
arī visām citām šūnām.
Fosfolipīdu deficīts var attīstīties, ja, pirmkārt, 
traucēta to sintēze aknās bojājumu dēļ, ko radī-
jis alkohols, tauki, hipoksija, hepatīti, intoksikā-
cija (piemēram, smēķēšana) u.c., otrkārt, ja tie 
tiek pastiprināti patērēti pat ar aknām nesaistītu 
problēmu dēļ – bakteriālas infekcijas, sepse u.c.
Esenciālie fosfolipīdi jālieto, ja ir aknu slimības, pie 
kurām bojātas aknu šūnu membrānas, lai tās ātrāk 
sakārtotu un varētu pilnvērtīgi darboties. Taukai-
nās hepatozes gadījumā tos lieto, lai uzlabotu 
tauku metabolismu aknu šūnās un lai tajās mazi-
nātu tauku daudzumu. Jālieto 600mg trīs reizes 
dienā, un terapija ir ilgstoša – vismaz trīs mēneši.
– Kāds ir jūsu novēlējums taukainās hepato-
zes pacientiem Latvijā?
– Citēšu Pāvila 1. vēstuli konrintiešiem: «Viss ir 
atļauts manai miesai, bet ne viss man der. Viss 
man ir atļauts, bet nekas nedrīkst mani kalpināt.» 
Un papildināšu – nedrīkst man radīt slimību!

Ne viss, kas atļauts, ir veselībai derīgs

Jāzeps Keišs: «Metabolā sindroma un taukainās hepatozes gadījumā ir divi ārstēša-
nas bloki: pirmkārt, vispārēja rakstura pasākumi, kas ietver fizisko aktivitāti un diētu, 
otrkārt, ja slimība jau progresējusi, tiek pievienota arī medikamentozā ārstēšana.»

PACIENTU IZGLĪTĪBAI
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Pasaules Veselības organizācijas dati lie-
cina, ka pasaulē ik gadu no sirds asins-
vadu slimībām mirst vairāk nekā 17 
miljoni cilvēku. Neārstētas sirds un asins-
vadu slimības var radīt nopietnas sekas 
veselībai, tāpēc īpaši svarīgi tās diagnos-
ticēt un ārstēt laikus. Viena no slimībām, 
kas var radīt ļoti smagas komplikācijas, ir 
ātriju fibrilācija jeb mirdzaritmija.

Kas ir šī saslimšana un ko iesākt, ja tā piemeklējusi, 
par to saruna ar Paula Stradiņa Klīniskās universi-
tātes slimnīcas invazīvo kardioloģi Sandu Jēgeri.

– Sarunas sākumā, lūdzu, izstāstiet, kas ir 
mirdz aritmija. 
– Mirdzaritmija jeb ātriju fibrilācija (ĀF) ir sirds 
ritma traucējumi. Sirdij ir tā sauktais sinusa 
mezgls, kurš dod pavēli, lai sirds strādātu, res-
pektīvi, sarautos, turklāt darītu to noteiktā ritmā. 
Sinusa mezgls ir šūnu sakopojums, kas atrodas 
labajā sirds priekškambarī un ir galvenais sirds 
elektriskajā sistēmā – vietā, kur tiek ģenerēti 
impulsi. No sinusa mezgla elektriskie impulsi tālāk 
izplatās pa sirds priekškambariem un vēlāk nonāk 
kambaros, nodrošinot secīgu priekškambaru un 
kambaru kontrakciju un tālāk izdzenot asinis lie-
lajā un mazajā asinsrites lokā.
Kolīdz sinusa ritms nestrādā pietiekami labi vai arī 
sirdī rodas kādi citi impulsi, kas ņem virsroku pār 
sinusa mezglu, sirds vairs nevar darboties ritmiski, 
un rodas aritmija. ĀF gadījumā sirds priekškam-
baros rodas haotiski elektriskie impulsi, kamdēļ 
priekškambari nevis ritmiski saraujas, bet trīc jeb 
mirgo. Kāpēc tā notiek? Visbiežāk vainojamas 
strukturālas izmaiņas sirdī, nereti sirds dobuma, 
īpaši priekškambara, palielināšanās.
Tā kā ĀF gadījumā priekškambari normāli nesa-
raujas, asins plūsma tajos ir lēnāka, un tur var 
veidoties trombi. Kādā brīdī, šiem trombiem atbrī-
vojoties, tie ar asins straumi var tikt aiznesti uz dzī-
vībai svarīgiem orgāniem, piemēram, uz galvas 
smadzenēm, un notiks insults. Trombu veidoša-
nās, šo trombu embolizācija uz dzīvībai svarīgiem 
orgāniem un insults ir viena no ĀF komplikācijām, 
no kurām mēs visvairāk baidāmies. Šī iemesla dēļ 
svarīga loma medikamentozajā terapijā ir antiko-
agulantiem – zālēm, kas šķidrina asinis.
– Arvien pieaug cilvēku skaits, kuriem ir veikta 
perkutāna koronāra intervence (PKI) jeb sirds 
asinsvados ievietots stents. Cik bieži praksē 
ir gadījumi, kad pacientiem ar ĀF jāveic šī 
procedūra? 
– ĀF lielākoties sastopama vecāka gadagājuma 
cilvēkiem, kuriem bieži asinsvados ir nogulsnējies 
holesterīns un izveidojusies ateroskleroze. Klīniski 
tas izpaužas kā stenokardija vai miokarda infarkts. 
Tādos gadījumos pacientiem nereti nepiecie-
šama PKI.
No pacientiem, kuriem nepieciešams stents, 
apmēram desmitajai daļai ir arī mirdzaritmija. 
Šeit parādās divas problēmas. No vienas puses, 
cilvēkiem ar ĀF ir jālieto antikoagulanti – asinis 
sašķidrinoši līdzekļi, kas iedarbojas uz koagulāci-
jas kaskādi, uz asins sarecēšanu, samazinot asins 
recekļa veidošanās risku. No otras puses, cilvē-
kiem, kuriem tiek implantēts stents, viena no tera-
pijas pamatārstēšanas metodēm ir tā saucamā 
duālā antitrombocitārā terapija. Tas nozīmē, ka 
viņiem ir jālieto divi medikamenti, kas ietekmē 
asins plātnītes jeb trombocītus, kuri arī atbild par 
asins sarecēšanu. Viens no medikamentiem ir 
aspirīns, bet otrs antiagregants visbiežāk ir klo-
pidogrels, savukārt pie akūta miokarda infarkta – 
tikagrelors. Šī duālā antitrombocitārā terapija ir 

jālieto, jo stents ir svešķermenis organismā un tā 
implantācija aktivē trombocītus, tie sāk salipt un 
veidot trombu, notiek stenta tromboze, kas vis-
biežāk izpaužas kā miokarda infarkts vai draud 
ar pēkšņu nāvi.
Gan antikoagulanti, kuri jālieto mirdzaritmijas 
dēļ, gan duālā antitrombocitārā terapija, kuru 
lieto stenta trombozes profilaksei, ietekmē 
cilvēka asinsrecēšanas sistēmu, sašķidrina 
asinis. Tādējādi neveidojas trombi, bet šīs tera-
pijas iespaidā pastāv asiņošanas risks, jo asinis ir 
pārāk sašķidrinātas.
– Vai mirdzaritmija paaugstina stenta ievie-
tošanas risku?
– Nepaaugstina, vienkārši pacientiem ar stenta 
implantāciju tā padara grūtāku tālāko medika-
mentozo ārstēšanu.
– Kādi ir svarīgākie apsvērumi antikoagulanta 
izvēlei mirdzaritmijas pacientiem pēc PKI?
– Kā jau teicu, mirdzaritmijas bīstamākā kompli-
kācija ir insults, kas notiek tāpēc, ka cilvēkam sirds 
priekškambaros veidojas trombi. Insulta risku 
novērš, lietojot antikoagulantus, kas sašķidrina 
asinis, bet tajā pašā laikā nedaudz pieaug asiņo-
šanas risks.
Kas attiecas uz stentu implantāciju, tad jau pašos 
pirmsākumos ārsti saprata, ka tai var būt bīsta-
mas komplikācijas, piemēram, stenta slēgums 
jeb tromboze, no kā mēs baidāmies visvairāk. 
Stenta tromboze ir bīstama ar to, ka tās visbiežākā 
izpausme (apmēram 70% gadījumu) ir miokarda 
infarkts. Turklāt ceturtā daļa cilvēku šajā gadījumā 
no infarkta mirst. Uzsākot stentēšanu, pasaulē 
tika novērots, ka katrs piektais stents trombozē-
jas, jo nebija atrasta medikamentozā terapija, kā 
ārstēt pacientus pēc stenta implantācijas. Deviņ-
desmito gadu beigās, kad tika atklāta duālā antit-
rombotiskā terapija, situācija ievērojami uzlabojās 
– stenta trombozes risks pazeminājās līdz 1%.
Taču, lietojot zāles, parasti ir tā: mēs kaut ko iegūs-
tam, bet par to arī maksājam. Šajā gadījumā zau-
dējums ir bailes par to, ka var sākties asiņošana. 
Tātad, ja atnāk pacients ar mirdzaritmiju, kuram 
ir paredzēta stenta implantācija, mums, ārstiem, 
vienmēr ir jāapsver medikamentozās terapijas 
ieguvumi un zaudējumi pēc stentēšanas. No vie-
nas puses – cik liela ir varbūtība, ka pacientam 
stents varētu trombozēties. Un cik liela ir varbū-
tība, ka viņam varētu notikt insults. Ja šie riski 
(insulta risks un stenta trombozes risks) ir augsti, 
protams, mēs pacientam dosim visus trīs medi-
kamentus jeb trīskāršo terapiju, lai mazinātu išē-
misko un embolisko notikumu risku.
Savukārt, ja pacientam anamnēzē jau ir bijusi 
kuņģa čūla ar asiņošanu vai vēl kāda cita asiņo-
šana, tad mums ir jāizmanto nedaudz konser-
vatīvāka pieeja. Šajā gadījumā mēs pacientam 
nozīmēsim divkāršo terapiju, kas sastāv no 

antikoagulanta un viena antitrombocitārā 
līdzekļa, piemēram, klopidogrela, bet otra antia-
greganta, piemēram, aspirīna lietošanu šajā 
gadījumā pacientam nerekomendēsim. Tātad 
galvenais, izvēloties terapijas veidu, ir izsvērt, kas 
prevalē – insulta un stenta trombozes vai tomēr 
asiņošanas risks.
– Vai tiešas darbības antikoagulantiem klīnis-
kajos pētījumos ir pierādītas priekšrocības, 
salīdzinot ar varfarīnu, kas ir netiešas darbī-
bas antikoagulants?
– Varfarīns vēsturiski ir pirmais antikoagulants, kas 
mūsdienās tiek visplašāk lietots, jo ir ļoti lēts. Taču 
problēma ir tāda, ka tam ir ļoti sarežģīta dozā-
cija. No vienas puses, ar varfarīnu kā antikoagu-
lantu mums ir jāsamazina insulta risks, bet, no 
otras puses, asinis nedrīkst sašķidrināt par daudz, 
pacients nedrīkst sākt asiņot. Mums jātrāpa šajā 
«zelta logā». Tas ir grūti, dozācija ir sarežģīta. Tur-
klāt to ietekmē daudzi, arī pacienta faktori, pie-
mēram, ģenētiskie, tāpat blakus saslimšanas, un 
pat tas, ko viņš ēd, kādus citus medikamentus 
lieto. Ja lieto varfarīnu, reizi mēnesī ir jānodod 
asins analīze, lai pārbaudītu asins šķidruma līmeni, 
novērtējot to pēc INR (International Normalized 
Ratio – Starptautiskais normalizētais indekss) rādī-
tāja asins plazmā.
Mūsdienās ir pieejami jauni orālie antikoagulanti. 
Latvijā šobrīd tādi ir trīs – dabigatrāns, rivarok-
sabāns un apiksabāns. Tiem nav tādu dozāci-
jas problēmu. Ir noteiktas fiksētas devas un nav 
nepieciešama asins analīžu kontrole, lai mēs kon-
statētu, vai preparāts darbojas, vai ne. Katram no 
šiem preparātam ir bijuši savi pētījumi. Tie pierā-
dījuši, ka to efektivitāte attiecībā uz insulta riska 
samazināšanu ir līdzīga vai labāka nekā varfarī-
nam, turklāt tie noteikti samazina asiņošanu risku.
Nesen publicēti divi pētījumi, kuros tiešos antiko-
agulantus (dabigatrānu vai rivaroksabānu) satu-
rošas divkāršās terapijas drošība un efektivitāte 
salīdzināta ar tradicionālo varfarīnu saturošo 
trīskāršo terapiju. Tiem pacientiem, kuri lietoja 
dabigatrānu kopā ar klopidogrelu vai tikagre-
loru, retāk novēroja asiņošanas, bet insultu un 
stenta trombozes risks nepieauga, neskatoties 
uz to, ka no tradicionālās ārstēšanas shēmas bija 
izslēgts aspirīns.
– Kādi apsvērumi jāņem vērā, izvēloties anti-
koagulantu devas pēc stenta ievietošanas?
– Ja runājam par varfarīna lietošanu, tad mums ir 
jāizvēlas vismazākās devas, bet lai vienlaikus zāles 
būtu efektīvas. Lietojot varfarīnu, pacientam INR 
rādītājs ir jāuztur vērtībā no 2–3. Tas nozīmē, ka 
viņa asinis ir sašķidrinātas. Pacientiem, kuriem ir 
ievietots stents, šo intervālu sašaurina no 2–2,5.
Ir svarīgi, lai INR būtu attiecīgā līmenī. Ja tas būs 
zemāks, tas nozīmē, ka jāpalielina varfarīna deva, 
jo asinis nav pietiekami šķidras. Savukārt, ja INR ir 

virs 3, tas rāda, ka asinis ir pārāk šķidras un deva 
jāsamazina. Protams, devu korekciju veic pacienta 
ārstējošais ārsts.
Savukārt tiešajiem orālajiem antikoagulantiem 
pārsvarā ir divas devas. Augstāko devu mēs izvē-
lamies tad, ja pastāv lielākas bažas par augstāku 
insulta, kā arī stenta trombozes risku konkrēta-
jam pacientam. Savukārt mazākās devas izvē-
las pacientiem, kuriem ir lielāks asiņošanas risks.
– Cik ilgi un kādi ir medikamenti ĀF pacien-
tiem jāturpina lietot pēc PKI?
– Kā jau es teicu, ĀF galvenā komplikācija ir insults. 
Tomēr vēlos akcentēt, ka ne visiem cilvēkiem ar 
mirdzaritmiju ir jālieto antikoagulanti. Pastāv spe-
ciālas riska skalas (CHA

2
DS

2
-VASc), kurās novērtē 

pacienta vecumu, dzimumu, riska faktorus un 
slimības, nosakot, vai konkrētajam pacientam 
insulta risks ir palielināts vai nav. Ja pacientam ir 
vismaz divi insulta riska faktori, tad risks ir palie-
lināts, un tāds tas saglabājas visa mūža garumā, 
tātad antikoagulants būs jālieto visu laiku.
Ja stents tiek implantēts pacientiem ar koronāro 
artēriju slimību, ar stenokardiju, miokarda infar-
ktu, viņiem duālā antitrombocitārā terapija (aspi-
rīns un cits antiagregants) atkarībā no klīniskās 
situācijas, no implantētā stenta veida un no citiem 
riska faktoriem ir jālieto no 1–12 mēnešiem, pēc 
tam visu mūžu turpinot lietot tikai aspirīnu.
– Vai insulta un stenta trombozes riska mazi-
nāšanu līdzās asiņošanas riska samazināšanai 
ir vienkārši īstenot praksē?
– Tas noteikti nav vienkārši. Šis jautājums ir ļoti 
aktuāls, un par to mediķi daudz diskutē. 2017. gada 
rudenī Eiropas kardiologu kongresā tika prezentē-
tas jaunas rekomendācijas, kurās bija ietvertas arī 
sadaļas attiecībā uz pacientiem ar mirdzaritmiju un 
stentu. Šīs rekomendācijas palīdz ārstam, novērtē-
jot asiņošanas, stenta trombozes un insulta risku, 
izlemt, vai nozīmēt trīskāršo terapiju (visu trīs medi-
kamentu kombinācija) vai divkāršo terapiju (anti-
koagulants kopā ar vienu antiagregantu). Turklāt 
šīs vadlīnijas ārstiem daudz drošāk ļauj nozīmēt 
jaunos tiešas darbības antikoagulantus divkār-
šās shēmas ietvaros, sagaidīt retākas asiņošanas 
un vienlīdz labu efektivitāti stenta trombozes un 
insulta riska novēršanā.
– Kā iespējams samazināt ĀF un koronārās 
sirds slimības risku? Vai riska faktori ir līdzīgi?
– Daļa riska faktoru ir līdzīgi. Viens no tiem ir 
vecums, ko diemžēl mēs ietekmēt nevaram. Pārē-
jie ir hipertensija, aptaukošanās un cukura dia-
bēts, ko savukārt mēs noteikti varam ārstēt un 
līdz ar to samazināt gan koronārās sirds slimības 
riska faktorus, gan ĀF risku. Mirdzaritmijas risku 
mēs varam samazināt, ja ārstējam jau esošu sirds 
slimību. Ja mēs ārstējam koronāro artēriju slimību, 
ja mēs ārstējam sirds mazspēju, tad mēs samazi-
nām risku nākotnē veidoties ĀF.

JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

Novērst insulta risku mirdzaritmijas pacientiem
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PROFILAKSE

TOMS ZVIRBULIS

Klāt ir gada drēgnākie un nepatīkamākie 
mēneši, kad saslimstība ar saaukstēša-
nās slimībām ievērojami pieaug. Tomēr 
ikkatram no mums būtu jāzina, ko darīt, 
lai mūsu veselība arī šajā periodā būtu 
tikpat stipra kā parasti.

Par to, kā stiprināt imunitāti un nekļūt par kār-
tējo saaukstēšanās upuri, vairāk stāsta akciju 
sabiedrības Biolat padomes priekšsēdētājs 
Uģis Klētnieks.

– Kādas ir jaunākās tendences dabas vielu 
izmantošanā medicīnā?
– Viens no jaunumiem medicīnā ir padziļinātie 
pētījumi par mikrobu un probiotiku pielietojumu 
slimību ārstēšanā un profilaksē. Mikrobiomas ir 
mikroorganismu kopums, kas dzīvo cilvēka zarnu 
traktā. Cilvēks sadzīvo ar aptuveni 2000 dažādu 
sugu mikrobiem, kuru kopējais apjoms ir 2–3 kilo-
grami. Tikko tiek izmainīta cilvēka dabīgā mikro-
flora, piemēram, kad mēs lietojam antibiotikas, 
tiek nogalināti vajadzīgie mikroorganismi un 
rodas tādas veselības problēmas kā caureja. Lie-
tojot antibakteriālos medikamentus ilgstoši, var 
tikt nogalināti mikrobi, kas ir nepieciešami cilvēka 
dzīvības uzturēšanai. Rezultātā izveidojas clostri-
dium difficile infekcija (zarnu sienas iekaisums un 
bojājums), no kuras pacienti var arī nomirt. Lieto-
jot antibiotikas, ir pieņemts lietot arī probiotikas, 
lai šādas problēmas nerastos. Cilvēka zarnās katrs 
mikrobs ražo konkrētas vielas, kas palīdz pārstrā-
dāt barības vielas, ko cilvēks uzņem. Kuņģī nelab-
vēlīgās vides dēļ šo mikrobu ir mazāk. Visvairāk to 
ir tievajā un resnajā zarnā, un tie aktīvi piedalās 
uzņemtās pārtikas pārstrādāšanā.
– Vai katram cilvēkam zarnu mikroflora 
ir atšķirīga?
– Pasaulē ir veikti pētījumi, kuru ietvaros dvīņi, 
ēdot pilnīgi identisku pārtiku, piedzīvo krasi 
atšķirīgas pārmaiņas attiecībā uz viņu ķermeņa 
svaru: viens no dvīņiem svarā pieņemas, kamēr 
otra svars nemainās. Zinātnieki ir konstatējuši, ka 
tas ir daļēji atkarīgs no zarnu mikrofloras. Zarnās 
sintezētās vielas var būt saistītas arī ar atsevišķu 
slimību rašanos. Pēdējo gadu laikā ir veikti pētī-
jumi par dažādām imunoloģiskām saslimšanām, 
piemēram, reimatoīdo artrītu. Visiem rematoīdā 
artrīta slimniekiem ir noteikta zarnu mikroflora. 
Arī dažādas alerģijas var būt saistītas ar zarnu mik-
robiomu izmaiņām. Pēdējā laikā ir bijušas publi-
kācijas par to, ka zarnu mikroflora var ietekmēt 
garastāvokli, palīdzēt cīnīties ar depresiju. Tam 
visam ir bioķīmisks pamats, jo ir konkrēti mik-
robi, kas ražo gamma aminosviestskābi. Tā uzlabo 
noskaņojumu. Visi šie pētījumi gan ir veikti nesen. 
Lai to pilnībā apstiprinātu, ir jāpaiet vēl vairākiem 
gadiem. Probiotikas un mikrobiomas ir lietas, kas 
tiek intensīvi pētītas.
– Kādas vēl orgānu sistēmas var pozitīvi ietek-
mēt ar probiotikām?
– Mēs varam runāt ne tikai par cilvēka zarnu 
traktu, bet arī citām ķermeņa daļām, ko klāj gļot-
āda. Tas ir kakls, mutes dobums. Arī ginekoloģijā 
probiotiskos preparātus lieto gan profilaktiski, 
gan ārstnieciski pie dažādām kandidozēm (sēnīšu 
infekcijas). Tieši par mutes dobumu un mutes 
dobuma slimībām ir ļoti daudz pētījumu. Viena 
no problēmām, uz kuru šie pētījumi norāda, ir bie-
žās angīnas bērniem. Šīs angīnas pavada arī citas 
mutes dobuma infekcijas un vidusauss iekaisums. 
Mute pati par sevi ir ieejas vārti daudzām vīrusu 
infekcijām, sākot ar vienkāršu saaukstēšanos un 
beidzot ar gripu. Šobrīd tiek pastiprināti pētīta 

mutes dobuma mikrofloras nozīme aizsardzībā 
pret dažādām infekcijām. Bērni uzturā lieto daudz 
saldumu, un arī zobu higiēnas produktu sastāvā 
bieži vien nav tās veselīgākās vielas – tās noga-
lina mutes dabīgo mikrofloru. Ja dabīgā vide tiek 
izmainīta, bērni var biežāk sākt slimot ar angīnu, 
vidusauss iekaisumu un citām slimībām, kuras 
izraisa saaukstēšanās.
– Vai jau ir izstrādāti kādi produkti, kas stip-
rina mutes dobuma dabīgās aizsargspējas?
– Viens no apliecinājumiem ir Jaunzēlandes 
pētnieku darbs ar Streptococcus salivarius bak-
tērijām. Tās dabiski atrodas cilvēka siekalās un 
spēj pasargāt cilvēku no kaitīgiem mikrobiem. 
Ir izstrādāti produkti, kuru darbība ir līdzīga un 
kuri palīdz pasargāt cilvēku no smaganu infekci-
jām un zobu kariesa. Sadarbībā ar Jaunzēlandes 
zinātniekiem esam izveidojuši produktu Faringo 
Pro, kura pamatā ir pieminētās baktērijas Strepto-
coccus salivarius celms K12 – īpaši izdalīta grupa ar 
šīs baktēriju sugas «spēcīgākajiem» pārstāvjiem. 
Ir veikti nopietni klīniskie pētījumi, kā celma K12 
baktērijas, nonākot mutes vidē, ierobežo infek-
ciju izplatību, īpaši bērnu vidū. Par bērniem mēs 
domājam īpaši, jo bērni parasti visbiežāk slimo ar 
šīm slimībām. Mēs ceram, ka produkts apmēram 
pusotra mēneša laikā būs pieejams arī Latvijā. Šī ir 
pirmā tāda veida probiotika, kas ir domāta angī-
nas, vidusauss iekaisuma un citu vīrusu infekciju 
profilaksei. Produkts būs pieejams tablešu formā, 
un to ir ieteicams lietot bērniem, kuri saaukstējas 
regulāri, vai arī periodos, kad šīs vīrusu infekcijas 
ir visbīstamākās.
– Tad var teikt, ka medicīna pamazām dodas 
slimību profilakses, nevis ārstēšanas virzienā?
-Jā, probiotikām ir labas profilaktiskās spējas, tās ir 
gana plaši pieejamas aptiekās, bet to pārdošanas 
apjoms nav liels. Tas varētu būt saistīts ar nepietie-
kamu informācijas daudzumu sabiedrībā. Esmu 
konsultējis vairākus augsta līmeņa sportistus, 

kuriem esmu ieteicis lietot probiotikas, lai viņu 
organisms varētu veiksmīgāk atkopties pēc slimo-
šanas. Atsauksmes ir labas, rezultāti arī, un to pie-
rāda arī manis pieminēti pētījumi. Šis varētu būt 
viens no produktiem, kas spēcina mutes gļotādas 
dabīgo vidi un palīdz cīnīties pret saaukstēšanos.
– Kādas sastāvdaļas ir jaunā produkta Faringo 
Pro pamatā?
– Tās ir dabīgi izdalītas Streptococcus salivarius 
baktērijas, kas pavairotas dabīgā biotehnoloģiskā 
ceļā un iestrādātas tabletēs ar zemeņu garšu. Tab-
letei nonākot mutē un lēnām izšķīstot, šī baktērija 
atdzīvojas un ir spējīga noturēt dabīgās aizsar-
dzības līmeni un uzlabot mutes dabīgās mikro-
floras sastāvu.
– Vai šim preparātam tiek pievienotas vēl 
kādas aktīvās vielas, lai pastiprinātu tā 
darbību? 
– Nē, jo ir zinātniski pierādīts, ka Streptoco-
ccus salivarius arī vienatnē spēj sniegt būtiski 
labu efektu, lai aizsargātu un atjaunotu mutes 
dobuma mikrofloru.
– Vai ir doma nākotnē izstrādāt līdzīgas darbī-
bas zāles, jo šis, vismaz Latvijā, ir pilnīgi jauns 
virziens medicīnas aprūpē?
– Konkrētais medikaments ir piemērots tieši 
mutes mikroflorai, bet mēs kopā ar ārzemju zināt-
niekiem pētām iespējas ietekmēt alerģiskos pro-
cesus cilvēka organismā. Šobrīd notiek pētījums 
par iespējām mazināt alerģisko iesnu simpto-
mus, izmantojot probiotikas. Tāpat ir pētījumi 
par atopiskā dermatīta mazināšanu ar līdzīgiem 
preparātiem. Mēs ļoti ceram, ka šie produkti būs 
pieejami cilvēkiem tuvākā gada laikā. Tāpat mēs 
ceram Latvijā īstenot ļoti nopietnu pētniecības 
projektu alerģisko slimību ārstēšanā, izmantojot 
tādu produktu kā Alergosil. Šī produkta sastāvā 
ir kurkumas ekstrakts un kvercitīns, un tā efekti-
vitāte ir nenoliedzama. Lielākā problēma ir tāda, 
ka efektivitāti pacients jūt tikai pēc mēneša. Mēs 

ceram izmantot vairāku dabas vielu kombināciju, 
kas uzreiz spētu mazināt alerģisko reakciju un pēc 
mēneša sasniegt maksimālo efektu ar kurkumas 
ekstrakta un kvercitīna palīdzību, kas šo medi-
kamentu padarītu par nopietnu medikamentu, 
līdzīgi kā inhalējamos glikokortikoīdus. Klīniskie 
pētījumi manus vārdus apstiprina, bet ļoti gribē-
tos redzēt, kā šis preparāts darbojas reālajā vidē, 
nevis laboratorijā.
– Vai jaunais medikaments visiem darbojas 
vienlīdz efektīvi, vai ir kāda atsevišķa demo-
grāfiskā grupa, kurai tas palīdz labāk?
– Paredzams, ka produkta iedarbība ir vienlīdz 
laba gan pieaugušajiem, gan bērniem. Vienīgā 
atšķirība ir tāda, ka cilvēka imunitāte nostiprinās 
dzīves gaitā un ar to saistīto saslimšanu skaits 
bērniem ir ievērojami lielāks. Tādēļ arī zinātnis-
kie pētījumi par šo produktu fokusēti uz pacien-
tiem bērniem.
– Vai šo preparātu var lietot ikdienā? Kādi ir 
papildu ieguvumi tā ilgstošai lietošanai?
– Tā kā šis preparāts tiek ražots no dabīgās siekalu 
mikrofloras, tad to droši var lietot ilgstoši. Ja mēs 
lietojam neveselīgu pārtiku vai nekvalitatīvu zobu 
pastu, kas nogalina mutes dabīgo mikrofloru, 
vai kā citādi bojājam mutes dabīgo vidi, ir svarīgi 
nodrošināt to, lai mutes dabīgās aizsargspējas 
būtu pietiekamas. Piemēram, helikobaktērijas, 
kuras izraisa kuņģa čūlu, tiek nodotas sadzīviska 
kontakta ceļā. Mikrobu apmaiņa var notikt arī dze-
rot no vienas pudeles. Arī ceļojot, noteikti jāmi-
nimizē risks saslimt, jo ārzemēs var būt izplatītas 
mums pilnīgi svešas baktērijas. Sportošana ziemā 
ir vēl viens riska faktors, jo mutes gļotāda var tikt 
bojāta aukstuma dēļ. Profesionāliem sportistiem 
tas varētu būt īpaši aktuāli. Šeit kā piemēru varu 
minēt mūsu labāko biatlonistu Andreju Rastar-
gujevu. Viņam slimošana kaut vai uz nedēļu var 
ļoti spēcīgi ietekmēt sportiskos rezultātus visas 
sezonas garumā.
– Cik ilgā laika posmā kopš Faringo Pro lieto-
šanas uzsākšanas var iegūt augstāko aizsar-
dzības līmeni?
– Protams, ir jāpaiet laikam, lai efekts būtu vis-
labākais, bet kaut kāda aizsardzība izstrādājas 
jau pēc vienas vai divām dienām. Ja mutē ir kādi 
patogēni (nelabvēlīgi, slimības izraisoši) mikrobi, 
tad, lai tos dabūtu laukā, paiet kāds laiciņš. Stip-
rinātā mutes mikroflora neļauj šiem mikrobiem 
attīstīties un vairoties, un divu nedēļu laikā mik-
robu sliktā ietekme izzūd.
– Vai mikroorganismu potenciāla izmanto-
šana medicīnā ir tā joma, ko nākotnē var un 
vajag attīstīt?
– Katru gadu notiek vairāki zinātniski kongresi, 
kuros intensīvi tiek pētīta probiotiku efektivitāte. 
Ja mēs padomātu par to filozofiski, tad mums ir 
jārūpējas par mūsu ķermenī esošajiem trim kilo-
gramiem mikrobu, jo tie nodrošina efektīvu orga-
nisma darbību. Iespējams, nākotnē būs arvien 
vairāk līdzīgu produktu, kuri profilaktiski varēs 
cīnīties ar saslimšanām.
– Kāda ir dabas preparātu nozīme nākotnes 
medicīnā? Vai tie būs vairāk profilaktiski pre-
parāti, vai arī slimības ārstējoši medikamenti?
– Skaidrs, ka ar dabas vielām un pārtiku var panākt 
ļoti daudz. Arvien vairāk tiek pētīta pārtikas 
ietekme uz cilvēka veselību. Pēdējos gados ļoti 
attīstījusies Austrumu garšvielu izpēte, un ir inte-
resanti dati par šo garšvielu pretvēža iedarbību. 
Šobrīd pasaulē notiek ap 50 nopietnu pētījumu, 
kuru pamatā ir dabas vielu ekstraktu efektivitā-
tes pierādīšana cīņā pret nopietnām saslimša-
nām. Redzēsim, kādi būs rezultāti, bet ir skaidrs, 
ka, mērķtiecīgi un pareizi izvēloties dabas vielas, 
mēs varam savu veselību uzlabot.

Uģis Klētnieks: «Sadarbībā ar Jaunzēlandes zinātniekiem esam izveidojuši produktu, 
pirmo tāda veida probiotiku, kas ir domāta angīnas, vidusauss iekaisuma un citu 
vīrusu infekciju profilaksei. Produkts būs pieejams tablešu formā, un to ir ieteicams 
lietot bērniem, kuri saaukstējas regulāri vai arī periodos, kad šīs vīrusu infekcijas ir 
visbīstamākās.»
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Novērst problēmas, nevis ar tām sadzīvot
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RINOSIL sensitive
20ml

Izsmidzināms līdzeklis
deguna gļotādas
mitrināšanai, tīrīšanai,
kā arī jutīgās gļotādas
atjaunošanai

Pieaugušajiem un bērniem
no DIVU gadu vecuma

Tā sastāvā esošais izotoniskais jūras sāļu šķīdums efektīvi 
mitrina gļotādu un uz tās esošās kreveles, kā arī attīra no zied-
putekšņiem un sadzīves putekļiem. Nātrija hialuronāta un 
dekspantenola piedeva kopj un veicina bojātas gļotādas 
atjaunošanu.

ALERGOSIL
30 kapsulas

Uztura bagātinātājs
normālai imūnsistēmas
darbībai

Pieaugušajiem un bērniem
no SEŠU gadu vecuma

Faringo Pro
30 tabletes

Uztura bagātinātājs 
normālas kakla mikrofloras 
uzturēšanai

Pieaugušajiem un bērniem 
no TRĪS gadu vecuma

Tā sastāvā ir patentēts dabas vielu komplekss, kas satur 
kurkumas ekstraktu, antioksidantu kvercitīnu un D3 vita-
mīnu.
Alergosil ir inovatīvs un klīniski pārbaudīts līdzeklis, kas atšķirī-
bā no līdzīgiem produktiem neizraisa miegainību un citus 
blakus efektus. Īpaši rekomendējams laikā, kad ziedputekšņu 
koncentrācija gaisā ir paaugstināta.

Tā sastāvā ir no dabiskas mutes mikrofloras 
izolētas baktērijas Streptococcus salivarius 
(K12). Produkts lietojams kā palīgs mutes 
mikrofloras atjaunošanai pēc dažādām 
saslimšanām, kā arī profilaktiski.

RinoAIR 5
50 ml

Izsmidzināms līdzeklis
deguna dobuma
kopšanai, aizlikuma
novēršanai un tūskas
ārstēšanai

Pieaugušajiem un bērniem
no TRĪS gadu vecuma

Tā sastāvā ir 5% hipertonisks sāls šķīdums ar acetilcisteīnu, 
metilsulfonilmetānu {MSM), resveratrolu un beta-glikānu.
Zinātniski pierādīta šo vielu aktivitāte samazināt gļotu viskozi-
tāti un veicināt krēpu izdalīšanos, samazināt tūsku, kā arī to 
pretiekaisuma un imūnstimulējošā iedarbība.

FARINGOSIL
30 ml

Izsmidzināms līdzeklis
kakla sāpju, aizsmakuma
un rīkli kairinoša klepus
novēršanai

Pieaugušajiem un bērniem
no SEŠU gadu vecuma

Tā sastāvā esošais Islandes ķērpja ekstrakts un dekspante-
nols mitrina kairinātu kakla un rīkles gļotādu, veicina ātru 
dziedinošu iedarbību. Svaigais mentola un eikalipta aromāts 
rada patīkamu atvieglojuma sajūtu.
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ANNA KALNIŅA

Hroniska obstruktīva plaušu slimība 
(HOPS) ir trešais biežākais nāves 
cēlonis pasaulē. Un ir jāapzinās, ka, 
neraugoties uz biedējošo statistiku, 
saslimšana ar HOPS visbiežāk ir cilvēku 
pašu roku darbs. Tieši tāpat kā nevē-
lēšanās atlabt.

Par HOPS rašanās cēloņiem, iespējamo ārstē-
šanu un pacientu līdzestību stāsta alergologs 
pneimonologs Māris Bukovskis.

– 2015. gadā apmēram 3,2 miljoni cilvēku 
pasaulē miruši no HOPS. Vai tas liecina, ka 
HOPS ir nopietna slimība, kurai netiek pie-
vērsta pietiekama uzmanība?
– Jā, skaitļi ir lieli. Ar HOPS slimo apmēram 200 
miljoni cilvēku visā pasaulē, un prognozes lie-
cina, ka šie rādītāji tikai pieaugs, jo daudzās val-
stīs smēķē proporcionāli ļoti liels cilvēku skaits.
– Vai tas nozīmē, ka HOPS izraisa galveno-
kārt smēķēšana?
– Jā, noteicošā ietekme ir smēķēšanai, turklāt 
tieši cigarešu smēķēšanai. Tabaka vai nikotīns 
pats par sevi HOPS neizraisa, to dara kvēpi, 
darva, brīvie radikāļi, izraisot oksidatīvo stresu 
ne tikai plaušās, bet visā organismā. Šie sadeg-
šanas produkti var radīt gan bronhu iekaisumu, 
gan plaušu emfizēmu. Varianti ir dažādi – kas nu 
kuram pacientam dominē.
HOPS var izraisīt arī citi faktori, tomēr samērā 
retāk. Tādi ir gaisa piesārņojums darbavietā, 
piemēram, strādājot metalurģijā, gaisa piesār-
ņojums ārpus telpām – lielajās pilsētās un rūp-
niecības centros, tādos kā Pekinā, atsevišķos 
reģionos Indijā. Arī Eiropā un ASV šāda prob-
lēma pastāv, tomēr šeit tiek strādāts, lai piesār-
ņojums tiktu mazināts.
Vēl viena HOPS pacientu grupa ir nesmēķējošās 
sievietes Āfrikā, Latīņamerikā, Dienvidaustrumā-
zijā, kur ēdiens regulāri tiek gatavots uz atklāta 
pavarda bez skursteņa.
Mazāk nekā 1% HOPS pacientu slimības cēlonis 
ir Alfa 1 antitripsīna deficīts – ģenētiski noteikts 
riska faktors.
– Vai HOPS diagnostika ir pietiekama?
– Nē, HOPS nav pietiekami diagnosticēta. Tiek 
lēsts, ka vairāk nekā pusei HOPS slimnieku šī sli-
mība nav diagnosticēta. Lielākoties tas saistīts ar 
slimības simptomātiku: kamēr slimība ir sākuma 
stadijās, tādi simptomi kā neliels elpas trūkums 
vai krēpu veidošanās tiek saistīta ar vecumu, 
smēķēšanu, līdz ar to parasti pie ārsta nonāk cil-
vēki ar vidēji smagu HOPS diagnozi.
– Kāda ārste ir publiski izteikusies, ka, 
viņasprāt, nav nemaz tik būtiski vienmēr 
noteikt precīzu HOPS diagnozi un ka HOPS 
pacientiem palīdz tie paši medikamenti, 
kurus lieto astmas pacienti. Līdz ar to lie-
lāku līdzestību var panākt, nosakot diagnozi 
astma un tādējādi ļaujot pacientiem iegādā-
ties labāk kompensētus medikamentus. Kā 
jūs šo izteikumu varētu komentēt?

– Šim viedoklim nevaru piekrist. Uzskatu, ka 
jānosaka precīza diagnoze, lai gan reizēm tas 
patiešām ir problemātiski, jo ir grūti novilkt 
robežu, kur beidzas astma un sākas HOPS. Prob-
lēmu varētu risināt, diagnosticējot nevis kādu 
no šīm slimībām, bet gan hronisku plaušu sli-
mību, kura tiek ārstēta atkarībā no simptomiem 
un problēmas – vai tā ir bronhu obstrukcija, vai 
hronisks bronhīts ar uzliesmojumiem, vai smagi 
plaušu funkcijas traucējumi. Atrodam konkrētas 
ārstējamas lietas un vēršamies pret tām ar pār-
baudītu un efektīvu terapiju. Tā būtu jau indivi-
dualizēta ārstēšana.
Ne vienmēr HOPS pacientiem piemērota tā pati 
terapija, kāda tiek izmantota astmas pacientiem. 
Piemēram, glikokortikoīdi, viens no populārā-
kajiem medikamentiem astmas ārstēšanā, tiem 
HOPS slimniekiem, kam tie nav nepieciešami, ir 
pat nedaudz kaitīgi.
Runājot par medikamentu cenām un valsts kom-
pensētajām proporcijām, nedomāju, ka tas ir 
galvenais un noteicošais pacienta līdzestības 
faktors. Pirms kāda laika veicām aptauju aptie-
kās, un viens no jautājumiem bija, kāpēc pacienti 
neiegādājas ārsta izrakstītās zāles. Argumentu, 
ka nav naudas, izmantoja tikai 4–5% aptau-
jāto. Arī Kanādā veiktais pētījums apliecina, 
ka pacienta līdzimaksājums būtiski neietekmē 
pacienta līdzestību.
– Kādi citi aspekti darbojas HOPS pacientu 
gadījumā? 
– HOPS pacienti vienmēr ir problemātiskāki par 
astmas pacientiem. Tas saistīts gan ar samērā 
zemāku dzīves, izglītības un dzīves izpratnes 
līmeni, gan depresīvu noskaņojumu un nespēju 
atmest smēķēšanu. Jo būtībā atkarības, tostarp 
smēķēšanu un apreibinošu vielu lietošanu, 
izraisa dažādas psihiskas novirzes. Cilvēku no 
turīgā slāņa HOPS pacientu vidū ir daudz mazāk.
– HOPS ir hroniska slimība, bet vai tā vien-
mēr progresēs, ja pacients lietos ārsta izraks-
tītās zāles?
– Gadījumi var būt dažādi. Tas atkarīgs no 
pacienta individuālajām īpatnībām un slimības 
gaitas. Daļai HOPS pacientu, lietojot medika-
mentus, slimība iekonservējas, bet daļai jūtami 
pat uzlabojumi. Taču šie pacienti parasti ir atme-
tuši smēķēšanu. Tajā pašā laikā jāatzīst, ka mēdz 
būt gadījumi, kad, arī atmetot smēķēšanu, sli-
mība turpina progresēt. Piemēram, kungs smē-
ķējis no 18 līdz 45 gadu vecumam, tad atmetis, 
bet 70 gadu vecumā pakāpeniski ir sasniedzis 
to plaušu funkcijas līmeni, kad parādās slimības 
simptomi, kaut vairāk nekā 20 gadus nav smēķē-
jis. Tomēr ir skaidrs, ka, neatmetot smēķēšanu, 
riski ir lielāki.
– Vai inhalatori, ko lieto HOPS slimnieki, pēc 
savas būtības visi ir vienādi?
– Nē, inhalatori nav vienādi. Atšķiras gan aktīvās 
vielas to sastāvā, gan arī pašas ierīces. Pamat-
terapija ir bronhus paplašinošie inhalatori. Vis-
efektīvākā to klase ir antiholīnerģiskie preparāti, 
kas atslābina elpceļu muskulatūru, novērš tūsku 
un spazmas. Adrenerģiskie līdzekļi paplašina 
bronhus un vairāk piemēroti astmas simptomu 

mazināšanai. Vidēji smagas un smagas slimības 
gaitas gadījumos piemēroti ir kombinētie medi-
kamenti. Pacientiem ar astmai līdzīgiem simp-
tomiem tiek lietoti inhalējamie glikokortikoīdi, 
taču šiem medikamentiem, kombinējoties ar 
citiem riska faktoriem, piemēram, mazkustīgu 
dzīvesveidu, iespējamas arī blaknes – tie var 
veicināt pneimonijas, osteoporozes, cukura 
diabēta attīstību. Pārējie medikamenti ir tab-
letētās formās.
Atkarībā no ierīces veida tiek dalīti dozētie gāzu 
inhalatori un pulverveida inhalatori. Ir vienkār-
šākas un sarežģītākas ierīces. Ņemot vērā, ka no 
nepareizi lietotas inhalāciju ierīces nav nekāda 
labuma un lielākoties HOPS pacienti ir gados 
vecāki cilvēki, tad efektīvākas ir vienkāršās ierī-
ces, turklāt obligāta ir pacientu apmācība to 
lietošanā. Ideālā situācijā pacientiem būtu jāpie-
dāvā vairāki inhalatoru veidi, jānoskaidro, ar kuru 
viņam apieties ir visērtāk, un pēc tam tai pielā-
got medikamentus.
Tomēr pamatterapija ir un paliek bronhus papla-
šinošo medikamentu lietošana un smēķēša-
nas atmešana.
– Kā ir mainījusies HOPS ārstēšanas taktika 
beidzamo 10–15 gadu laikā?
– Kad sāku savu karjeru 1995. gadā, praktiski 
vienīgais pieejamais medikaments bija teofi-
līns. Toreiz nebija ne dažādu inhalatoru veidu, 
ne medikamentu pieejamības, ne apmācības, 
ne arī kardiopulmonālās rehabilitācijas. Šobrīd ir 
mainīta gan pieeja pacientiem, t.i., tā ir pozitīva, 
nevis pacientus pašus vainojoša, gan izstrādāti 
daudzi jauni medikamenti, ir izdalītas slimības 
apakšgrupas ar katrai piemērotāko terapiju. 
Tāpat arī attīstīta smēķēšanas atmešanas tak-
tika, piedāvājot gan speciālistu atbalstu, gan 
nikotīna aizstājējterapiju, gan arī nepieciešamī-
bas gadījumā antidepresantus. 50% gadījumu 
iespējams panākt, ka pacients atmet smēķēšanu 
vismaz uz gadu.
Tajā pašā laikā rodas jautājums, cik daudz no 
tā pacients ir spējīgs ņemt pretim. Gada laikā, 
kopš klīnikā, kurā es strādāju, tiek piedāvāta 

atbalsta terapija smēķēšanas atmešanai, par to 
interesējušies vien pāris cilvēku. Ir ļoti maz val-
stu pasaulē, kur smēķē ap 30% iedzīvotāju, bet 
Latvijā pēc PVO datiem 2015. gadā smēķēja 31% 
populācijas. Pēc HOPS diagnozes noteikšanas 
smēķēšanu atmet mazākums. Fizisko aktivitāti 
nesaglabā gandrīz neviens pacients. Bronhu 
dilatatorus un citus medikamentus lieto vien 
10–15% pacientu.
– Kanādā notikušā pētījumā, kur piedalījās 
apmēram 40 000 HOPS pacientu, tika kon-
statēts, ka statīni var pagarināt pacientu 
dzīvildzi – par 21% mazāks jebkura iemesla 
izraisīts nāves risks un par 45% samazināts 
risks nomirt no plaušu problēmām. Tajā pašā 
laikā daudz tiek diskutēts par statīnu lietde-
rību vispār. Kāds ir jūsu viedoklis par statīnu 
lietošanu HOPS pacientiem?
– Ja pacientam ir HOPS, bet nav indikāciju 
tieši statīnu lietošanai, tad šādai terapijai nav 
efekta. Ir pētījumi, kuros piedalījušies īpaši atla-
sīti pacienti, kuriem ir tikai HOPS, un tie pierāda, 
ka statīnu terapija veselības stāvokli neietekmē. 
Taču, tikko pacientam paralēli HOPS ir arī koro-
nārā sirds slimība, dislipidēmija u.c. indikācijas 
statīnu lietošanai, tad šī terapija ir obligāta, jo 
patiešām palīdz samazināt slimības riskus.
– Ir zināms, ka pacientiem ar cukura dia-
bētu biežāk sastopamas sirds un asinsvadu 
slimības. Kādas slimības biežāk skar HOPS 
pacientus? 
– Jā, slimības patiešām grupējas. Ar HOPS visbie-
žāk roku rokā iet koronārā sirds slimība, osteo-
poroze, depresija un plaušu vēzis. Mirstība tieši 
HOPS dēļ ir samērā neliela, un šāda aiziešana ir 
lēna. Lielākoties HOPS pacienti mirst koronārās 
sirds slimības vai plaušu vēža dēļ.
Ir izstrādāts t.s. 6 minūšu iešanas tests. Ja sešu 
minūšu laikā cilvēks spēj noiet vien 100 metrus, 
tad nāves risks ir 90%. Ja sešu minūšu laikā spēj 
noiet 350 metrus, tad iespēja nomirt ir vien 10%. 
Protams, jo grūtāk cilvēkam paiet, jo viņš mazāk 
kustas, taču tieši fiziskā aktivitāte ir viena no dzī-
vildzes atslēgām.

Māris Bukovskis: «Pēc HOPS diagnozes noteikšanas smēķēšanu atmet mazākums 
pacientu. Fizisko aktivitāti nesaglabā gandrīz neviens. Bronhu dilatatorus un citus 
medikamentus lieto vien 10–15% pacientu.»

JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM
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Ieskaties!
www.elpobrivi.lv

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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Vai minētie simptomi pasliktinās pēc 
runāšanas pa tālruni?

Klepus ...................................................... 1

Smagums krūtīs ........................................ 1
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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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ZINAIDA RESSELE

Šodien hroniska obstruktīva plaušu sli-
mība (HOPS) ir piektais izplatītākais 
priekšlaicīgas nāves iemesls pasaulē. Pēc 
Pasaules Veselības organizācijas datiem, 
2030. gadā tā būs 3. vietā.

«HOPS neattīstās gada vai divu laikā,» uzsver Dau-
gavpils reģionālās slimnīcas pneimonoloģe Lilita 
Mitrofanova. «Šī slimība rodas pakāpeniski, kai-
rinātājam ilgstoši iedarbojoties uz bronhu gļot-
ādu. Šī kairinājuma dēļ notiek bronhu sieniņu 
restrukturizācija un pakāpeniska, neatgriezeniska 
to sašaurināšanās. Mēs nevaram kaut ko iztīrīt, 
izslaucīt, lai viss atkal būtu kārtībā. Mēs varam 
procesu tikai piebremzēt, palīdzēt pacientam jus-
ties labāk un dzīvot ilgāk.»

– Vai HOPS ir tikai smēķētāju slimība, vai 
arī ir citas riska grupas? Kāds parasti ir jūsu 
pacientu vecums?
– Jebkura saslimšana ir ģenētiski noteikta: cil-
vēkam ir nosliece uz to vai citu slimību. Viņš var 
smēķēt visu mūžu, bet neizjust plaušu problēmas. 
Tajā pašā laikā viņam var būt kāda cita vaina: sirds 
asinsvadu patoloģija, kuņģa zarnu trakta slimības 
vai vēl kas cits.
Ar HOPS slimo 8–10% iedzīvotāju, starp smēķētā-
jiem tādu ir vairāk – 15–20%. Tātad katrs piektais. 
Starp cilvēkiem ar šo slimību smēķētāju īpatsvars 
ir ap 80%.
HOPS pacientu vidū ir cilvēki, kuri ilgstoši – vai-
rāk nekā 10–15 gadus – strādā kaitīgos aps-
tākļos (putekļi, piedūmojums, metināšana, 
ilgstošs kontakts ar aktīvām ķīmiskām vielām) 
un pastāvīgi elpo gaisu ar augstu ļoti sīku daļiņu 
koncentrāciju, kas kairina elpceļus. Visās it kā 
nekaitīgajās ražotnēs, kur nav uzstādītas vai 
nedarbojas speciālas ventilācijas sistēmas vai 
arī paši strādnieki neievēro elementārus aiz-
sardzības pasākumus, pastāv ļoti augsts HOPS 
saslimšanas risks. Arvien biežāk pie mums 
nonāk pacienti, lai apstiprinātu vai izslēgtu 
saslimšanu ar HOPS.
Tā kā slimība attīstās pakāpeniski, ilgstošā laika 
posmā, tad noteikt HOPS diagnozi pacientiem, 
kas jaunāki par 40 gadiem, nebūtu īsti korekti. 
Taču ir arī izņēmuma gadījumi. Piemēram, ja kai-
rinātājs uz cilvēka elpošanas sistēmu iedarbojas 
ļoti agresīvi, viņam ir spilgti izteikta ģenētiskā 
predispozīcija un arī par plaušu audu elasticitāti 
atbildīgā α1 antitripsīna deficīts. Tas viss kopumā 
ievērojami ietekmē HOPS attīstību.
– Kā notiek HOPS diagnostika? Vai tā pacien-
tiem ir viegli pieejama?
– Lai noteiktu pareizu diagnozi un nozīmētu ārstē-
šanu, mēs ņemam vērā simptomus un vairāku 
izmeklējumu rezultātus.
Galvenais HOPS diagnostikas veids ir spirometrija. 
Lai kā cilvēks varbūt sūdzētos, lai cik stipri izteikta 
viņam būtu aizdusa un klepus, lai cik ilgi viņš būtu 
smēķējis vai strādājis kaitīgos apstākļos, ja uz 
elpošanas funkciju tas nav atstājis iespaidu, tad 
tas nav HOPS. Tā varētu būt cita plaušu slimība.
HOPS diagnostikas programmā ir iekļauts rent-
gens (atklāj arī citas slimības, tostarp audzējus), 
datortomogrāfija, krēpu izmeklēšana, asins gāzu 
sastāva analīze, kā arī kardioloģiskas pārbaudes, 
lai apstiprinātu vai izslēgtu slimības rezultātā 
radušās sirds patoloģijas, dažādas sirds un plaušu 
asinsvadu izmaiņas.
Ja ir radušās noteiktas aizdomas, mēs nozīmē-
jam α1 antitripsīna analīzes – tas ir specifisks 

ferments, kas atbild par plaušu audu elastici-
tāti. Pastāv uzskats, ka Baltijas iedzīvotājiem ir 
nosliece uz šī fermenta deficītu. Lai izslēgtu citas 
nopietnas saslimšanas, pacientiem reizēm 
veic fibrobronhoskopiju.
Visi nosauktie diagnostiskie izmeklējumi ir pie-
ejami pacientiem.
– Vai HOPS ir iespējams sajaukt ar kādu citu 
slimību? 
– Ļoti bieži HOPS simptomi tiek «norakstīti» uz 
sirds asinsvadu slimību rēķina, jo nereti šiem 
pacientiem ir arī sirds asinsvadu sistēmas pato-
loģijas. Taču, ja pacientam ir labi kontrolēta sirds 
asinsvadu sistēmas slimība – ievietoti stenti, viņš 
pareizi lieto medikamentus –, kāpēc gan viņam 
vajadzētu būt aizdusai un klepum? Pie mums aiz-
dusu un klepu parasti uzskata par sirds asinsvadu 
sistēmas slimību pazīmi, taču īstenībā pacien-
tam var būt plaušu, bronhu patoloģija. Tad, kad 
šie pacienti sāk lietot inhalatorus, viņu pašsajūta 
ievērojami uzlabojas. Tāpēc daudzi kardiologi 
sūta pie mums uz konsultāciju savus pacientus, 
lai izslēgtu plaušu slimību diagnozi.
– HOPS tiek klasificēta pēc smaguma pakāpes. 
Kādā slimības stadijā pacienti parasti vēršas 
pie pneimonologa?
– Tā kā slimība attīstās pakāpeniski, tad simpto-
miem – klepum, krēpām, pastiprinātam nogu-
rumam – cilvēki bieži vien nepievērš uzmanību. 
Smēķētāji vispār kaut ko pamana tikai tad, kad 
krūtīs jau «burbuļo». Viņi pat neapjauš, ka viņiem 
trūkst gaisa! Tikai pēc mērķtiecīgas iztaujāša-
nas noskaidrojas: pacients ir sācis ātrāk nogurt, 

sliktāk panes fizisku slodzi, jūt citādu sirdsdar-
bību (sirds bez skābekļa darbojas ar pārslodzi), 
biežāk saaukstējas.
Taču visus savus simptomus viņi bieži noraksta uz 
vecuma, noguruma, stresa rēķina. To, ka viņam ir 
grūti elpot, cilvēks saprot tikai tad, kad slimība jau 
ir ievērojami attīstījusies, kad problēmas sagādā 
pat viegla fiziska slodze: parasta iešana, ģērbša-
nās, mazgāšanās.
Visbiežāk slimību sākuma stadijās mēs diagnos-
ticējam tiem pacientiem, kurus pie mums nosūta 
ģimenes ārsti, jo cilvēks gada laikā četras reizes 
slimojis. Kāpēc? Cilvēki paši pie mums ierodas 
tad, kad slimība jau ir radījusi nopietnas problē-
mas vai arī saasinājuma gadījumā.
– Kā izpaužas HOPS saasinājums?
– Kad izmainās bronhu struktūra, mainās arī to 
funkcionālās iespējas, samazinās to sargājošā 
funkcija – lokālā imunitāte. Normālā mikroflora 
smēķētāju un kaitīgos darba apstākļos strādājošo 
mutē vispirms mainās uz nosacīti patogēnu, pēc 
tam jau uz patogēnu. Pēc tam tā izmainās apak-
šējos elpošanas ceļos.
Periodiski dažādu iemeslu dēļ imunitāte vairs 
nespēj kontrolēt situāciju, un aktivizējas iekai-
suma process. Tā rezultātā pastiprinās klepus, 
parādās sēkšana un krēpas, un cilvēks jūt, ka 
viņam ir grūti elpot. Ja pacienta stāvoklis divu 
un vairāk dienu laikā visu laiku pasliktinās, tādu 
slimības fāzi sauc par saasinājumu. Tad arī cilvēki 
vēršas pie ārsta.
– Vai HOPS klasifikācija pēc slimības smaguma 
pakāpes palīdz optimizēt ārstēšanu?

– Protams, klasifikācija tāpēc pastāv, lai jebkurā 
situācijā nozīmētu vispiemērotāko medikamentu.
Pēdējos gados daudz kas ir mainījies: citādi tiek 
klasificēti spirometrijas rādītāji un simptomi, citādi 
tiek nozīmēti medikamenti. Latvijā kompensē-
jamo medikamentu izrakstīšanu regulē speciāls 
dokuments, ko akceptējusi Veselības ministrija.
– HOPS ir slimība, kuru var ārstēt, bet vai to 
var arī izārstēt?
– Izārstēt hronisku obstruktīvu plaušu slimību 
medicīna pagaidām diemžēl nevar. Mūsu galve-
nais uzdevums ir panākt slimības kontroli: sama-
zināt saasinājumu biežumu un smagumu, pēc 
iespējas palēnināt procesa progresēšanu, uzla-
bot pacientu dzīves kvalitāti un novērst smagas 
slimības komplikācijas.
Latvijā gan ir problēmas ar HOPS pacientu 
ārstēšanu. Ir pieejami labi, mūsdienīgi, pētīju-
mos efektivitāti pierādījuši medikamenti, taču 
tie mēnesī var maksāt 50 eiro un vairāk. Zāles 
ir iekļautas kompensējamo zāļu sarakstā, taču 
valsts apmaksā tikai 50% no to cenas. Medika-
menti ir jālieto regulāri, bet ārstēšana ir dārga. 
Mūsu pacienti pārsvarā ir pirmspensijas un pen-
sijas vecumā un tāpēc bieži vien nav maksātspē-
jīgi. Turklāt jāņem vērā, ka bieži vien viņiem ir vēl 
citas slimības: sirds asinsvadu slimības, cukura 
diabēts, kuņģa zarnu trakta slimības. Tad rodas 
jautājums: kuras slimības ārstēšanai zāles pirkt, 
bet no kurām atteikties?
Inhalatoru cena visur ir apmēram vienāda, bet 
attiecībā uz HOPS medikamentu kompensāciju 
Latvija ir dārgākā valsts Baltijā. Igaunijā un Lie-
tuvā pacientiem pašiem nākas maksāt daudz 
mazāk. Pie mums – tās ir vienkārši šausmas! Dau-
dzi pacienti tā arī pasaka: «Es nevaru lietot šīs zāles 
– tās ir pārāk dārgas.»
Līdz 2008. gadam zāles astmas ārstēšanai tika 
kompensētas 90% apmērā, HOPS – 75%, bet 
tagad tie ir attiecīgi 75% un 50%. Mūsu asociācija 
jau daudzus gadus cīnās, lai palielinātu kompen-
sācijas apjomu, jo cilvēkiem ir jāārstējas! Veselības 
ministrija līdz šim ir bijusi nelokāma: nav naudas. 
Speciālisti no savas puses ir izdarījuši visu iespē-
jamo. Farmakoloģijas kompāniju pārstāvji rosina 
pašiem HOPS pacientiem izvērst aktīvāku dar-
bību, vērsties pie valdības. Pašreizējo situāciju 
lielā mērā var vērtēt kā cilvēktiesību, pacientu 
tiesību pārkāpumu. Mēs varam konsultēt, kvali-
tatīvi izmeklēt pacientu, veikt analīzes un noteikt 
diagnozi, bet viņam vajadzēs ārstēties ilgstoši. 
Kāda gan tā būs ārstēšanās, ja pacients nevarēs 
nopirkt sev zāles?
– Ko jūs rekomendētu slimības profilaksei?
– Ir jāizvairās no riska faktoriem, kas provocē slimī-
bas rašanos. Galvenās rekomendācijas ir atteikša-
nās no smēķēšanas un savlaicīga elpošanas ceļu 
infekciju profilakse. Protams, ir jāievēro visas ārsta 
sniegtās rekomendācijas.
HOPS ir progresējoša slimība, un ar laiku pacienta 
stāvoklis pasliktinās. Terapija šo procesu var tikai 
palēnināt. Tas, cik ilgi pacients spēs saglabāt nor-
mālas darba spējas, ierasto dzīves kvalitāti, ir atka-
rīgs no viņa līdzestības nozīmētajai ārstēšanai.

FOKUSS

Lilita Mitrofanova: «Attiecībā uz HOPS medikamentu kompensāciju Latvija ir dār-
gākā valsts Baltijā. Tāpēc mūsu asociācija jau daudzus gadus cīnās, lai palielinātu 
kompensācijas apjomu, jo cilvēkiem ir jāārstējas!»

Kā ārstēt HOPS pacientu?
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zz Latvijā smēķē trešā daļa iedzīvotāju: 2014. gadā – 36,1%, 
2016. – 33%
zz Starp vīriešiem smēķētāju ir apmēram 48%, starp 
sievietēm – 20%
zz Ap 43% smēķētāju ik dienas izsmēķē apmēram paciņu ci-
garešu – no 14–24. Par ļaunprātīgu smēķētāju tiek uzskatīts 
tāds, kurš izsmēķē vairāk nekā desmit cigarešu dienā

FAKTI
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TOMS ZVIRBULIS

Latvija ar lepnumu sevi sauc par zaļāko 
valsti Eiropā. Lielā mērā mēs to varam 
darīt milzīgo priežu un egļu mežu dēļ, 
kuri ir ierasta Latvijas ainavas sastāv-
daļa, galu galā latviešu priedes jau izse-
nis zināmas kā lieliski koki kuģu mastiem. 
Ne mazāk liela vērtība ir arī priežu un egļu 
skujām, kurās atrodas kādas ļoti vērtīgas 
vielas – poliprenoli.

Vairāk par to, kā poliprenoli var palīdzēt uzlabot 
mūsu veselību un dzīves kvalitāti, uz sarunu esmu 
aicinājis akciju sabiedrības Biolat padomes priekš-
sēdētāju Uģi Klētnieku.

– Īsumā pastāstiet, kas ir poliprenoli un kāda 
ir to loma cilvēka organismā.
– Augos ir dažādas vielas – antioksidanti, vitamīni 
un citas. Šīs vielas pilda konkrētas funkcijas. Pie-
mēram, polifenoli, kas atrodas mellenēs un dažā-
dos zaļajos augos, pasargā tos no saules radiācijas, 
temperatūras svārstībām un mehāniskiem bojā-
jumiem. Dabā mēdz būt periodi, kad lietus nelīst 
nedēļām ilgi, un tieši šīs vielas palīdz augam sagla-
bāt dzīvību. Cilvēka organismā ir līdzīgi. Mums 
gan ir sava antioksidatīvā sistēma, un fermenti 
stipri atšķiras no tiem, kas ir sastopami augos, 
tomēr princips ir tāds pats. Ja mēs dabas vielas 
ekstrahējam, tad tās tādas pašas funkcijas mēģina 
pildīt arī cilvēka organismā. Viena no tādām vie-
lām ir poliprenoli, kas ir atrodami augu lapās un 
skujās. Cilvēka organismā ir līdzīgas vielas doli-
holi, kas sintezējas aknās. Tā ir universāla viela, kas 
vajadzīga šūnu membrānu un receptoru sintēzē 
un tamlīdzīgos procesos. Īpaši lielā apjomā polip-
renoli ir sastopami kailsēkļos – ginka lapās, kā arī 
priežu un egļu skujās. Tie ir seni augi, un pasaulē 
agrāk bija tikai viens centrs Ļeņingradā (tagadējā 
Sanktpēterburgā) ar filiāli Latvijā, kur tika pētītas 
un iegūtas šīs vielas. Šobrīd ar skuju pārstrādi un 
poliprenolu saturošu preparātu ražošanu nodar-
bojas Krievijā un arī Latvijā.
– Kādus vērtīgus produktus var iegūt no 
skujām? 
– No skujām var iegūt ļoti daudz vērtīgu pro-
duktu, piemēram, ēteriskās eļļas. Tiek veikti 
pētījumi, kā šīs vielas darbojas vēža ārstēšanā. 
Piemēram, igauņu speciālisti ir pētījuši priedes 
ēterisko eļļu ietekmi uz krūts vēža pacientiem. 
Skuju priekšrocība ir tā, ka tās visu gadu ir zaļas 
un poliprenolus no tām iespējams iegūt arī 
ziemā, kamēr citviet pasaulē tas tiek iegūts no 
tādiem augiem kā lucerna, kas ir sezonāls augs. 
Tas ir resurss, kuru pie mums pagaidām neiz-
manto pilnībā. Ķīnā tiek pārstrādātas arī ginka 
lapas, no kurām iegūst ekstraktu. No tā savukārt 
var iegūt vērtīgos poliprenolus. Šobrīd Latvijā 
no vienas tonnas skuju iegūst 80 gramus polip-
renola. Tātad tas ir dārgs process. Skujās ir arī 
daudz citu veselīgu vielu, piemēram, terpēni, ko 
satur Biolat ražotā izejviela silbiols un kas ir arī 
pretvīrusu preperāta Virogēls sastāvā. Daudzās 
tabletēs pret kakla sāpēm ir sastopami skuju 
ekstraktu produkti, tāpat šie ekstrakti tiek plaši 
izmantoti kosmētikā. Tiek iegūti arī dažādi pro-
vitamīni (vitamīni E un C), omega taukskābes.
– Kādas ir līdz šim zināmās poliprenolu labās 
īpašības? 
Latvijā poliprenolu iegūšanas metodes un iespē-
jamo to pielietojumu sāka pētīt profesors Māris 
Daugavietis. Tālākos pētījumos viņš izvērtēja 
poliprenolu iespējamo medicīnisko pielieto-
jumu dažādu patoloģiju gadījumā. Šī produkta 

lietderība ir pierādīta klīniskajos pētījumos. 
Uzņēmumam Biolat mūsu komanda pievienojās 
ar mērķi izpētīt poliprenolu iespējamo pielieto-
jumu medicīnā. Viena no manām kolēģēm šobrīd 
par šo tēmu veic pētījumu Latvijas Universitā-
tes Medicīnas fakultātes doktorantūrā. Mēs arī 
mēģinām radīt jaunus produktus no polipreno-
liem. Ir vairāki pētījumi ar dzīvniekiem, kuros mēs 
esam secinājuši, ka poliprenoli uzlabo dzīvnieku 
muskuļu spēku, izturību. Mēs esam veikuši pētī-
jumus ar pacientiem, kuri saņem statīnus – medi-
kamentus, kas samazina holesterīna līmeni asinīs. 
Viena no statīnu blaknēm ir muskuļu nespēks, 
vājums. Cilvēkam, kurš nav fiziski aktīvs, tas 
varbūt nav aktuāli, bet mūsdienās, kad sports 
ir ievērojama daudzu cilvēku dzīves sastāvdaļa 
līdz pat 70 gadu vecumam un varbūt vēl ilgāk, 
tā ir pat ļoti aktuāla problēma. Mēs veicām pētī-
jumu ar šādiem pacientiem, un konstatējām, ka, 
pievienojot terapijai poliprenolus un koenzīmu 
Q10, šāda produktu kombinācija spēj mazināt 
blaknes, ko izraisa statīni. Mēs esam veikuši arī 
sporta pētījumu par poliprenolu iedarbību, un 
šobrīd tiek apkopoti tā rezultāti. Pēc provizoriska-
jiem datiem mēs varam diezgan droši spriest, ka 
uzlabojas sportista eksplozīvais spēks un slodzes 
izturība. Izmantojot velotrenežierus, tika mērīts, 
cik lielu slodzi var izturēt cilvēka organisms. Bez 
poliprenolu lietošanas intensīvas slodzes aps-
tākļos sportisti spēja izturēt 20 minūtes, bet, lie-
tojot poliprenolus, sportisti varēja pedāļus mīt 
par vidēji trim minūtēm ilgāk un ar lielāku slo-
dzi. Šādi rezultāti ļauj diezgan droši prognozēt, 
ka sportiskais sniegums, pateicoties polipreno-
liem, uzlabosies. Mēs strādājam arī ar atsevišķiem 
sportistiem. Jānis Leitis, sportists, kurš lieto mūsu 
ražotos preparātus, 400 metru skrējienā nesen 
uzstādīja Latvijas rekordu.
Mūsu mērķis ir iekļaut poliprenolus produktos, 
kurus cilvēki varētu izmantot ikdienā. Tāpat tiek 
pētīta šo preparātu ietekme uz pacientiem ar 
nopietnām sirds slimībām. Krievijā notiek pētī-
jumi par poliprenolu labvēlīgo ietekmi uz aknu 
slimībām. Ir konstatēts, ka poliprenoli palīdz arī 
pret vairākām neirodeģeneratīvām slimībām.
– Vai šīs vielas mēs varam uzņemt tikai ar 
dažādiem preparātiem, vai arī tās sintezē 
mūsu pašu organisms?

– Aknās sintezējas doliholi, un visvairāk tie ir sasto-
pami orgānos, kas visintensīvāk strādā. Visvairāk 
to ir atsevišķos smadzeņu centros, aknās un sirdī. 
Ja runājam par muskuļiem, tad šūnu mitohondriju 
visvairāk ir sirds muskuļos. Mitohondriji dod šūnai 
enerģiju un veido aptuveni 10% no cilvēka svara. 
Tauku šūnās to ir mazāk, bet muskuļu, smadzeņu 
un aknu šūnās to ir ļoti daudz. Mitohondriju dzīves 
cikls ir 8–10 dienas, un tie nepārtraukti sintezējas 
no jauna. Trenējoties mitohondriju daudzums 
organismā palielinās. Jo vairāk šo mitohondriju ir, 
jo vairāk enerģijas var saražot šūna, un mūsu spor-
tiskie rezultāti uzlabojas. Sirds šūnā mitohondriju 
ir daudz, jo sirds strādā nepārtraukti, un tas ir ļoti 
svarīgi. Ja mitohondriju skaits samazinās, rodas 
problēmas ar sirdsdarbību. Cilvēkam novecojot, 
mitohondriji tiek ražoti mazākā skaitā, un cilvēka 
organisms sāk «nolietoties». Vielas, par kurām 
mēs runājam, ir svarīgas mitohondriju enerģi-
jas ražošanai.
– Ar kādiem pārtikas produktiem mēs varam 
uzņemt poliprenolus un cik lielā mērā apstrā-
dātu produktu lietošana uzturā ietekmē šo 
vielu uzņemšanu?
– Doliholi nelielā daudzumā ir atrodami jēlās zivīs. 
Protams, tos var atrast zaļajos augos, bet tur to ir 
ļoti maz. Atcerieties, no tonnas skuju mēs iegūs-
tam tikai 80 gramus poliprenolu! Ar dabas vielām 
ir kāda problēma. Ja mēs apēdam ogu, tās miziņā 
ir labas vielas, bet miziņa sastāv arī no celulozes, 
kuru nešķeļ ne zarnu fermenti, ne kuņģa fermenti, 
un ļoti maza daļa no šīm labajām vielām uzsūcas 
organismā. Tāpēc tiek ražoti dažādi augu eks-
trakti, kurus manis minētās organisma sistēmas 
var pārstrādāt un uzņemt. Esošie pētījumi par to, 
kas notiek šūnu līmenī, kad mēs uzņemam šīs vie-
las, ir nepilnīgi. Šobrīd tiek veidoti jauni produkti, 
kuru mērķis ir iedarboties uz organismu jau šūnu 
līmenī. Tāpēc šo produktu cena var būt augsta, 
jo to kvalitāte ir ievērojami labāka nekā tiem pro-
duktiem, ar kuriem esam saskārušies iepriekš. Ar 
pārtiku vasarā faktiski var uzņemt visus nepie-
ciešamos vitamīnus, tajā pat laikā ir ļoti sarežģīti 
uzņemt visas organismam nepieciešamās vielas.
– Vai cilvēka organismā var būt poliprenolu 
deficīts, līdzīgi kā tas ir ar vitamīniem?
– Ar vitamīniem, ja mēs lietojam pareizu uzturu, 
problēmām nevajadzētu rasties. Visbiežāk ir 

vērojams D3 vitamīna deficīts, ja ir maz saules, 
kā tas bija šovasar. Mūsu sporta pētījumā atklā-
jās, ka sportistiem pavasarī D3 vitamīna koncen-
trācija organismā bija stipri zem normas, jo tas ir 
atkarīgs no saules. Pārējie vitamīni bija normālā 
līmenī. Vēl varētu būt problēma ar B12 vitamīnu, 
bet tas vairāk attiecas uz cilvēkiem, kuri nelieto 
gaļu. Ir vielas, kuras organismam ir nepiecieša-
mas, piemēram, dažādi provitamīni. Tie ir vaja-
dzīgi, lai pasargātu organismu no novecošanas 
un dažādām citām izmaiņām, to vidū no vēža 
šūnu rašanās. Doliholu deficīts veidojas, tiklīdz ir 
problēmas ar aknām. Šādas problēmas var ras-
ties, lietojot daudz alkohola, vai arī cilvēkam ir 
izrakstīti kādi spēcīgi vai ilgstoši lietojami medika-
menti. Ir retas ģenētiskas slimības, kas pasliktina 
doliholu sintēzi organismā. Pie daudzām slimī-
bām zems doliholu līmenis ir viens no slimību 
raksturojošajiem faktoriem. Tam gan pagaidām 
trūkst konkrētu zinātnisku pētījumu, kas varētu 
šo apgalvojumu apstiprināt. Ja dolihola līmenis 
ir zems, tad arī imūnsistēma strādās sliktāk. Tātad 
doliholi spēj stiprināt imunitāti.
Vēl gribu pieminēt tādu lietu kā pārslodze vai 
ilgstoša slodze. Elites sportistiem, dienā trenējo-
ties pusotru stundu un vairāk, organismā notiek 
ievērojamas izmaiņas, muskuļi nespēj atjauno-
ties pietiekami ātri, un pie augstām slodzēm tiek 
konstatēta paaugstināta kreatīna kināze. Mūsu 
preparāts ir lielisks veids, kā veicināt jaunu šūnu 
mitohondriju veidošanos.
– Ar pārtiku uzņemtie poliprenoli aknās trans-
formējas par doliholfosfātiem un piedalās 
glikoproteīna sintēzē. Uz šo proteīnu bāzes 
veidojas šūnu receptori adrenalīnam, insulī-
nam, estrogēnam un citiem hormoniem, kā 
arī hormonu preparātiem ar ārstniecisku pie-
lietojumu. Kā, piemēram, poliprenoli var palī-
dzēt ārstēt cukura diabētu, kam raksturīgs 
insulīna deficīts?
– Par diabētu es nepateikšu, bet poliprenoli 
noteikti var palīdzēt cilvēkiem ar sirds mazspēju. 
Mūsu veidotā pētījumā piedalās arī Latvijas kar-
diologi, lai izpētītu poliprenola ietekmi uz slimī-
bas gaitu un statīnu izraisītajām blaknēm. Krievijā 
tiek veikts liela mēroga klīniskais pētījums par to, 
kā poliprenolu lietošana ietekmē akūta koronāra 
sindroma slimniekus. Lielākā problēma gan vēl 
arvien ir ar sirds mazspējas pacientiem, jo viņiem 
sirds muskuļu šūnās trūkst mitohondriju. Tas savu-
kārt nozīmē, ka sirdij ir grūti veikt savus pienāku-
mus, jo tai vienkārši trūkst enerģijas.
Krievijā poliprenoli ir atzīts līdzeklis aknu slimību 
ārstēšanai, un ir veikti vairāki nopietni pētījumi, 
kuros piedalījās pacienti ar smagām aknu slimī-
bām, piemēram, aknu cirozi.
– Poliprenoli labvēlīgi ietekmē lipīdu līmeni, 
vai nākotnē tos varētu izmantot kā statīnu 
aizstājējus? 
– Protams, poliprenoliem ir tendence samazināt 
lipīdu līmeni, bet šie skaitļi nav tik lieli. Pie ļoti 
augsta holesterīna līmeņa būtu jālieto citi līdzekļi, 
kas palīdz samazināt holesterīna līmeni. Tik mul-
tifunkcionāls šis produkts tomēr nav.
– Kādus poliprenolu preparātus ir iespējams 
iegādāties jau tagad, un cik tie maksā?
– Šobrīd mēs esam veiksmīgi pabeiguši pētījumu 
produktam Kardiopren. Mēs pētījām preparāta 
ietekmi uz statīnu izraisītām blaknēm. Ir pilnas 
aptiekas ar līdzīgiem preparātiem, bet to devas ir 
pārāk mazas, lai sniegtu ievērojamu efektu, kāds 
tas ir biotehnoloģiski ražotiem produktiem. Tāpēc 
varbūt arī minētais produkts nav tik lēts. Tas ir pie-
ejams gan aptiekās, gan sporta uztura veikalos, 
kur tas ir nopērkams daudz lētāk.

Uģis Klētnieks: «Mēs esam veikuši pētījumus ar pacientiem, kuri saņem statīnus – 
medikamentus, kas samazina holesterīna līmeni asinīs. Viena no statīnu blaknēm ir 
muskuļu nespēks, vājums. Pievienojot terapijai poliprenolus un koenzīmu Q10, šāda 
produktu kombinācija spēj mazināt blaknes, ko izraisa statīni. Poliprenoli noteikti 
var palīdzēt cilvēkiem ar sirds mazspēju.»
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Skuju spēks mūsu organismam
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Cieni sava ārsta ieteikto terapiju.
Lieto nozīmētos medikamentus regulāri.

*Atsauce: Egan BM, Li J, Qanungo S. Blood pressure and cholesterol control in hypertensive hypercholesterolemic patients. Circulation 2013; 128: 29–41.

Augsts asinsspiediens un holesterīns

ir dzīvībai bīstami stāvokļi

Augsts asinsspiediens un holesterīna līmenis ir galvenie 
riska faktori, kas izraisa kardiovaskulārās slimības.

Kas var notikt, ja assinspiediena un 
holesterīna rādītāji netiek kontrolēti?

Tranzitora 
išēmiska lēkme, 
insults

Miega artēriju 
sašaurināšanās

Stenokardija, 
miokarda infarkts 
(sirdslēkme)

Perifēro artēriju slimība 
(visbiežāk kājās)

Sirds mazspēja

Nāve

Invaliditāte

asinsspiediens un holesterīna līmenis 
netiek kontrolēti, kas nozīmē, 
ka viņi ir pakļauti kardiovaskulāro 
slimību attīstības riskam.

7 no 10 pacientiem*

Vai tas 
skar arī 
Tevi?

Pārbaudi.
Izmaini.
Kontrolē.

Esi soli priekšā 
kardiovaskulārajai 
slimībai.

Mūsu inovācijas un zināšanas tiek veltītas veselībai. Tādēļ apņemšanās, neatlaidība un pieredze 
apvienojas vienam mērķim ‒ izstrādāt efektīvus un drošus augstākās kvalitātes produktus.
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