
Tauta unVeselība
Paēdis un veselāks

Speciālists stāsta, par kādām kuņģa zarnu trakta problēmām visbiežāk sūdzas 
pacienti un ko darīt, lai ar šādām problēmām nesaskartos.

Ar katru gadu pieaug aknu slimnieku skaits. Kas visvairāk bojā Latvijas 
iedzīvotāju aknas, un vai radušās problēmas ir atgriezeniskas?

RŪPĒTIES PAR VESELĪBU NEDARĪT PĀRI

12. lpp.4. lpp.

DZĪVESVEIDA UPURI NOVĒRST RISKULIETOT PAREIZI
Kad izrakstīt pacientam antibiotikas. Kāpēc vakcinēties pret pneimokoku.Kādi ir visbiežākie aizcietējumu cēloņi.

8. lpp. 24. lpp.10. lpp.
Ja bieži piemeklē saaukstēšanās.
STIPRINĀT IMUNITĀTI

26. lpp.
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BEZMAKSAS
IZDEVUMS

Daudzos pētījumos 
konstatēts, ka, regulāri 
ēdot brokastis, ir lielāka 
iespēja saglabāt labu 
veselību un izvairīties 
no liekā svara, diabēta, 
sirds un citām slimībām. 
Citi pat apgalvo, ka 
tā ir dienas svarīgākā 
ēdienreize, lai sāktu 
strādāt vielmaiņa, tiktu 
dedzinātas kalorijas un 
pietiktu enerģijas visai 
dienai. Latvijā brokastis 
neēd 23% vīriešu un 
16,3% sieviešu.*

* Slimību profilakses un kontroles centra dati
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Novembrī tika atklātas paplašinātās 
insulta vienības telpas Paula Stradiņa 
Klīniskās universitātes slimnīcas Neiro-
loģijas klīnikā. Izremontētajās palātās 
atradīsies desmit gultas. Līdz ar to šī būs 
lielākā insulta vienība valstī.

Stradiņa slimnīcas Neiroloģijas klīnikā gadā ārs-
tējas vairāk nekā 1000 pacientu ar smadzeņu 
infarktu. Neiroloģijas klīnikas vadītājs profesors 
Andrejs Millers norāda: «Šodien insults ir ārstē-
jama slimība, tas nav spriedums, tikai jārīkojas 
ātri, jābūt zināšanām, cilvēkresursiem, attiecīgam 
aprīkojumam un atbalsta sistēmai. Pacients, kurš 

ir izgājis no slimnīcas un var ar autobusu aizbraukt 
uz savu pilsētu, ir ieguvums visai sabiedrībai. Ceļš 
uz sekmīgu insulta ārstēšanu ir kā starts vieglat-
lētikā – lai uzvarētu, izšķirošs ir starts, jo distancē 
atgūt nokavēto un panākt līderi ar sliktu startu 
nav iespējams.»

Latvijā ik gadu ar insultu saslimst aptuveni 
10 000 cilvēku, bet ik dienu no insulta mirst vidēji 
septiņi cilvēki. Eiropas Insulta Alianses (SAFE – 
Stroke Alliance of Europe) prognozes paredz insulta 
gadījumu skaita pieaugumu par 34% Eiropas 
Savienībā, kas nozīmē arī izmaksu pieaugumu. 
«Tāpēc ātra rīcība nepieciešama ne tikai cilvēkam, 
kuru skāris insults, bet arī visai veselības sistēmai 
kopumā. Ieguldot profilaksē, kā arī akūtā insulta 
ārstēšanā, perspektīvā tiek samazinātas izmak-
sas, kas nepieciešamas rehabilitācijas periodā. 
Stradiņa slimnīca Latvijā uzrāda viszemākos sma-
dzeņu infarkta mirstības rādītājus 30 dienu laikā 
pēc saslimšanas, kas ir 11,9% un ir salīdzināmi 
ar vidējiem Eiropas rādītājiem. Tam pamatā ir 
komandas darbs stacionārā, rūpīgi izstrādāta 
ārstēšanas taktika, kā arī savlaicīgi uzsākta reha-
bilitācija un sekundārā profilakse,» uzsver profe-
sors Andrejs Millers.

Lai informētu pēc iespējas plašāku iedzī-
votāju loku par insulta profilaksi un rīcību, kā 
atpazīt insultu, Neiroloģijas klīnikas speciālisti 
organizēja Insulta dienu, kuru apmeklēja vairāk 

nekā simts interesentu. Ikvienam bija iespēja 
veikt testus insulta riska faktoru noteikšanai, kā 
arī klātienē uzdot jautājumus klīnikas ārstiem. 
Neiroloģijas nodaļas vadītāja asociētā profe-
sore Evija Miglāne uzsver: «Tikai 200 pacienti no 
visiem mūsu stacionārā nonākušajiem slimnīcā 
ierodas savlaicīgi. Šiem pacientiem mēs spē-
jam palīdzēt, veicot smadzeņu asinsrites atjau-
nošanu jeb reperfūzijas terapiju. Tas dod lielu 

iespēju atveseļoties no insulta bez sekām. Iero-
doties slimnīcā mazāk kā stundu pēc simptomu 
sākuma, iespēja, ka nopietnu seku nebūs, sama-
zinās par pusi. Ja stacionēšana aizkavējas līdz 
4–5 stundām, ārstēšana vēl ir iespējama, bet 
bez sekām insults var atstāt tikai vairs vienu 
no 15–20 saslimušajiem. Jo ilgāk nosprostots 
asinsvads, jo vairāk iet bojā neironu, jo grū-
tāka rehabilitācija.»

Tauta un Veselība izdošanu atbalsta:
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Stradiņa slimnīcas valdes priekšsēdētāja Ilze Kreicberga un Neiroloģijas klīnikas vadītājs Andrejs Millers 
atklāj paplašinātās un izremontētās insulta vienības telpas.

Insulta dienas ietvaros ikvienam bija iespēja veikt testus insulta 
riska faktoru noteikšanai, kā arī klātienē uzdot jautājumus klī-
nikas ārstiem.

Tādas tagad izskatās palātas.

OK

Stradiņa slimnīcā atklāj paplašinātās un 
izremontētās insulta vienības telpas
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Stacionārā ārstēto pacientu 
skaits ar smadzeņu infarktu 
2011.–2016. gadā

Iedzīvotāju mirstība no 
insulta 2009.–2016. gadā

Avots: Slimību profilakses un kontroles centrs
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LATVIJĀ

Valsts apmaksā vakcināciju pret gripu

2018. gada prioritātes veselības nozarē

Gatavojoties gripas sezonai, Nacionālais 
veselības dienests atgādina par iespē-
jām veikt valsts apmaksātu vakcināciju 
pret gripu iedzīvotāju grupām, kurām 
ir lielāks risks saslimt un smagāk izsli-
mot gripu.

Vakcinācija palīdz ierobežot gripas izplatību, jo, 
veicot vakcināciju, cilvēks pasargā no saslimša-
nas ne vien pats sevi, bet arī savus tuvākos, darba 
kolēģus un citus cilvēkus.

Lai veiktu vakcināciju, ir jāvēršas sava ģimenes 
ārsta praksē vai pie ārstējošā speciālista (piemē-
ram, grūtniece var vērsties pie ginekologa). Ārsts 
novērtēs pacienta veselības stāvokli un veiks vak-
cināciju savā praksē vai izsniegs nosūtījumu uz 
Vakcinācijas kabinetu.

100% apmērā valsts apmaksā 
pretgripas vakcināciju:

 zbērniem vecumā no 6 līdz 24 mēnešiem;
 zbērniem līdz 18 gadiem ar hroniskām slimībām:

 {plaušu slimībām;
 {kardiovaskulārām slimībām;
 {vielmaiņas slimībām;
 {nieru slimībām;
 { imūndeficītu;
 {kuri saņem imūnsupresīvu terapiju vai tera-
piju ar acetilsalicilskābi.

50% apmērā valsts apmaksā 
pretgripas vakcināciju:

 zgrūtniecēm;
 zsenioriem no 65 gadu vecuma;
 z iedzīvotajiem ar hroniskām slimībām:

 {plaušu slimībām;

 {kardiovaskulārām slimībām;
 {  vielmaiņas slimībām;
 {  nieru slimībām;
 { imūndeficītu;
 {kuri saņem imūnsupresīvu terapiju.

23. novembrī Saeimas ārkārtas sēdē ir 
apstiprināts likums «Par valsts budžetu 
2018. gadam», kas paredz papildu finan-
sējumu veselības aprūpes nozarei, tādē-
jādi būtiski uzlabojot veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem.

2018. gada finansējums veselības nozarei sasniegs 
1,01 miljardu eiro,* un tas būs lielākais veselības 
nozares palielinājums pēc Latvijas neatkarī-
bas atgūšanas. Papildu pieejamais finansējums 
tiks ieguldīts veselības aprūpes pakalpojumu 
pieejamības un kvalitātes uzlabošanai, kā arī 
ārstniecības personu atalgojuma konkurētspē-
jas palielināšanai.

Finansējums onkoloģijai 2018. gadā palielināsies 
par 15,3 miljoniem eiro. Finansējuma pieaugums 
nodrošinās onkoloģisko pacientu ambulatoro ārs-
tēšanas pakalpojumu – izmeklējumu, ārsta kon-
sultāciju un ārstēšanas pieejamības – pieaugumu.

2018. gadā plānots no valsts budžeta līdzekļiem 
apmaksāt pozitronu emisijas tomogrāfijas/dator-
tomogrāfijas (PET/DT) izmeklējumus personām ar 
aizdomām par ļaundabīgu audzēju – krūts vēzi, 
bronhu, plaušu vēzi, resnās un taisnās zarnas vēzi 
un melanomu –, ja par izmeklējuma nepiecieša-
mību tiks saņemts ārstu konsilija lēmums. PET/DT 
ir modernākā metode izmaiņu precizēšanai vēža 
diagnostikā. Izmantojot šo metodi, ir iespējams 
biežāk konstatēt saslimstību ar vēzi 1.–2. stadijā.

Plānota arī staru terapijas un ķīmijterapijas 
efektivitātes uzlabošana, jo esošās aparatūras teh-
niskie resursi ir izsmelti, to bieži nākas remontēt, 
un pacientiem nevar tikt nodrošināta kvalitatīva 
un nepārtraukta ārstēšana. Ar speciālu automa-
tizētu šķaidīšanas sistēmu, ieviešot parenterāli 
lietojamo ķīmijterapijas zāļu sagatavošanu Rīgas 
Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā, kur 

ķīmijterapiju saņem vairāk kā 75% valsts onko-
loģisko saslimšanu pacientu, tiks samazinātas 
darbaspēka izmaksas, uzlabota ārstniecības 
personāla un pacientu drošība, kā arī novērsti 
medikamentu zudumi, kas rodas to manuālas 
šķaidīšanas procesā, tādējādi palielinot iespējas 
zāles saņemt lielākam skaitam pacientu.

Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības 
uzlabošanai paredzēts novirzīt papildus 29 miljo-
nus eiro. Tādējādi tiks palielināts valsts apmaksāto 
veselības aprūpes pakalpojumu apjoms, nodroši-
not pieejamību papildus 380 tūkst. pacientu, salī-
dzinot ar 2017. gadu. Plānots, ka tas ļaus samazināt 
ambulatoro izmeklējumu un terapijas gaidīšanas 
rindu garumu.

Plānots, ka dienas stacionārā sniegtajiem 
pakalpojumiem gaidīšanas rindu garuma sama-
zinājums pēc papildu finansējuma piešķiršanas, 
salīdzinot ar 2017. gada sākumu, nākamgad plā-
nots par 40% jeb 162,8 dienām (no 407 uz 244,2), 
savukārt ambulatoro rehabilitācijas rindu garums 
saruks par 200 dienām (no 502 līdz 302).

Papildu finansējums nākamajā gadā ļaus atvērt 
11 diabēta apmācību kabinetus universitātes 

slimnīcās un reģionālajās slimnīcās. Tāpat pare-
dzēts uzlabot bērnu ar cukura diabētu veselības 
aprūpi, nodrošinot viņiem insulīna ievades kom-
plektu (insulīna sūkņi, to katetri un rezervuāri). 
Šim mērķim nākamā gada budžeta projektā papil-
dus piešķirti 710 tūkstoši eiro.

Papildu finansējums ļaus uzsākt jaunu veselī-
bas aprūpes pakalpojumu sniegšanu, piemēram, 
apmaksāt aknu transplantācijas operācijas pieau-
gušajiem (līdz šim valsts apmaksāja aknu trans-
plantāciju tikai bērniem līdz 18 gadu vecumam) 
un aortālā vārstuļa transkatetrālo implantāciju.

Tāpat uzlabojumi gaidāmi infekciju slimību 
ārstēšanas jomā: plānots par aptuveni 200 palie-
lināt C hepatīta pacientu skaitu, kuriem tiek 
nodrošināta medikamentozā ārstēšana, kā arī 
par 200 pacientiem palielināt HIV/AIDS pacientu 
skaitu, kuriem tiks nodrošināta valsts apmak-
sāta ārstēšana, uzsākot slimības ārstēšanu agrī-
nākā stadijā.

2018. gadā paredzēts palielināt valsts apmak-
sāto endoprotezēšanas operāciju skaitu par 981 
operāciju, tādējādi rinda uz pakalpojumu tiks 
samazināta par 5%.

Zāļu kompensācijas apjoma palielinājums no 
75% uz 100% paredzēts Krona slimības, čūlainā 
kolīta un psoriāzes pacientiem. Tāpat papildu 
līdzekļi piecu miljonu apmērā tiks novirzīti reto 
slimību diagnostikai un ārstēšanai. Vienu mil-
jonu eiro paredzēts novirzīt īpašas program-
mas izveidei pieaugušo pacientu reto slimību 
medikamentozajai ārstēšanai, bet reto slimību 
medikamentozajai ārstēšanai bērniem – trīs mil-
jonus eiro, tādējādi nodrošinot valsts apmak-
sātu ārstēšanu arī tādos gadījumos, kas līdz šim 
nebija iespējami.

Primārajā veselības aprūpē paredzēts palie-
lināt kapitācijas naudu ģimenes ārstiem par 
28% – no 1,25 eiro līdz 1,60 eiro par vienu reģis-
trētu pacientu, kopējos ģimenes ārstu prak-
ses ieņēmumus palielinot par 553 eiro mēnesī. 
Savukārt zobārstniecības pakalpojumu pieeja-
mības uzlabošanai bērniem papildus novirzīs 
3,7 miljonus eiro. Finansējums ļauj nodroši-
nāt bērnu zobārstniecības tarifa pieaugumu 
par 32%.

Tāpat nākamgad paredzēts palielināt ārstu un 
funkcionālo speciālistu vidējo darba samaksu no 
859 eiro līdz 1125 eiro mēnesī, ārstniecības un 
pacientu aprūpes personām un funkcionālo spe-
ciālistu asistentiem no 537 eiro līdz 675 eiro mēnesī, 
bet ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta per-
sonām – no 400 eiro līdz 450 eiro mēnesī.

Vēl lielāks darba samaksas palielinājums plā-
nots ārstniecības personām stacionārajā sektorā, 
ņemot vērā obligātās piemaksas par diennakts 
darba režīma nodrošināšanu, kā arī normālā paga-
rinātā darba laika pakāpenisku atcelšanu. Līdz ar 
to stacionārajās iestādēs ārstniecības personu 
atalgojums palielināsies vēl.

*2017. gadā veselības nozares finansējums ir 820 miljoni eiro.

Veselības aprūpes pakalpo-
jumu pieejamības uzlabošanai 
paredzēts novirzīt papildus 29 
miljonus eiro. Tādējādi tiks palie-
lināts valsts apmaksāto veselības 
aprūpes pakalpojumu apjoms, 
nodrošinot pieejamību papildus 
380 tūkst. pacientu, salīdzinot ar 
2017. gadu. Plānots, ka tas ļaus 
samazināt ambulatoro izmek-
lējumu un terapijas gaidīšanas 
rindu garumu.

Lai veiktu vakcināciju, ir jāvēršas sava 
ģimenes ārsta praksē vai pie ārstējošā 
speciālista (piemēram, grūtniece var 
vērsties pie ginekologa). Ārsts novēr-
tēs pacienta veselības stāvokli un veiks 
vakcināciju savā praksē vai izsniegs nosū-
tījumu uz Vakcinācijas kabinetu.

Austrumu slimnīcā ķirurgs no Itālijas 
demonstrē jaunākās iespējas ķirurģijā
22. un 23. novembrī Rīgas Austrumu klī-
niskajā universitātes slimnīcā viesojās 
pasaules līmeņa ķirurgs Luidži Boni (Luigi 
Boni) no Itālijas, lai Austrumu slimnīcas 
ārstiem vadītu apmācības par divām 
būtiskām novitātēm medicīnā – attēlva-
dītu ķirurģiju, izmantojot fluorescējošas 
jeb noteiktā gaismā spīdošas kontrast-
vielas, un īpaši saudzīgām, mazinvazīvām 
operācijām pacientiem ar taisnās zarnas 
audzējiem. Pieredzes bagātais ķirurgs 
veica arī trīs paraugoperācijas.

Profesors Luidži Boni ir Milānas Universitātes slim-
nīcas Vispārējās un neatliekamās ķirurģijas klīni-
kas vadītājs un viens no vadošajiem ķirurgiem 
mazinvazīvu operāciju veikšanā visā pasaulē.

Kā skaidro Austrumu slimnīcas ķirurģijas galve-
nais speciālists profesors Haralds Plaudis, ievadot 
cilvēka organismā speciālu, netoksisku kontrast-
vielu, kas noteiktā, infrasarkanai tuvā gaismā spīd, 
ķirurgs var daudz precīzāk redzēt operējamās 
vietas anatomiju.

«Izmantojot kontrastvielu un speciālu gaismas 
avotu, ķirurgs operācijas laikā var redzēt daudzas 
būtiskas lietas, kas agrāk viņa acīm palika apslēp-
tas. Piemēram, kontrastvielai cirkulējot asinīs, var 
novērtēt dažādu orgānu apasiņošanu un asins-
vadu uzbūvi,» stāsta profesors Plaudis.

«Kontrastvielai izdaloties ar žulti, ķirurgs var 
izvērtēt žultsvadu anatomiju un pārliecināties 
par to caurlaidību. Ar kontrastvielu iespējams 
«iezīmēt» audzēja šūnas, lai ātrāk un precīzāk to 
izoperētu. Injicējot kontrastvielu ap audzēju un tai 

nokļūstot limfvados, speciālajā gaismā kļūst labi 
ieraugāmi visi tuvumā esošie limfmezgli, kas jāiz-
ņem. Fluoriscējošo kontrastvielu izmantošanas 
iespējas ir ārkārtīgi plašas. Pateicoties tām, ķirur-
ģiskās operācijas kļūst aizvien drošākas un ievēro-
jami samazinās komplikāciju daudzums,» skaidro 
Plaudis. Viņš piebilst, ka Austrumu slimnīcas Vis-
pārējās un neatliekamās ķirurģijas klīnikas ārsti 
vienīgie Baltijā jau veikuši minimāli invazīvas žult-
sceļu operācijas, izmantojot fluoriscējošu kon-
trastvielu, taču pieredzējušā itāļu ķirurga vadītās 
apmācības viņiem ir iespēja apgūt daudz jauna.

Itāļu ķirurgs Austrumu slimnīcā veica trīs parau-
goperācijas. Viena no tām bija laparoskopiska 
resnās zarnas daļas izņemšana, izmantojot flu-
oriscējošu kontrastvielu, pacientam ar nopietnu 
iekaisuma procesu. «Izņemot resnās zarnas daļu 
un pēc tam atdalītos zarnas posmus savienojot, ir 
ārkārtīgi svarīgi, lai zarnas gali savienojuma vietā 
būtu labi apasiņoti. Pretējā gadījumā dzīšanas 
procesi var būt traucēti un zarna savienojuma 
vietā var nesaaugt. Izmantojot kontrastvielu, lai 
pārliecinātos par savienojamo zarnu galu apasi-
ņošanu, var būtiski samazināt zarnas plīsuma risku 
savienojuma vietā,» skaidro Plaudis.

Profesors Boni veica arī divas īpaši saudzīgas 
operācijas pacientiem ar taisnās zarnas audzējiem, 
izņemot audzēju transanāli jeb caur taisno zarnu 
(neatverot vēdera dobumu). «Šī metode agrīnas 
stadijas taisnās zarnas audzēju gadījumā ļauj izvai-
rīties no apjomīgas un traumatiskas operācijas caur 
vēdera dobumu. Līdz ar to atveseļošanās un atgrie-
šanās ierastajā dzīves ritmā pēc šādas operācijas 
notiek ievērojami ātrāk,» skaidro Plaudis.
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TOMS ZVIRBULIS

Mūsdienu medicīna arvien vairāk uzma-
nības pievērš slimību profilaksei, nevis 
cīņai ar slimības radītajām sekām. Sav-
laicīga ārsta uzklausīšana par iespējamu 
dzīvesveida maiņu bieži vien var būt ievē-
rojami vērtīgāka par sauju tablešu, kuras 
jālieto mēnešiem vai pat gadiem. Gas-
troenteroloģija šajā ziņā noteikti nav 
izņēmums. Ne velti plaši izplatīts ir tei-
ciens – tu esi tas, ko tu ēd.

Lai gūtu ieskatu tajā, cik svarīgi ir ēst veselīgi un 
sabalansēti, kā arī laikus meklēt palīdzību, kad tā 
ir nepieciešama, uz sarunu esmu aicinājis Rīgas 
Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Gastro-
enteroloģijas, hepatoloģijas un nutrīcijas klīnikas 
vadītāju asoc. prof. Alekseju Derovu.

– Mūsdienās daudzi cilvēki neēd veselīgi, 
bieži vien lietojot pārāk saldu, sāļu vai treknu 
uzturu. Vai šādi ēšanas paradumi atspoguļo-
jas kuņģa-zarnu trakta darbības problēmās?
– Noteikti. Mēs, speciālisti, ar šādām problēmām 
esam spiesti saskarties pietiekami bieži. Tajā pašā 
laikā ir jāsaprot, ka nav arī visiem vienas ideālas 
diētas. Bieži vien diēta un ēšanas paradumi ir 
jāindividualizē, ņemot vērā cilvēka prasības, dzī-
vesveidu, esošās slimības. Ja mēs runājam par cil-
vēkiem, kuriem jau ir veselības problēmas, viņiem, 
protams, ir rūpīgi jāseko līdzi tam, ko viņi ēd un 
pārtiku jāizvēlas atbilstoši saslimšanai. Kopumā, 
protams, nevajadzētu krist galējībās. Noteikti 
nevajadzētu pilnībā atteikties no taukiem, jo tauki 
ir vajadzīgi. Dzīvnieku izcelsmes taukus vajadzētu 
lietot mazāk, jo tie var nopietnāk iespaidot viel-
maiņu, piemēram, holesterīna rašanās procesus. 
Taču augu izcelsmes tauki ir bagāti ar veselīgajām 
omega taukskābēm. Uzturā galvenais ir ievērot 
mērenību un sabalansētību, lai šķīvis būtu bagāts 
ar dažādiem produktiem. Ir jāatsakās no vispārat-
zīta ļaunuma: kolas, čipsiem, ātrajiem ēdieniem, 
viegli asimilējamiem cukuriem, kas ceļ glikozes 
līmeni un pasliktina veselību.
– Vai sēdošs dzīvesveids ietekmē kuņģa-zarnu 
trakta darbību? Parasti šajā sakarā mēs runā-
jam par sirds un asinsvadu problēmām.
– Ņemot vērā, kā gadu gaitā ir mainījušies mūsu 
paradumi, pilnīgi noteikti šobrīd mūsu dzīves-
veids ir kļuvis krietni sēdošāks, nekā tas bija agrāk. 
Mēs pārvietojamies ar mašīnām, mums ir darbs 
ofisā pie datora. Agrāk tā nebija. Šobrīd rietumu 
sabiedrībā kustības ir ierobežotas. Tomēr cilvē-
kiem ir jāsaprot, ka kustība nozīmē dzīvi. Ja vēlies 
saglabāt veselību un mundrumu, tad regulāri ir 
sevi jānodarbina. Aptaukošanās, kas ir metabolā 
sindroma sastāvdaļa, var izspēlēt ļaunus jokus ar 
mūsu kuņģa-zarnu traktu. Tauki ir metaboli aktīvi 
un ražo dažādas vielas, tostarp arī iekaisuma mar-
ķierus, kas stimulē iekaisuma veidošanos orga-
nismā. Jo vairāk šādu tauku organismā būs, jo 
nopietnākas būs sekas. Organisms parasti cen-
šas ar palielināto tauku saturu tikt galā pats, bet 
organisma iekšējā kapacitāte ir limitēta. Kad orga-
nisma iespējas cīnīties ar šo problēmu ir izsmeltas, 
iekaisums var skart vairākus orgānus un var rasties 
dažādas saslimšanas. To vidū sirds-asinsvadu sli-
mības, gremošanas trakta problēmas, hepatolo-
ģiskas un endokrinoloģiskas problēmas.
– Kādas ir jūsu pacientu galvenās problēmas 
saistībā ar kuņģa-zarnu trakta darbību?
– Ļoti dažādas. Mums ir pacienti, kuri sūdzas par 
dezināšanu, kas visbiežāk ir saistīta ar atviļņa sli-
mību. Retāk, bet pietiekami regulāri pieņemam 
pacientus ar čūlas slimību, kura ir lokalizēta 

divpadsmitpirkstu zarnā vai kuņģī. Viņiem ir 
sūdzības par sāpēm pakrūtē, dispeptiskām 
parādībām. Šādi pacienti bieži nonāk slimnīcā 
asiņošanas dēļ. Ir pacienti ar iekaisīgām zarnu 
slimībām – čūlaino kolītu un Krona slimību. Viņu 
gadījumā simptomi vairāk ir saistīti ar apakšējo 
stāvu, kuņģa-zarnu trakta apakšējo daļu, proti, tā 
ir caureja ar asinīm, sāpes vēderā, paaugstināta 
temperatūru u.c. Daļa pacientu sūdzas par pār-
tikas alerģijām un pārtikas nepanesamību, īpaši 
jauni cilvēki. Vienā brīdī izrādās, ka viņi nevar ēst 
kādu konkrētu produktu vai pat veselu klāstu, jo 
viņiem no tā sāk pūsties un sāpēt vēders, rodas 
dispeptiskas parādības, neļaujot normāli dzīvot. 
Vēl arvien izplatīts ir kairinātās zarnas sindroms, 
kam raksturīga neviennozīmīga vēdera izeja: gan 
caureja, gan aizcietējumi, gan miksēts variants. 
Pacienti, īpaši vecāka gadagājuma, cieš no hro-
niskiem aizcietējumiem. Ar šādām problēmām 
saskaras arī jaunākas sievietes. Ir arī hepatoloģis-
kas problēmas – B un C hepatīts, taukainas aknas. 
Regulāri redzam pacientus ar žultspūšļa, žultceļu 
un aizkuņģa dziedzera slimībām. Sastopamies arī 
ar retām ģenētiskām slimībām. Diemžēl arvien 
biežāk redzam arī pacientus ar gremošanas trakta 
ļaundabīgajiem audzējiem.
– Vai pacienti vispār pievērš pietiekami lielu 
uzmanību šīm problēmām, vai arī tās ignorē 
cik vien ilgi var?
– Ja sūdzības ir vāji izteiktas vai periodiskas, tad 
tās neprasa pastiprinātu pacientu uzmanību 
katru dienu. Viņi parasti cenšas tās ignorēt vai 
apmeklē nemedicīniskus forumus, kuros savu 
viedokli izklāsta draugiem, ģimenes locekļiem, arī 
svešiem cilvēkiem un apmainās ar ieteikumiem, 
kādas zāles labāk lietot. Šāds informācijas iegūša-
nas variants ir interesants, bet bieži vien novedīs 
pacientus strupceļā. Pacienti ar izteiktām sūdzī-
bām, kas saistītas ar aknu slimībām, iekaisīgām 
zarnu slimībām, izteiktu dedzināšanu aiz krūšu 
kaula, kairinātu zarnu sindromu, cenšas pie mums 
griezties ātrāk, jo viņiem krasi pasliktinās dzīves 
kvalitāte, un viņi cenšas atrast labāko risinājumu.
– Vai bieži pie jums ierodas pacienti, kuri ir 
mēģinājuši nodarboties ar pašārstēšanos?
– Es domāju, ka 60–70% pacientu vispirms mēģina 
nodarboties ar pašārstēšanos vai arī komunicē 
forumos, izmantojot internetu.

– Cik nopietnu iespaidu tas var atstāt uz 
veselību? 
– Mēdz būt dažādi. Vispirms jāņem vērā, cik 
nopietna ir problēma. Ja problēma ir funkcio-
nāla, tad diezin vai pacients sev nodarīs pārāk 
lielu ļaunumu. Ja vien nesāks ēst tikai vienu pro-
duktu grupu, piemēram, kāpostus, vai dzert tikai 
kefīru un neaizrausies ar kādām jocīgām izmek-
lēšanas metodēm vai uztura bagātinātājiem, kas 
satur dažādus eksotiskus augus. Šādiem pacien-
tiem vienkārši neuzlabojas dzīves kvalitāte, nekas 
nemainās, un sūdzības paliek. Ja pacientiem ir 
nopietnas sūdzības, tad gan slimību var ielaist 
un iedzīvoties lielās problēmās.
– Vai bieži sastopaties ar kuņģa-zarnu trakta 
problēmām, ko izraisījis stress? Kādas šīs 
problēmas parasti ir?
– Ar stresu bieži ir saistīti funkcionālie traucējumi, 
piemēram, funkcionāla dispepsija vai kairinātas 
zarnas sindroms. Pārsvarā stress ietekmē zarnu 
motoriku un peristaltiku (dobo orgānu (kuņģa, 
zarnu, žultsvadu u.c.) gludās muskulatūras rit-
miska viļņveidīga saraušanās, kas pārvieto orgānu 
saturu vienā virzienā). Kuņģa-zarnu trakta augšējā 
daļā tas var izraisīt satura pārvietošanos abos vir-
zienos, nevis tikai uz leju, un gremošanas trakta 
lejasdaļā var būt problēmas ar caureju vai aizcie-
tējumiem. Bieži vien cilvēkiem pirms nozīmīgiem 
notikumiem var rasties problēmas ar tā saucamo 
«lāča slimību». Sadzīviskā stresa ietekmē cilvēkam 
ir pārāk bieži jāiet uz tualeti, kas norāda uz prob-
lēmu. Arī šī situācija ir risināma, mums tai vien-
kārši ir jāpievērš uzmanība. Protams, stress var 
pasliktināt arī organisko slimību gaitu.
– Cik bieži ir sastopamas kuņģa-zarnu trakta 
problēmas sakarā ar nesteroīdo pretiekai-
suma līdzekļu lietošanu?
– Attiecībā uz stacionāro ārstēšanu 15–20% gadī-
jumu mēs varam runāt par asiņošanu, un līdz ar 
to dzelzs deficīta anēmiju, ko ir izraisījusi neste-
roīdo pretiekaisuma līdzekļu lietošana. Lielākā 
problēma ir tā, ka šos medikamentus var iegā-
dāties bez receptes. Mums ir bijuši gadījumi, kad 
pacienti ar ibuprofēnu vai citramonu ir ilgstoši 
ārstējuši vēdersāpes, kamēr iedzīvojas čūlās un 
asiņošanā. Ir arī pacienti, kuri ar šādiem medika-
mentiem ārstē kardiālas sāpes. Lielākā problēma 
ir tā, ka pacienti to turpina darīt ilgstoši, jo šie 

līdzekļi uz laiku palīdz. Rezultātā viņi nonāk pie 
mums ar dažāda stipruma asiņošanu, un iznā-
kums arī var būt dažāds. Diemžēl arī letāls. Īpaši 
bīstami tas ir vecāka gadagājuma cilvēkiem, jo 
viņiem asiņošanas riski ir lielāki, bet kompensa-
torie mehānismi ir vājāki.
– Pasaulē pieaug saslimstība ar ļaundabīgām 
slimībām. Vai var teikt, ka pacientiem arvien 
biežāk tiek konstatētas ļaundabīgas kuņģa-
zarnu trakta saslimšanas?
– Vispirms gribu atzīmēt, ka uzlabojas diagnostikas 
metodes, kas ļauj audzējus atklāt agrīni. Diemžēl 
cilvēki nepievērš uzmanību savai veselībai, tāpēc 
mums ir problēmas ar ļaundabīga audzēja noteik-
šanu agrīnā stadijā. Bieži vien tas tiek izdarīts par 
vēlu, kad mēs neko daudz vairs nevaram darīt, tikai 
atvieglot simptomus, nevis ārstēt pašu slimību. Ir 
vadlīnijas, kurā brīdī, runājot par skrīningu, ir jāiz-
dara augšējā endoskopija, kad apakšējā, cik bieži 
jāveic pilna asinsaina, vēdera dobuma sonogrāfija 
un viss pārējais. Šajos gadījumos mēs minimizē-
jam risku palaist problēmu garām. Ja pacients tiek 
uzmanīts un pats rūpējas par savu veselību, tad ir 
daudz lielāka iespēja atklāt onkoloģiskos proce-
sus agrīni, kas savukārt palielina efektīvas ārstē-
šanas iespējas. Agrāk uzskatīja, ka onkoloģija ir 
raksturīga cilvēkiem virs 60 gadiem, tagad tā vairs 
nav. Dzīve ievieš savas korekcijas un ļaundabīgo 
audzēju pacienta seja ir kļuvusi ievērojami jaunāka. 
Praksē ir bijuši ļoti agresīva kuņģa vēža gadījumi 
arī starp jauniem cilvēkiem 21–23 gadu vecumā.
Biežākās onkoloģiskās slimības, ar kurām mēs 
saskaramies, ir resnās zarnas, barības vada, kuņģa, 
aizkuņģa dziedzera, žultsvadu un aknu vēzis.
– Kādas šobrīd ir gastroenteroloģisko slimību 
ārstēšanas iespējas Latvijā, un kādas metodes 
jūs gribētu ieviest no Eiropas prakses?
– Mūsu plānus visbiežāk ietekmē finanšu trūkums. 
Ir vairākas metodes, kuras Eiropā nebūt nav eks-
kluzīvas, bet pie mums finansiālu apstākļu dēļ tās 
nav pieejamas. Bieži vien jaunākās tehnoloģijas 
var atļauties privātie centri, jo tie pārsvarā ir turī-
gāki nekā lielās valsts slimnīcas. Es nevaru izcelt 
kādu konkrētu metodi, bez kuras mēs nevarētu 
iztikt. Kopumā mums ir resursi, lai pacientu kva-
litatīvi izmeklētu un ārstētu. Problēma ir apstāklī, 
ka valsts kompensē tikai daļu no nepieciešama-
jiem medikamentiem vai vispār nekompensē. Tas 
attiecas uz onkoloģiju, iekaisīgajām zarnu slimī-
bām. Vīrusa hepatīta C ārstēšanas gadījumā valsts 
apmaksā pēdējas paaudzes medikamentus tikai 
vēlīnajās slimības fāzēs, kas attīstītās valstīs bieži 
vien netiek pieļauts.
Svarīgi ir arī tas, lai pats pacients būtu ieintere-
sēts ārstēšanas procesā. Par veselību ir jārūpējas 
arī pacientam, jāievēro visi ārstēšanas nosacī-
jumi. Taču arī to bieži vien būtiski ietekmē finan-
sējuma trūkums.
– Kāda šobrīd ir situācija ar jauno gastroente-
rologu sagatavošanu, un kāda ir interese par 
šo specialitāti no studentu puses?
– Interese ir ļoti liela. Mums šogad bija vairāk nekā 
desmit pretendentu uz divām vakantajām gastro-
enterologu budžeta vietām, kas norāda uz to, ka 
atlase ir nežēlīga. Gastroenteroloģija ir pateicīga 
medicīnas nozare, jo tajā ir plašs izpētes loks un 
lielas iespējas palīdzēt katram pacientam. Pro-
tams, specialitāte ir gana sarežģīta un ietver sevī 
daudzu orgānu ārstēšanu un līdz ar to milzum 
daudz slimību, kas bieži pārklājas arī ar citām 
medicīnas nozarēm. Ir ļoti daudz jāmācās. Bet 
topošais ārsts noteikti var atrast savu vietu šajā 
specialitātē. Mūsu nav daudz – visā valstī ir aptu-
veni 50 sertificēti gastroenterologi. Ar pacien-
tiem aktīvi strādā aptuveni 70–80% šo speciālistu. 
Tātad mums noteikti ir ko darīt un kur attīstīties.

VESELĪBAS SKOLA

Aleksejs Derovs: 
«Mums ir resursi, 
lai pacientu kva-
litatīvi izmeklētu 
un ārstētu. Prob-
lēma ir apstāklī, ka 
valsts kompensē 
tikai daļu no 
nepieciešamajiem 
medikamentiem 
vai vispār nekom-
pensē. Tas attiecas 
uz onkoloģiju, 
iekaisīgajām zarnu 
slimībām. Vīrusa 
hepatīta C ārstē-
šanas gadījumā 
valsts apmaksā 
pēdējās paaudzes 
medikamentus 
tikai vēlīnajās sli-
mības fāzēs, kas 
attīstītās valstīs 
bieži vien netiek 
pieļauts.»Fo
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EVITA HOFMANE

Dažādas vēderlikstas ir piemeklējušas 
ikvienu no mums, taču cik bieži par tām 
pastāstām savam ģimenes ārstam?

Par pacientu kuņģa un zarnu trakta veselības 
jautājumiem runājam ar Latvijas Lauku ģime-
nes ārstu asociācijas prezidenti, ģimenes ārsti 
Līgu Kozlovsku.

– Kādas ir pacientu biežākās sūdzības saistībā 
ar kuņģa-zarnu traktu?
– Visbiežākās sūdzības, kādēļ pacienti nāk pie 
ģimenes ārsta, ir spiedošas sāpes pakrūtē, nelaba 
dūša un dedzināšana. Citreiz visas šīs sūdzības 
var būt komplektā. Pacienti slikti guļ, viņiem ir 
traucētas darba spējas. Ja šīs sūdzības ir vairāk 
nekā nedēļu, divas, tad neapšaubāmi rodas bažas 
par veselību, un pirmais, pie kā pacienti dodas, 
ir ģimenes ārsts. Ir arī daudz sūdzību par vēdera 
izejas traucējumiem, vēdera pūšanos. Īstas, lielas 
sāpes kuņģa apvidū ir satopamas gana reti. Ārsts 
sūdzības izvērtē, ņemot vērā konkrētā pacienta 
dzīvesveidu, paradumus, riska faktorus, kas varētu 
veicināt slimības. Noteikti ņem vērā arī iepriekšējo 
slimību vēsturi un tad nolemj, kādus diagnostis-
kos izmeklējumus vajag veikt, kādas zāles izraks-
tīt, un noteikti sniedz atbilstošas rekomendācijas 
ēšanas paradumu jomā, kā arī rosina atteikties no 
kaitīgajiem ieradumiem.
– Vai pacienti pievērš uzmanību veselības 
problēmām, kamēr tās nekļūst pārāk traucē-
jošas? Piemēram, aizcietējums ir bieži sasto-
pams funkcionāls traucējums, bet vai pacienti 
par to mēdz pastāstīt ārstam?
– Cilvēki ir dažādi, un ģimenes ārstam ir jābūt ļoti 
labām saskarsmes prasmēm, lai, uzdodot parei-
zos jautājumus, saņemtu vajadzīgās atbildes par 
pacienta veselību. Diemžēl statistika vēsta, ka 
ir ļoti daudz ielaistu zarnu, kuņģa, barības vada 
vēža gadījumu. Nereti slimība varējusi netraucēti 
attīstīties, jo pacients nav bijis līdzestīgs, nav laikā 
atnācis pie ģimenes ārsta, nav veicis zarnu vēža 
skrīninga izmeklējumus (slēpto asiņu testu). Nereti 
pacienti ilgi nav pievērsuši vajadzīgo uzmanību 
straujam vai arī pakāpeniskam, bet neizskaidro-
jamam svara zudumam. Ļoti bieži svara zudums 
saistās ar vēdera izejas traucējumiem: aizcietē-
jumiem vai caureju, citkārt šie traucējumi mijās. 
Vairāk nekā trešā daļa audzēju tiek atklāti 3.–4. 
stadijā. Kas veicina slimību attīstību? Dzīvesveids, 
ēšanas paradumi, kaitīgie ieradumi. Es varu tikai 
rosināt cilvēkus mīlēt sevi un iet pie ģimenes ārsta, 
kā arī izmantot valsts apmaksāto skrīninga prog-
rammu iespējas. Ģimenes ārsts jūtas gandarīts, ja 
slimību izdodas konstatēt laikus, sākumstadijā, 
kad var ļoti daudz palīdzēt. Tāpēc aicinu ikvienu 
izmantot valsts sniegtās bezmaksas iespējas reizi 
gadā veikt profilaktiskās pārbaudes pie ģimenes 
ārsta. Ģimenes ārstam var pastāstīt par visām 
sūdzībām, kas ir bijušas kopš pēdējās vizītes un 
ir saistītas ar kuņģa zarnu traktu (nelabu dūšu, 
spiediena sajūtu, pastāvīgu dedzināšanu, vem-
šanu). Diemžēl bieži vien cilvēki savām sajūtām 
nepievērš vajadzīgo vērību, un tikai tad, ja ģime-
nes ārsts pajautā, atbild uz šiem jautājumiem. 
Kuņģa zarnu trakta profilaktiskā apskate jāsāk jau 
no mutes dobuma. Pacientu sūdzības ļoti bieži 
saistās ar jutīgu mēli, dedzināšanu mēles apvidū, 
rīklē un rīšanas traucējumiem. Tā ir liela laime, ja 
nopietnās slimības izdodas atklāt laikus, jo tad 
ārstēšana ir daudz sekmīgāka un efektīvāka.
– Šodien daudz tiek runāts par stresa izraisī-
tām saslimšanām un slimīgām sajūtām. Vai 
bieži sastopamas stresa izraisītas kuņģa zarnu 
trakta problēmas?

– Daudzas gremošanas trakta problēmas sais-
tās arī ir nervu sistēmas darbību. Tad pacientam, 
piemēram, attīstās kairinātās zarnas sindroms. 
Tā izpausmes ir ļoti līdzīgas kā pie nopietnām 
slimībām. Šie cilvēki parasti ir jūtīgi, emocionāli, 
bieži vien viņus neatstāj baiļu sajūta, ka nepatī-
kamos simptomus izraisa ļaundabīgas slimības 
attīstība. Mēs izdarām izmeklējumus, un bieži 
vien apstiprinās ārstu sākotnējās aizdomas, ka 
sūdzības izraisa nervu sistēmas problēmas un 
nav nopietnu saslimšanu, vai arī tās ir nelielas un 
var ārstēt ar medikamentiem.
– Nopietna saslimšana pacientam nav konsta-
tēta, taču viņam joprojām ir nemierīgs prāts, 
ka, veicot izmeklējumus, kaut kas ir palaists 
garām. Kā viņu nomierināt?
– Katram cilvēkam ir sava recepte. Mēs, ģimenes 
ārsti, esam gluži vai pacientu uzticības personas, 
un mums būtu jāzina sava pacienta slimības vēs-
ture arī ilgākā laika periodā. Ja cilvēks nesen kļuvis 
par mūsu pacientu, mums ir iespēja viņu iztaujāt 
par agrākajām veselības problēmām. Atsevišķos 
gadījumos, lai nomierinātos, der arī zāļu tēja, bet 
tradicionāli pacientiem ārstēšanās saistās ar medi-
kamentu lietošanu. Viņiem šķiet, ka jāieliek mutē 
tabletīte un tad kļūs labāk. Lai pacients atgūtu 
sirdsmieru, mēs varam veikt dažādus izmeklēju-
mus. Piemēram, cilvēkam ar ilgstošām sūdzībām, 
kuras atkārtojas arī pēc medikamentu lietoša-
nas, mēs nozīmējam augšējo endoskopiju. Ja ir 
hroniskas spiedošas sāpes pakrūtē, dedzināšana 
un zāles nepalīdz, arī nozīmējam izmeklējumus. 
Dažreiz tiek atklāts kuņģa gļotādas apsārtums, 
kura ārstē medikamentozi. Taču dažkārt nekādas 
problēmas kuņģa-zarnu traktā netiek konstatē-
tas. Tad, ja pacienta galvā visu laiku turpina vir-
puļot domas par ļaunām slimībām, ir baiļu sajūta, 
ārsts var izrakstīt pacientam piemērotus antidep-
resantus. Parasti pēc tam viņiem kļūst labāk, un 
viņi ir laimīgi, ka ir saņēmuši palīdzību. Protams, 
sūdzības var izraisīt arī fermentu šķelšanas, aiz-
kuņģa dziedzera problēmas, jo organismā viss 
ir saistīts. Tāpat jāpatur prātā, ka organisms ar 
gadiem nolietojas.
Taču ir pacienti ar nepārtrauktām sūdzībām. 
Piemēram, sievietei menopauze norit smagi, ir 
karstuma viļņi, svīšana, vēdera pūšanās un dis-
komforts, bet kādu iemeslu dēļ mēs nevaram 
izrakstīt hormonaizvietojošo terapiju, turklāt viņa 
nepanes antidepresantus. Tad mūsu – ģimenes 

ārsta un gastroenterologa – iespējas palīdzēt 
sarūk, jo, objektīvi izmeklējot pacienti, mēs nekā-
das izmaiņas neatrodam, bet viņa jūtas slikti dau-
dzu gadu garumā.
– Daudzi cilvēki šodien ēd neveselīgi – treknu, 
sāļu, pārāk saldu ēdienu, paši ēst negatavo, 
bet pērk jau gatavu. Ja viens no nosacīju-
miem, lai pacienta stāvoklis uzlabotos, ir ēša-
nas paradumu maiņa, vai pacienti to ievēro?
– Pacienti ir dažādi, tomēr zelta standarts ir sākt ar 
pareizu dzīvesveidu. Nevajag pārēsties. Ja kuņģa 
darbība ir kūtra, un to izraisa kardijas mazspēja 
(vājš muskulis, kas slēdz atveri starp barības vadu 
un kuņģi), tas izraisa spiediena sajūtu, atraugas, 
un šis jautājums jāskata kompleksi. Ēdienreizes 
jāplāno biežākas, mazākām porcijām, pēc ēša-
nas nevajag uzreiz doties gulēt, vajag pastaigāt. 
Vecs, labs ieteikums ir turēt gultas galvgali augs-
tāk. Vajag izmēģināt visus ieteikumus. Īslaicīgi var 
lietot fermentu kursu. Ir vajadzīga ēšanas para-
dumu maiņa, nedrīkst ēst kairinošus, treknus, 
grūti sagremojamus ēdienus, jāēd regulāri un 
jāizvairās ēst pirms miega. Noteikti nevajag ēst 
tādus ēdienus, par kuriem pacients zina, ka tie 
viņam izraisa vēdera pūšanos, caureju vai aizcie-
tējumu. Ja ir caureja vai aizcietējums, jālieto daudz 
šķidruma – vismaz divus litrus dienā. Arī zāļu tēju 
nedrīkst dzert visu laiku vienu un to pašu, tās ir 
jāmaina. Zāļu tēja arī ir medikaments, lai arī viegls. 
Ja pacients zina, ka pēc kafijas dzeršanas viņam 
rodas dedzināšanas sajūta, bet gribas izjust kafi-
jas sniegto mundrumu, tad jādzer kafija ar pienu 
vai melnā tēja. Produkti, kas izraisa nepatīkamas 
sajūtas, dažādiem cilvēkiem atšķiras. Zinot, ko 
organisms nepanes, nevajag sev darīt pāri.
Viena no lietām, kas arī nodrošina normālu gremo-
šanas sistēmas darbību, ir kustības. Ja mēs daudz 
sēžam vai guļam, organismā viss stāv. Ir jāpārvar 
savs slinkums, kas gan ne vienmēr ir viegli. Vieglāk 
allaž šķiet pieēst pilnu vēderu, gulēt, tad iemest 
mutē kādu brīnumtabletīti un gaidīt labu rezul-
tātu. Pašam ir sev jāpalīdz, un kuņģa-zarnu trakta 
problēmu gadījumā mēs daudz varam darīt paši, 
lai uzlabotu savu pašsajūtu. Piemēram, mazāk lie-
tot sāli un cukuru. Īstenībā, ja cilvēkam kaut kas 
ļoti garšo, sniedz labsajūtu, to var ieēst, bet galve-
nais – nevajag ieslīgt pārmērības. Bieži vien tieši 
ar pārmērībām nodarām sev sliktumu. Dzimšanas 
dienā paceļot glāzīti alkohola, kuņģim un aknām 
nekas slikts nenotiks. Problēmas otrā dienā, ko 

sauc par paģiru sindromu (nelaba dūša, vemšana 
u.c.) parasti rodas, sajaucot kopā dažādus alkoho-
liskos dzērienus un tos lietojot pārmērīgi. Sevi ir 
jāmīl, nevajag darīt sev pāri!
– Ir cilvēki, kuriem tīk sātīgi paēst, taču dau-
dziem ir nopietni ēšanas traucējumi. Pārtie-
kot no trim salātlapām dienā, problēmas ar 
veselību nebūs ilgi jāgaida.
– Anoreksija smagos gadījumos ir nopietna psi-
hiska saslimšana, kas var atstāt iespaidu uz visu 
turpmāko dzīvi. Ēšanas traucējumu rezultātā 
rodas reproduktīvās veselības problēmas, dau-
dzu gadu garumā jāārstē depresija. Anoreksija un 
bulīmija var sākties no tā, kā plašsaziņas līdzekļi, 
sabiedrība ietekmē jaunu meiteņu un puišu 
prātus. Viņiem tiek stāstīts, ka modeļu izskats ir 
skaistuma ideāls, taču modeļu ķermeņa izmēri 
bieži vien nav normāli. Jaunām meitenēm tā nav 
jāizskatās un nav uz to jātiecas. Priekšstati par 
skaistumu un veselīgu izskatu ir jārada ģimenē, 
skolā, tas jādara arī plašsaziņas līdzekļiem, kā arī 
mums, ārstiem. Nereti meitenes, kurām ir ēšanas 
traucējumi, masu mediju producēto priekšstatu 
par to, kas ir skaists, padara par savu nākotnes 
vīziju, ko vēlas sasniegt, bet bieži vien tā rezul-
tātā tiek sagandēta veselība un iegūtas psihiskas 
problēmas. Smagos slimības gadījumos ar gas-
troenterologa un ģimenes ārsta palīdzību vairs 
nebūs līdzēts un būs jāvēršas pie bērnu vai pie-
augušo psihiatra.
– Kad pacienti pie jums atnāk ar savu prob-
lēmu, vai viņi jau to ir mēģinājuši ārstēt paši?
– Cilvēki bieži izmanto pašārstēšanās iespējas. 
Nereti redzam: cilvēkam naudiņas nav daudz, 
taču aptiekā ir sapirkti dažādi bezrecepšu medi-
kamenti. Arī reklāma iedarbojas uz pacientu 
prātiem. Bez ārsta konsultācijas bezrecepšu 
medikamentus var lietot vienu divas nedēļas, 
bet ne ilgāk. Ja veselības problēmas turpinās, ir 
jānāk pie ārsta, jāpastāsta par savām sūdzībām, 
jo, ilgstoši nodarbojoties ar pašārstēšanos, var 
ielaist nopietnas slimības. Ir cilvēki, kuri gadiem 
lieto uztura bagātinātājus, ko iegādājušies inter-
netā. Lai cik lielos draugos cilvēks būtu ar inter-
netu, ar tā palīdzību nevar kļūt par ārstu. Dakteri 
mācās 15 gadus un pēc tam pilnveidojas visu 
mūžu, lai diagnosticētu slimības un prastu palī-
dzēt pacientiem.

Uzticēties ģimenes ārstam
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Līga Kozlovska: 
«Slimību attīstību 
veicina dzīvesveids, 
ēšanas paradumi, 
kaitīgie ieradumi. 
Es varu tikai rosināt 
cilvēkus mīlēt sevi 
un iet pie ģimenes 
ārsta, kā arī izman-
tot valsts apmaksāto 
skrīninga prog-
rammu iespējas. 
Ģimenes ārsts jūtas 
gandarīts, ja slimību 
izdodas konstatēt 
laikus, sākumstadijā, 
kad var ļoti daudz 
palīdzēt.»

RUNĀ ĢIMENES ĀRSTS

Lai laikus atklātu pirmsvēža slimības un vēzi agrīnās stadijās, ir 
iespējams veikt valsts apmaksātas veselības pārbaudes: dzemdes 
kakla vēža skrīningu (ginekoloģiskā apskate, citoloģiskās uztriepes 
paņemšana un citoloģiskais izmeklējums); zarnu vēža skrīningu 
(slēpto asiņu izmeklējums fēcēs); krūts vēža skrīningu ar mamo-
grāfijas metodi.
Valsts organizētais vēža skrīnings ir uz Iedzīvotāju reģistra datiem 
balstīta veselības aprūpes programma ar centralizētu uzaicinājumu 
nosūtīšanu, indikatīvo rādītāju datu un klīniskās datubāzes veidošanu 
un rezultātu pastāvīgu monitorēšanu, lai laikus atklātu pirmsvēža 
slimības un vēzi agrīnajās stadijās.

INFORMĀCIJAI

Valsts apmaksātais dzemdes kakla vēža skrīnings
Izsūtīto uzaicinājuma vēstuļu skaits 197 413
Izmeklējumu veikušo personu skaits 49 784

Valsts apmaksātais krūts vēža skrīnings
Izsūtīto uzaicinājuma vēstuļu skaits 141 475
Izmeklējumu veikušo personu skaits 38 726

Valsts apmaksātais zarnu (kolorektālā) vēža skrīnings
Izmeklējumu veikušo personu skaits 74 475
Populācijas aptvere 11,8%

Avots: Nacionālais veselības dienests
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EVITA HOFMANE

Funkcionāli gremošanas traucējumi – tā ir 
diagnoze, ko ārsta kabinetā ir liela iespēja 
izdzirdēt daudziem no mums.

Par šo veselības problēmu kopumu, to cēloņiem 
un pareizu rīcību sūdzību gadījumā runājam ar 
Latvijas Jūras medicīnas centra Gastroklīnikas 
vadītāju, gastroenteroloģi Jeļenu Derovu.

– Ko saprot ar terminu «funkcionāli gremo-
šanas traucējumi» (FGT)? Cik tie izplatīti un 
kas tos rosina? ASV tiek uzskatīts, ka katram 
ceturtajam iedzīvotājam ir kāds funkcionāls 
gremošanas traucējums.
– Funkcionāli gremošanas traucējumi (FGT) ir 
viens no biežāk sastopamajiem vēdera prob-
lēmu iemesliem un nozīmē to, ka cilvēkam ir 
traucēta kāda organisma funkcija. Tie izpaužas 
kā kuņģa sāpes, vēdera uzpūšanās, gāzu vei-
došanās, caureja, aizcietējumi. To izcelsmes 
iemesli nereti nav zināmi. Simptomus mazināt 
var, ievērojot atbilstošu ēšanas režīmu, mazinot 
vai novēršot stresu un pietiekami daudz kusto-
ties. Savukārt organiski traucējumi nozīmē, ka 
ir radusies slimība, kam nepieciešama nopietna 
ārstēšana. FGT ir otrs biežākais iemesls, kāpēc 
cilvēkiem tiek izrakstītas darba nespējas lapas. 
FGT sakarā dažkārt nākas saskarties ar pacientu 
neizpratni, viņi nesaprot, kas tas īsti ir, un 
viņiem šķiet, ka nav noteikta pareiza diagnoze. 
Ir pacienti, kuri uztraucas, ka viņiem ir kāda onko-
loģiska slimība, tikai nav atklāta. Cilvēki parasti 
iedomājas sliktāko.Taču, ja ārsts pareizi saliek 
prioritātes, izvērtē analīžu rezultātus, nozīmē 
pareizu diētu, režīmu, ārstēšanas taktiku, FGT 
pacientu veselības stāvoklis ievērojami uzlabo-
jas, un daļa pilnībā izveseļojas.
Viens no FGT veicinātājfaktoriem ir stress. Tas var 
būt stress darbā, ģimenē, attiecībās ar tuviem cil-
vēkiem, bailes pazaudēt darbu, vai tas, ka darbu 
nevar atrast. Taču var būt tā, ka šajā ziņā cilvēkam 
viss ir kārtībā: ir darbs, normāla ģimene, šķiet, 
dzīvē viss iet uz augšu...Tajā pašā laikā viņam 
dzīves steigā nepietiek laika kārtīgām maltītēm, 
un cilvēks ēd, kad un kas pagadās. Ja tā ēd reizi 
nedēļā, visticamāk, nekas slikts nenotiks, bet, ja 
tas notiek pastāvīgi, tad ne katra cilvēka veselība 
var tādu režīmu izturēt, un sākas veselības problē-
mas. Tāpēc vēlos atgādināt: vienmēr vajag atrast 
iespēju kārtīgi paēst un noteikti gatavot ēdienu 
mājās, nevis pirkt jau gatavo pārtiku!
– Daudzi nevēlas tērēt laiku ēst taisīšanai, 
tāpēc pērk jau gatavu.
– Gatavojot pats, tu zini, ko tu ēd. Pārtikai, kam 
derīguma termiņš ir mēnesi vai ilgāk, pievienotas 
vielas, ko organisms, iespējams, ilgstoši nevarēs 
sagremot. Dažas reizes mēnesī tādus produk-
tus var ēst, bet, ēdot katru dienu, noteikti radī-
sies problēmas. Funkcionālie traucējumi radīsies 
tāpēc, ka pats par sevi nerūpējies. Neieviešot 
izmaiņas ēšanas paradumos, arī ārsti ne vienmēr 
palīdzēs. Pie ārsta bieži vien pacienti atnāk, mek-
lējot brīnumtabletīti, kas nokārtos visas likstas, 
bet tādas diemžēl nav. Vajag par sevi rūpēties. 
Ja cilvēkam ir mazkustīgs dzīvesveids, neveselīgi 
ēšanas ieradumi, viņš pieņemas svarā, tad nereti 
sākas nopietnas veselības problēmas. Ir arī cilvēki, 
kuri sevi ļoti ierobežo, seko līdzi uzturam, taču ēd 
vienveidīgi. Tā mēdz grēkot veģetārieši un vegāni. 
Arī šajā gadījumā var sākties veselības problēmas, 
piemēram, dzelzs deficīta anēmija, jo viņi neuz-
ņem pietiekami daudz organismam nepiecie-
šamo minerālvielu. Ja ir nesabalansēts uzturs un 

cilvēks pats sev izdomājis uztura ierobežojumus, 
vienmēr pēc kāda laika parādīsies funkcionāli vai 
organiski gremošanas traucējumi.
– Funkcionālie gremošanas traucējumi var 
skart jebkuru kuņģa zarnu trakta daļu. Kādas 
parasti ir sūdzības, kas saistītas ar kuņģa 
zarnu trakta augšējo daļu?
– FGT sāka pētīt jau 19. gadsimta sākumā. Mediķi 
centās noskaidrot, kas varētu cilvēkiem izraisīt 
sliktu dūšu, nespēku, vemšanu, caureju vai aizcie-
tējumu, sāpes. Arī tagad daudziem pacientiem ir 
dispeptiskas sūdzības, kuras viņi citkārt pat nespēj 
aprakstīt. No rīta mēdz būt slikta dūša, reibt galva, 
bet pēc ēšanas tas pāriet. Var būt sāpes pirms 
vai pēc ēšanas, ātri rasties sāta sajūta, dedzinā-
šana aiz krūšu kaula, vemšana. Tie ir simptomi, kas 
attiecas uz kuņģa zarnu trakta augšējo daļu. Šie 
traucējumi pasliktina dzīves kvalitāti, bet, pirms 
veikti izmeklējumi, nevajag bažīties, ka simptomi 
noteikti liecina par kādu organisku patoloģiju 
(kuņģa čūlu, eroziju, stenozi u.c.), jo tie var būt 
funkcionāla rakstura.
– Kā tiek diagnosticēti FGT? Ja nav struk-
turālu izmaiņu, vai šajā gadījumā diagnozi 
noteikt palīdzēs tāds izmeklējums kā endo-
skopija, vai arī ārsts pamatojas uz klīniska-
jiem simptomiem?
– Lai precizētu diagnozi, ģimenes ārsts nosūta 
pacientu pie gastroenterologa vai cita speciālista, 
tiek nozīmētas analīzes, vēdera dobuma ultraska-
ņas izmeklējums, endoskopija jeb t.s. kobra, lai 
noskaidrotu iespējamu patoloģiju. Ja izslēgša-
nas ceļā augšējā kuņģa zarnu trakta daļā nekāda 
patoloģija netiek atrasta, bet pacienta sūdzības 
turpinās, mēs uzskatām, ka viņam ir funkcionāla 
dispepsija. Tas ir simptomu kopums vai atse-
višķi traucējumi – dedzināšana aiz krūšu kaula, 
sāpes pirms vai pēc ēšanas, motorikas traucē-
jumi (šķiet, ka kuņģī viss stāv, un cilvēks vairs neko 
nevar apēst.)
– Traucējumi, kas saistīti ar vidējo un apakšējo 
kuņģa zarnu trakta daļu (vēdera uzpūšanās, 
aizcietējumi, funkcionāla caureja) arī ir bieži 
sastopama problēma, kas skar daudzus.
– Ļoti liela problēma visā pasaulē ir kairināto 
zarnu sindroms. No tā cieš daudzi cilvēki, it īpaši 
industriālajās valstīs. Cilvēkiem sākas vēdera izejas 

traucējumi, mokošas diarejas vai aizcietējumi. 
Viņi nevar iziet no mājas vai arī nevar nokārto-
ties nekur citur, kā tikai savas mājas tualetē, jo 
nevar atbrīvoties. Lai noteiktu diagnozi – kairināto 
zarnu sindroms – mums vispirms vajag izslēgt 
visu citu patoloģiju iespējamību, jo var būt ļoti 
daudz iemeslu, kas izraisījuši šīs veselības prob-
lēmas. Tā var būt zarnu divertikuloze, iekaisīga 
zarnu slimība, arī onkoloģiskas slimības. Diem-
žēl onkoloģiskas slimības tiek konstatētas arvien 
jaunākiem cilvēkiem, tāpēc, ja ir kādas vēdera 
izejas problēmas, pēkšņi sākas aizcietējumi vai 
diarejas, vienmēr vajag izdarīt izmeklējumus: asins 
analīzes, fēču analīzes, kolonoskopiju, rentgena 
izmeklējumus, sonogrāfiju, jo kuņģa zarnu trakts 
nestrādā kā viens orgāns. Arī refluksa (atviļņa) sli-
mība var būt saistīta ar to, ka pacientam ir ilgstoši 
aizcietējumi. Funkcionāli zarnu darbības trau-
cējumi mēdz būt ļoti smagi, un dažreiz to ārstē-
šana ir problemātiska, jo bieži vien ir iesaistīta 
arī centrālā nervu sistēma. Cilvēks streso, viņam 
ir kādi pārdzīvojumi. Vienam rodas diareja, citam 
aizcietējums. Obligāti vajag veikt izmeklējumus. 
Pacientiem ar kuņģa zarnu trakta darbības trau-
cējumiem bieži ir slikts garastāvoklis, jo ir sama-
zināta dzīves kvalitāte. Daļai no viņiem šķiet, ka 
ārsts nevar noteikt īsto diagnozi.
– Ko jūs iesakāt saviem pacientiem, ja viņi 
tomēr vēlas atrast kādu diagnozi, kas šķistu 
pārliecinošāka par «funkcionāliem gremoša-
nas traucējumiem»?
– Ar katru pacientu ir jāstrādā individuāli, jārunā 
un ir jāizmeklē no A–Z, ja ir kāda problēma. 
Daļa pacientu vēlas dzirdēt arī citu ārstu vie-
dokli. Daudzi tagad meklē informāciju inter-
netā, taču diemžēl tur var atrast arī ļoti daudz 
nepareizas informācijas, kas ļoti nobiedē pacien-
tus. Es domāju, ka tā ir ārstu māksla – pārlieci-
nāt cilvēkus, la viņi ieklausās norādījumos. Mēs 
visi esam atšķirīgi. Ir cilvēki, kuri ir pārliecināti, 
ka dakteris palīdz, un nolemj klausīt norādīju-
miem, taču daļa vēlas apmeklēt citus ārstus. Es 
neiebilstu, ja cilvēks iet konsultēties un izdarīt 
izmeklējumus pie citiem ārstiem, tieši otrādi – 
atbalstu šādu iniciatīvu. Ir gadījumi, kad cēloni 
tā arī neizdodas atrast. Ar šo problēmu saskaras 
mediķi visā pasaulē. Kairināto zarnu sindroms 

nav viena konkrēta slimība, tas ir simptomu kom-
plekss, kam dažkārt palaidējmehānismu atrast ir 
grūti vai pat neiespējami. Ir cilvēki, kuri ir gatavi 
to meklēt gadiem ilgi, bet tad es parasti iero-
sinu: kamēr jūs veicat papildu izmeklējumus, 
ievērojiet arī diētu un atbilstošu režīmu. Vajag 
atrast piemērotu risinājumu katra cilvēka situā-
cijai, izlemt, ko varam darīt viņa labā. Vajag atrast 
kopējo ceļu, pa kuru iesim. Funkcionālo trau-
cējumu ārstēšana vienmēr ir sarežģītāka nekā 
konkrētu slimību ārstēšana. Piemēram, ja cilvē-
kam ir bronhiālā astma vai cukura diabēts, viņš 
saprot, ka ir pastāvīgi jālieto zāles vai tās jāmaina, 
jāiet konsultēties pie ārsta. Pacientiem, kuriem ir 
funkcionāli traucējumi, dažreiz dzīves kvalitāte ir 
pat sliktāka, jo viņi visu laiku ir uztraukušies un 
domā, ka viņiem ir kāda kaite, ko nevar atrast.
– Noteikti arī pats cilvēks var diezgan daudz 
ko darīt, lai justos labāk? Vai varbūt jāsāk ar 
apzināšanos, ko nevajag darīt?
– Pats cilvēks var darīt ļoti daudz. Jebkuras slimī-
bas gadījumā jāsāk ar ēšanas ieradumu korekciju. 
Tas nenozīmē, ka cilvēkam trīs reizes dienā jāēd 
auzu pārslu putra, bet vajag būt izpratnei, ko viņš 
drīkst ēst un ko nē. Piemēram, cilvēks izlasa, ka 
ir ļoti veselīgi visu ēst svaigā veidā. Viņam visu 
laiku pūšas vēders, bet vienalga viņš ēd svaigu 
kāpostu salātus, papriku, ābolus, un dažkārt ir 
grūti pārliecināt, ka viņi šos produktus nedrīkst 
ēst. Vajag pārskatīt ēdienkarti, jo nereti pacienti 
ir pārliecināti, ka viņi ēd pareizi, bet tā nebūt 
nav. Piemēram, svaigi spiestas sulas ir veselīgas, 
taču cilvēki, kuriem ir kuņģa gļotādas iekaisums, 
gastrīts, refluksa slimība, problēmas ar aizkuņģa 
dziedzeri, žultspūsli, tās nedrīkst dzert. Kopā ar 
ārstu ir jāizvērtē ēdienkarte, jāpārrunā ēšanas 
ieradumi un nepieciešamības gadījumā jākoriģē. 
Protams, tādējādi mēs nevaram ietekmēt ģenē-
tiku vai smagas slimības, bet mēs varam palī-
dzēt funkcionālu slimību gadījumā. Svarīga ir arī 
fiziskā aktivitāte.
– FGT diagnostika var būt sarežģīta. Vai 
tās laikā nākas sadarboties arī ar citiem 
speciālistiem? 
– Gastroenteroloģija – tā ir visa internā medicīna. 
Piemēram, ja pie LOR (kakla, ausu un deguna 
ārsts) aiziet pacients, kurš sūdzas par ilgstoši 
sāpošu kaklu, un ārsts redz, ka tas nepadodas 
ārstēšanai, viņš pacientu nosūta pie gastroente-
rologa, jo tā var būt atviļņa slimība. Atviļņa slimība 
pasliktina arī bronhiālās astmas norisi. Pacientam, 
kurš stāsta, ka viņam ir kuņģa čūlai līdzīgi simp-
tomi, tiek veikts augšējās endoskopijas izmeklē-
jums (kobra). Ja nekas netiek atklāts un nekļūst 
skaidrs, kas izraisa sūdzības, noteikti jāuztaisa 
kardiogramma. Varbūt tas ir gastrokardiālais sin-
droms, kad faktiski sāp kuņģis, bet problēmas 
ir sirdī, jo organismā viss ir saistīts. Ja pacients 
stāsta, ka viņam ir diareja, iespējams, ka vaina 
nav zarnās, bet aizkuņģa dziedzerī, ir eksokrīnās 
funkcijas mazspēja. Ja ir dzelte, ne vienmēr tiks 
diagnosticēts vīrushepatīts. Bieži vien pie vainas 
ir žultspūslis. Dermatīts var liecināt par kairināto 
zarnu slimību.
Diemžēl daudziem cilvēkiem tiek atklātas ļoti 
nopietnas veselības problēmas, kas strauji attīs-
tās, tāpēc ar diagnozi – funkcionāli traucējumi – ir 
jābūt ļoti uzmanīgam. Šo diagnozi var noteikt tikai 
izslēgšanas ceļā, kad saprotam, ka visi izmeklē-
jumi ir veikti, un pacients paliek ārsta novērošanā, 
jo šie traucējumi ir kā sarkanie karodziņi, kas liek 
būt piesardzīgam. Ja jums tā ir pirmreizēja prob-
lēma, kuras cēlonis nav zināms, noteikti jāiet pie 
ģimenes ārsta, kurš nozīmēs analīzes. Nevajag 
gaidīt. Pašam par sevi ir jārūpējas.

ĀRSTA PADOMS

Jeļena Derova: 
«Funkcionāli 
zarnu darbī-
bas traucējumi 
mēdz būt ļoti 
smagi, un daž-
reiz to ārstēšana 
ir problemā-
tiska, jo bieži 
vien ir iesais-
tīta arī centrālā 
nervu sistēma.»Fo
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LUDMILA GLAZUNOVA

Anitas Lapiņas vadītā Rīgas Austrumu klī-
niskās universitātes slimnīcas Endoskopi-
jas nodaļa nule kā nosvinējusi 35 gadu 
dzimšanas dienu. Ik dienas šajā nodaļā 
nonāk cilvēki ar kuņģa zarnu trakta asiņo-
šanu. Ja pacients pamana nelaimi laikus 
un nekavējoties tiek veikta diagnostika 
un ārstēšana, viss ir kārtībā, bet dzīvē 
mēdz gadīties visādi. Kuņģa zarnu trakta 
asiņošanai iemesli var būt dažādi – čūlas, 
erozijas, polipi, audzēji un citi.

Vairāk par endoskopijas lomu kuņģa zarnu trakta 
asiņošanas apturēšanā intervijā ar gastrointes-
tinālās endoskopijas speciālisti Anitu Lapiņu.

– Vai bieži jūsu praksē nākas saskarties ar 
kuņģa zarnu trakta asiņošanas gadījumiem?
– Mūsu praksē tā ir ikdiena – gan dienas, gan arī 
nakts stundās. Rīgas Austrumu klīniskās univer-
sitātes slimnīcā stacionāra Gaiļezers Endoskopijas 
nodaļa veic visa veida endoskopiskos izmeklē-
jumus, kā diagnostiskos, tā arī ārstnieciskos, un 
nodaļa pastāv jau 35 gadus! Esam neatliekamās 

palīdzības klīniskā universitātes slimnīcā, tādēļ 
nākas bieži saskarties ar kuņģa zarnu trakta asi-
ņošanas gadījumiem. Diemžēl pacientu skaits 
pieaug, un asiņošanas dēļ cilvēks var aiziet bojā.
– Kādus cilvēkus šī problēma visvairāk skar?
– Protams, kuņģa zarnu trakta asiņošana visbie-
žāk ir vecāka gadagājuma pacientiem. Cilvēkiem 
ar blakus slimībām, kuri lieto dažādus medika-
mentus, šī saslimšana ir biežāka. Ir jāsaprot, ka 
ikvienam medikamentam ir blakusparādības. Pie-
mēram, pretsāpju līdzekļi, kurus pacienti lieto 
gan locītavu, gan kaulu sāpēm, var izraisīt kuņģa 
zarnu trakta bojājumus, un līdz ar to ir paaugsti-
nāts asiņošanas risks.
Savukārt pacientiem ar smagām sirds slimībām, 
kuriem ir ievadīti stenti, ir jālieto asins šķidrinātāji, 
taču arī tie var izraisīt kuņģa zarnu trakta asiņo-
šanu. Ģimenes ārstam ir jābrīdina, ka šiem pacien-
tiem pirms endoskopiskās izmeklēšanas trīs līdz 
piecas dienas jāpārtrauc lietot asinis šķidrinošie 

medikamenti.Tas ir jādara tāpēc, ka, veicot biop-
sijas, endoskopijas laikā var sākties asiņošana. Šo 
momentu pacienti dažkārt aizmirst, un tad mums, 
mediķiem, ir liels kreņķis.
– Kas vēl var izraisīt kuņģa zarnu traktu 
asiņošanu? 
– Tās ir kuņģa, divpadsmitpirkstu zarnas čūlas, 
erozijas, asinsvadu bojājumi, gļotādas plīsums 
pārejas vietā starp barības vadu un kuņģi stip-
ras vemšanas gadījumā. Pie iemesliem var minēt 
arī polipus un ļaundabīgas kuņģa zarnu trakta 
saslimšanas. Mēs veicam ne tikai endoskopisko 
diagnostiku, bet, protams, iespēju robežās 
arī ārstējam.
Ja pazīmes liecina, ka pacientam varbūt sākusies 
kuņģa zarnu trakta asiņošana, nedrīkst gaidīt ne 
mirkli – ir nekavējoties jāvēršas pie ārsta. Jo ātrāka 
ir diagnostika, jo ātrāk mēs atrodam asiņošanas 
cēloņus, jo labāks ir rezultāts endoskopiskai tera-
pijai un ārstēšanai. Gribu uzsvērt, ka šādus nopiet-
nus veselības traucējumus ārsts nevar izārstēt pa 
telefonu, bet pacientam ir jāvēršas pēc palīdzības 
pie ārsta speciālista.
– Kādas būtiskākās pazīmes liecina par to, 
ka cilvēkam ir sākusies kuņģa zarnu trakta 
asiņošana? 
– Pazīmes, kas norāda uz kuņģa zarnu trakta asi-
ņošanu, ir vemšana ar tumšu saturu, kas atgādina 
kafijas biezumus, vai ar asinīm. Tā ir melna vēdera 
izeja vai vēdera izeja ar asins piejaukumu, arī gal-
vas reiboņi, nespēks līdz pat samaņas zudumam. 
Tad ir nekavējoties jāsauc palīdzība un jādodas uz 

stacionāru. Neatliekamos medicīniskos izmeklē-
jumus var veikt tikai stacionāra apstākļos.
Vēl zīmīgi – ja pacientam ir čūla, cilvēks jūt dis-
komfortu, sāpes, taču, ja sākas asiņošana, sāpes 
pāriet! Tad bieži vien pacients nevēršas pie 
ārsta pēc palīdzības, jo sāpju nebūs, lai gan būs 
nespēks un nogurums. Taču ar to jokot nedrīkst 
– kādu nakti viņš var aiziet uz tualeti un tur arī 
palikt… Tas nav joks! Ne jau katram čūlas slimnie-
kam būs asiņošana, ne jau katram asiņos polips 
vai erozijas, bet, lietojot pretsāpju zāles, asiņoša-
nas risks pieaug.
Šobrīd endskopisko izmeklēšanu veic ar mūsdie-
nīgu aparatūru, ar kuru var noteikt asiņošanas 
iemeslu un vietu, kā arī iespēju robežās to apturēt, 
izmantojot endoskopiskos palīginstrumentus. Tā, 
piemēram, asiņojošas paplašinātas barības vada 
vēnas nosien ar speciālām ligatūrām, kas atgādina 
mazus gumijas gredzenus.
Pielietotās endoskopiskās ārstēšanas metodes 
ir atkarīgas no asiņošanas iemesla, atrašanās 
vietas un intensitātes. Vispopulārākā ir injek-
cijas metode, kad asiņojošajā vietā tiek ieva-
dīts medikaments.
Tālāk seko speciāli hemoklipši, ar ko satver asiņo-
jošo asinsvadu. Ja asiņo polips, var veikt polipek-
tomiju (polipa noņemšanu) un nepieciešamības 
gadījumā uzlikt hemoklipšus. Ir iespējams aptu-
rēt asiņošanu ar diatermokoagulāciju – gan bipo-
lāro, gan monopolāro, kā arī pielietot argona 
plazmas lāzeru. Metodes ir sarežģītas, darbietil-
pīgas un prasa lielu precizitāti, koncentrēšanos 

un ļoti lielu profesionālo pieredzi no mediķa 
puses. Šeit neder steiga un satraukums. Tikai 
nenoguris ārsts var veikt to precīzi, kvalitatīvi 
un augstvērtīgi.
– Vai bieži gadās, ka pacients ar kuņģa zarnu 
trakta asiņošanu atgriežas jūsu nodaļā 
atkārtoti? 
– Diemžēl tā tas ir... Lai gan mēs neesam ārstējošie 
ārsti, tomēr ar pacientiem cenšamies daudz runāt 
un paskaidrot, kāpēc tas ir noticis, kas ir jāievēro. 
Piemēram, runājot par čūlām, ir jāsaprot iemesli 
un ko cilvēks ir darījis vai lietojis pēc uzturēša-
nās slimnīcā – vai viņš turpinājis lietot pretsāpju 
līdzekļus, vai ģimenes ārsts vai gastroenterologs 
ir nozīmējis medikamentus papildus kuņģa aizsar-
dzībai. Visa šī informācija ir būtiska, lai saprastu un 
novērtētu atkārtotās saslimšanas cēloņus.
Un vēl – mūsu dzīvē ir pārāk daudz stresa. Mēs 
pārāk daudz skrienam – jā, tāds mūsdienās ir dzī-
ves ritms. Tā vietā, lai viens otram pateiktu kādu 
labu vārdu, mēs uzbļaujam un liekam šķēršļus 
cits citam. Kādam šīs negācijas iedarbojas uz sirdi, 
citam uz kuņģi. Cilvēkiem jāiemācās sevi pasar-
gāt un mīlēt – tas vistiešākajā veidā atsaucas uz 
cilvēka veselību! Viegli jau pateikt – mazāk stresa, 
bet jācenšas, un pie tā jāpiedomā.
– Vai visos gadījumos tiek veikta endoskopija 
vai kolonoskopija? Vai izmanto parasto endo-
skopiju vai kapsulas endoskopiju?
– Zelta standarts ir tāds: ja pacients ierodas ar 
kuņģa zarnu trakta asiņošanu, pirmais endosko-
pijas izmeklējums ir barības vada, kuņģa, div-
padsmitpirkstu zarnas izmeklēšana. Ja šajā zonā 
neatrod asiņošanas iemeslu, bet hemoglobīna 
līmenis krīt, tad ir jāveic arī kolonoskopija. Ja arī šī 
zona ir tīra un neko neatrod, tad ir jāmeklē iemesls 
tievajā zarnā. Laba metode ir enteroskopija. Tā arī 
ir laikietilpīga un sarežģīta metode. Ja šīs meto-
des nav, tad jāizmanto kapsulas endoskopija. Bet 
kapsulas endoskopija nekad nebūs pirmā izvēle 
pie kuņģa zarnu trakta asiņošanas. Ar kapsulu 
mēs varam atrast iemeslu asiņošanai, taču darīt 
diemžēl neko nevaram.
Lai atrastu asiņošanas iemeslu resnajās zarnās, 
pirms izmeklējuma ir rūpīgi jāveic zarnu trakta 
sagatavošana pēc precīzas shēmas, kas pievie-
nota medikamenta lietošanas instrukcijai.
Mūsdienās atsevišķos gadījumos endoskopiskās 
metodes aizstāj operatīvās ķirurģiskās iejaukša-
nās. Visspilgtāk to var redzēt pie polipu noņem-
šanas kuņģa zarnu traktā.
Atšķirībā no dažiem kolēģiem uzskatu, ka liela 
izmēra polipu noņemšana kuņģī vai resnajās zar-
nās ir jāveic tikai stacionārā, nevis poliklīnikā, jo 
gadījumā, ja rodas komplikācijas, ir jābūt iespē-
jām kvalitatīvi un veiksmīgi endoskopiski aptu-
rēt asiņošanu. Asiņošanas pēc manipulācijas var 
nesākties uzreiz, bet pēc 12–24 stundām.
Ja pacientiem, kuriem ir veikta polipektomija 
poliklīnikās, radušās komplikācijas un viņi nonā-
kuši mūsu nodaļas ārstu redzeslokā, tad diag-
nostika bieži vien ir apgrūtināta. Tas kavē sniegt 
operatīvu palīdzību. Iemesls tam ir tāds, ka šiem 
pacientiem parasti nav līdzi iepriekš veiktās pro-
cedūras apraksta.
– Kā cilvēkam pašam sevi vislabāk pasargāt 
no kuņģa zarnu trakta asiņošanas?
– Pareizs dzīvesveids, un jau no bērnudārza! 50 
gados sākt domāt par pareizu dzīvesveidu un 
veselīgu uzturu jau ir par vēlu. Un vairāk pozi-
tīvisma. Bagātināt sevi ar pozitīvām emocijām, 
nevis uzlādēt ar negatīvo. Vairāk skaistuma dzīvē!

Mazāk stresa un negatīvisma ļauj 
pasargāt kuņģa zarnu traktu
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Anita Lapiņa: «Pazīmes, kas norāda uz kuņģa zarnu trakta asiņošanu, ir vemšana ar 
tumšu saturu, kas atgādina kafijas biezumus, vai ar asinīm. Tā ir melna vēdera izeja 
vai vēdera izeja ar asins piejaukumu, arī galvas reiboņi, nespēks līdz pat samaņas 
zudumam. Tad ir nekavējoties jāsauc palīdzība un jādodas uz stacionāru. Neatlieka-
mos medicīniskos izmeklējumus var veikt tikai stacionāra apstākļos.»

SPECIĀLISTA PADOMS

Kuņģa zarnu trakta 
asiņošana visbiežāk 
sastopama vecāka 
gadagājuma pacientiem. 
Cilvēkiem ar blakus 
slimībām, kuri lieto 
dažādus medikamentus, 
šī saslimšana ir biežāka. 
Ir jāsaprot, ka ikvienam 
medikamentam ir 
blakusparādības. 
Piemēram, pretsāpju 
līdzekļi, kurus pacienti 
lieto gan locītavu, gan 
kaulu sāpēm, var izraisīt 
kuņģa zarnu trakta 
bojājumus, un līdz 
ar to ir paaugstināts 
asiņošanas risks.
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SPECIĀLISTA PADOMS

TOMS ZVIRBULIS

Mūsdienu medicīnā antibiotiku lietošana 
ir iemantojusi lielu popularitāti gan ārstu, 
gan pacientu vidū. Tas gan dažkārt nebūs 
vispareizākais risinājums konkrētās sli-
mības uzveikšanai. Gastroenteroloģija 
ir medicīnas sfēra, kur šos medikamen-
tus izmanto samērā retāk, bet konkrētos 
gadījumos izvēle par labu antibiotikām 
ir vienīgais veids, kā kvalitatīvi aprū-
pēt pacientu.

Vairāk par to, kā antibiotikas tiek izmantotas gas-
troenteroloģisku saslimšanu gadījumā un kādos 
gadījumos ir jāmeklē citas ārstēšanas metodes, 
stāsta Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slim-
nīca infektologs, hepatologs Māris Liepiņš.

– Cik bieži gastroenteroloģisku saslimšanu 
gadījumā tiek lietotas antibiotikas?
– Nav pieejama precīza statistika, jo gastroente-
roloģija ir ļoti plašs jēdziens. Tradicionālā izpratnē 
antibiotiku lietošana ir saistīta ar helikobaktēri-
jas eridikāciju, un tas patiesībā arī ir viss. Ja mēs 
šajā kategorijā iekļaujam žultspūšļa iekaisumu, 
resnās zarnas divertikulītu un tamlīdzīgas lietas, 
tad antibiotikas varētu nosaukt par bieži izman-
tojamām. Salīdzinot ar pulmonoloģiju vai urolo-
ģiju, šajās divās nozarēs antibiotikas noteikti tiek 
izmantotas biežāk.
– Kāds varētu būt izskaidrojums tādai 
situācijai? 
– Šo nozaru speciālistiem daudz nākas ārstēt sli-
mības, ko izraisa mikrobi, savukārt gastroente-
rologu ārstētās slimības parasti nav saistītas ar 
infekcijām. Pēdējā laikā gan ļoti aktuāla ir antibio-
tiku radīta caureja, un ar šo problēmu nodarbojas 
arī gastroenterologi. Antibiotikas izraksta prak-
tiski visu specialitāšu ārsti, un gastroenterologi 
cenšas ārstēt infekciju, kas ir saistīta ar nepareizu 
antibiotiku lietošanu un no tā izrietošajām sekām.
– Kad gastroenteroloģisku saslimšanu gadī-
jumā ir jāsāk domāt par griešanos pie ārsta?
– Redziet, gastroenteroloģija ir ļoti plašs jēdziens. 
Ja mēs runājam tieši par vēdera problēmām, tad 
gastroenterologu maize ir kuņģa čūlas slimība, 
dažādas sāpes vēderā, kas saistītas ar dispepsiju. 
Šo slimību gadījumā antibiotiku lietošana nav 
nepieciešama, ja vien tā nav čūlas slimība, kas ir 
saistīta ar manis pieminēto helikobaktēriju. Žults-
akmeņu slimība pārsvarā ir ķirurgu darba lauciņš. 
Vai konkrētās slimības gadījumā ir nepieciešams 
lietot antibiotikas, lems tikai un vienīgi speciā-
lists. Dažreiz gastroenterologi ārstē infekciozās 
caurejas, piemēram, Šigella baktērijas izraisītu 
šigelozi (dizentēriju), kas ir bakteriāla saslimšana, 
un salmonellas izraisītu salmonelozi, bet arī šajos 
gadījumos ne vienmēr ir jādzer antibiotikas. Katrs 
konkrēts gadījums ir jāizvērtē atsevišķi. Gastroen-
teroloģiskās saslimšanas var būt ārkārtīgi atšķirī-
gas, un to ārstēšanas metodes arī krasi viena no 
otras atšķirsies.
– Vai jūsu pieredze liecina, ka gastroentero-
logi antibiotikas izraksta tikai nepieciešamī-
bas gadījumā?
– Es ļoti ceru, ka tā ir. Mūsu darbā nav biežas saska-
res ar infekcijām un mikrobiem, kuri jāiznīcina, 
tāpēc domāju, ka antibiotikas tiek izmantotas tikai 
tad, kad tas ir nepieciešams. Ne visas caurejas un 
vemšanas ir jāārstē ar antibiotikām. Protams, ja 
situācija to prasa un ir smagas slimības, piemē-
ram, Krona slimība vai čūlainais kolīts, kur pacienti 
cīnās par adekvātas ārstēšanas pieejamību, šāda 
ārstēšanas iespēja ir jāapsver un jāizmanto. Mēs 
diemžēl bieži vien saskaramies ar komplikācijām, 

kuras attīstās, šīs slimības laikus neārstējot. Kom-
plikācijas var kļūt par akūtu problēmu, un šeit 
var būt nepieciešama arī ķirurga palīdzība. Mēs 
problēmas risināšanai pieslēdzamies pēc tam, jau 
izmantojot antibiotikas.
– Kādos gadījumos tiek izrakstītas 
antibiotikas? 
– Tas ir atkarīgs no mikroba, kas tiek izdalīts. Runā-
jot par peritonītu, kas var būt iekaisīgas zarnu sli-
mības komplikācija, tad šeit mikrobs var būt ļoti 
jutīgs un viegli padoties ārstēšanai ar penicilīnu 
vai kādu citu no vecajām antibiotikām. Taču paš-
laik ir ļoti daudz rezistentu mikrobu, uz kuriem 
neiedarbojas parastās antibiotikas, un tad ir jāpār-
iet uz rezerves variantu – plaša spektra antibioti-
kām. Lai tās nozīmētu, ir jāveic bakterioloģiskie 
izmeklējumi, kas uzrādīs noteiktu rezistentu mik-
robu klātbūtni. Jāatzīst, ka šādas situācijas kļūst 
arvien biežākas.
– Minējāt, ka pirms antibiotiku lietošanas ir 
jāzina, kas tas ir par mikrobu. Kā tiek noteikts 
baktērijas tips?
– To nosaka atkarībā no slimības tipa. Ja ir noteikta 
pareiza diagnoze, mēs izvēlamies, kādu parauga 
ņemšanas metodi pielietot. Tas var būt asins uzsē-
jums, ar punkcijas adatu iegūts materiāls, krēpu, 
urīna vai fēču uzsējums. Tad mēs šo paraugu 
sūtām uz laboratoriju, lai uzzinātu, ar ko mums 
ir darīšana. Atbildi parasti saņemam dažu dienu 
laikā. Kamēr mēs nezinām, pret ko konkrētais mik-
robs ir jutīgs, tiek pielietota tā saucamā empīriskā 
terapija. Tas nozīmē, ka mēs it kā tikai pieņemam, 
kas tā varētu būt par saslimšanu, un attiecīgi to 
ārstējam. Kad ir zināms slimību izraisījušais mik-
robs, mēs varam pielāgot antibiotikas atbilstoši 
pacienta vajadzībām.
– Vai parasti pacientiem tiek izrakstītas anti-
biotikas tablešu formā, vai arī injicējamas?
– Mēs izmantojam abu veidu antibiotikas, bet, 
tā kā bieži vien mums ir darīšana ar rezisten-
tām baktērijām, tad iespējas ir ierobežotas un 
lielākoties jāizmanto injicējamās antibiotikas. 
Tā ir vēl viena problēma mūsu valstī: ja cilvē-
kam vairs nav jāatrodas slimnīcā, bet ir jāturpina 

ārstēšanās ar injicējamām antibiotikām, šo zāļu 
pareiza uzņemšana mājas apstākļos kļūst par ļoti 
nopietnu problēmu.
– Vai tas ir sociālās aprūpes jautājums?
– Nē, tas vēl arvien ir medicīnas jautājums. Jā, tā 
ir aprūpe mājās, bet tas ir ģimenes ārstu kompe-
tencē. Viņiem un arī medicīnas māsām ir jārod 
iespēja šo pacientu apmeklēt. Es stipri šaubos, ka 
šo darbību var veikt ģimenes loceklis.
– Kas būtu jāņem vērā, lietojot antibiotikas?
– Vēl nesen par antibiotiku lietošanu stāstīju 
ķirurgiem. Ņemot vērā globālo problēmu, ko 
sauc par antibiotiku rezistenci, ir trīs svarīgas lie-
tas, kuras noteikti jāatceras. Pirmkārt, antibio-
tikas ir jālieto tikai tad, kad tas ir nepieciešams. 
Šis ir punkts, kurā visvairāk grēko mūsu ārsti. Ne 
vienmēr paaugstināta temperatūra vai citāda sli-
mības izpausme norāda uz infekciju. Tas ir ārsta 
kvalitātes jautājums, vai viņš skaidri saprot, ko 
ārstē, un vai tur vispār ir vajadzīgas antibiotikas. 
Otrkārt, ir jānozīmē pēc iespējas īsāki antibiotiku 
kursi. Nav nepieciešams antibiotikas lietot mēne-
šiem ilgi. Ir atsevišķi gadījumi, kad tas ir jādara, bet 
šādi gadījumi ir reti. Treškārt, ir jāmazgā rokas. Tas 
attiecas gan uz slimnīcu personālu, gan sabied-
rību kopumā.
– Minējāt, ka ir jānozīmē īsāki antibiotiku 
kursi. Situācijā, kad pacients redz uzlabo-
jumu, viņš var pārtraukt zāles lietot vispār. 
Cik svarīgi ir pabeigt ārsta noteikto antibio-
tiku kursu?
– Atsevišķām slimībām pētījumos ir pierādīts, ka 
antibiotikas ir jālieto desmit dienas. Pat ja pacien-
tam kļūst labāk pēc 2–3 dienām, tas nebūt neno-
zīmē to, ka jāpārtrauc zāļu lietošana. Piemēram, 
faringītam kursa ilgums ir desmit dienas, un neko 
mainīt vienkārši nav iespējams. Ir saslimšanas, 
kurām kursa ilgums nav noteikts, un to mēs varam 
noteikt, balstoties uz pacienta pašsajūtu un pētī-
jumiem. Piemēram, plaušu karsonim reizēm pie-
tiek ar antibiotiku lietošanu trīs dienu garumā. Tas 
viss ārstam ir jāpaskaidro pacientam. Jāizstāsta, 
kā pareizi zāles lietot, kad drīkst zāļu lietošanu 
pārtraukt, un kas notiks, ja viņš to darīs agrāk.

– Ja antibiotikas nepalīdz, cik ilgi tiek gaidīts, 
lai tās nomainītu pret citām?
– Lielākajā daļā gadījumu atskaites punkts ir trīs 
dienas. Ja pacientam nekļūst labāk, tad vai nu 
ir nepareizi noteikta diagnoze, vai arī konkrētā 
antibiotika šajā gadījumā ir neefektīva. Protams, 
laiks var mainīties, bet kopumā 2–3 dienu laikā 
pacientam būtu jāizvērtē, kā viņš jūtas.
– Kā ārsts rīkojas, ja pacientam pret viņa 
izrakstītajām zālēm sākas alerģiska reakcija?
– Pirmkārt, ārstam pacients par šādu iespējamību 
ir jābrīdina. Otrkārt, pacientam ir jāzina, kas ir 
alerģiska reakcija. Ja viņš to nezina, tad ārstam ir 
jāpaskaidro. Viena lieta ir izsitumi, kad varbūt arī 
papildu rīcība nav nepieciešama. Pavisam kas cits, 
ja cilvēks noģībst, viņam tek auksti sviedri un ir 
grūtības elpot. Šādā gadījumā nekavējoties jāsauc 
ātrā palīdzība, jo ir nepieciešama tūlītēja rīcība.
– Kas tiek darīts, ja pacientam pret konkrēta-
jām antibiotikām ir alerģiska reakcija?
– Vienmēr ir pieejamas citas antibiotikas. Ja cil-
vēkam ir alerģiska reakcija pret vienām anti-
biotikām, tad ir jāizvēlas zāles, kuras varēs tās 
pilnvērtīgi aizvietot.
– Ja mums ir vajadzīgas antibiotikas, kas dar-
bojas pret konkrētu baktēriju, kā rīkoties, ja 
šīs antibiotikas neder?
– Uz vienu mikrobu var iedarboties vairākas anti-
biotikas. Vislabāk izvēlēties antibiotikas, kurām 
ir pēc iespējas šaurāks iedarbības spektrs. Mēs 
zinām, ka plaušu karsoni izraisa konkrēts pneimo-
koks. Šādā gadījumā vislabāk izvēlēties antibio-
tiku, kas apkaro tā izplatību un neietekmē apkārt 
esošo labo mikrofloru. Plaša spektra antibiotiku 
lietošanai šādas priekšrocības nav, un tās būtiski 
ietekmē baktēriju rezistences attīstību. Tā mēs 
sevī un mums apkārt esošajā vidē selekcionē-
jam jaunas superbaktērijas, kuras ir rezistentas 
pret ārstēšanu.
– Par rezistentām baktērijām tiek runāts 
daudz. Vai gastroenteroloģijā bieži tiek novē-
rota situācija, kad zāles ir neefektīvas pret 
saslimšanu tieši šī iemesla dēļ?
– Tā ir globāla problēma, ar kuru pēdējos 20 gadus 
nākas cīnīties medicīnai. Gastroenterologi savā 
darbā nereti saskaras ar rezistentām helikobaktē-
rijām, kad ir jāizmanto dažādas antibiotiku kom-
binācijas, lai ar tām cīnītos.
– Kādi ir galvenie šo mutantu veidošanās 
iemesli? Pie vainas ir agrāk nepabeigti anti-
biotiku kursi vai evolūcija?
– Tā ir pilnīgi normāla evolūcija. Mikrobi ģenētisku 
pārmaiņu, mutāciju rezultātā kļūst rezistenti pret 
konkrētām antibiotikām, kas agrāk uz tiem iedar-
bojās. Lietojot antibiotikas, kas nomāc arī nor-
mālās, organismam vajadzīgās baktērijas, notiek 
mutantu selekcija. Antibiotikas tos nenogalina, 
mutanti savairojas un turpina radīt problēmas. 
Slimnīcas ir vietas, kur tas tiek darīts visbiežāk, jo 
šeit ir vislielākais selekcijas spiediens. Mēs plaši 
lietojam antibiotikas, uz mutantiem tās neiedar-
bojas, un šie baciļi turpina izplatīties tālāk.
– Kā jau minējāt, rezistento baktēriju kļūst 
arvien vairāk un vairāk. Vai mums ir jāgaida 
kārtējais izrāviens antibiotiku attīstībā, kā 
tas bija brīdī, kad pasaule tika iepazīstināta 
ar penicilīnu?
– Tiek aktīvi strādāts, lai radītu jaunas antibioti-
kas, bet pagaidām bez rezultātiem. Noteikti būtu 
jāatsāk lietot vecās antibiotikas, kuras tika izgud-
rotas 20. gadsimta 50. gados un kuras mēs vairs 
nelietojam to izteikto blakņu dēļ. Ir jāsaglabā tas, 
ko mēs varam saglabāt, un jāievēro antibiotiku 
lietošanas principi – tās lietot pareizi, pēc nepie-
ciešamības, īsākos kursos un neaizmirst par tādu 
elementāru lietu kā personīgā higiēna.

Māris Liepiņš: 
«Antibiotikas ir 
jālieto tikai tad, 
kad tas ir nepie-
ciešams. Šis ir 
punkts, kurā 
visvairāk grēko 
mūsu ārsti. 
Ne vienmēr 
paaugstināta 
temperatūra 
vai citāda slimī-
bas izpausme 
norāda uz infek-
ciju. Tas ir ārsta 
kvalitātes jau-
tājums, vai viņš 
skaidri saprot, 
ko ārstē, un 
vai tur vispār 
ir vajadzīgas 
antibiotikas.»
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LUDMILA GLAZUNOVA

Aknu vēzis ir bīstama slimība, kas ļoti ātri 
progresē. Latvijā tā nav tik ļoti izplatīta 
kā, piemēram, Āfrikā vai dažās Āzijas val-
stīs, tomēr arī pie mums aknu audzēja 
gadījumu netrūkst. Galvenie iemesli ir 
ciroze, kas savukārt ir cieši saistīta ar alko-
hola lietošanu un aptaukošanos, kā arī 
aknu vīrusi, īpaši vīrushepatīts C.

Plašāk par aknu audzējiem intervijā ar Rīgas Aus-
trumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra 
Gaiļezers Gastroenteroloģijas, hepatoloģijas un 
nutrīcijas klīnikas infektoloģi Sniedzi Laivacumu.

– Cik bieži ir sastopams aknu vēzis un kādi ir 
tā galvenie cēloņi?
– Aknu vēzis ir trešais visbiežāk sastopamais vēža 
veids. Tiek uzskatīts, ka katru gadu apmēram 
500 000 cilvēku tiek diagnosticēta šī slimība. 
Protams, tā izplatība ir atšķirīga dažādos reģio-
nos. Eiropā izplatība ir salīdzinoši zema: aplēses 
liecina, ka šī slimība tiek diagnosticēta pieciem 
cilvēkiem no 100 tūkstošiem, bet tādos reģio-
nos kā Āfrika un Austrumāzija izplatība sasniedz 
20–30 cilvēku uz 100 tūkstošiem, jo šajos reģio-
nos ir izplatīts B vīrushepatīts. Šis vīruss biežāk 
rada malignitātes. Eiropā B hepatīta izplatība ir 
niecīga, jo ir valsts vakcinācijas programmas, kas 
pasargā cilvēkus.
Latvijā problēmas vairāk sagādā C hepatīts, bet 
tā nozīme mazināsies, jo šobrīd tiek izmantoti 
daudz aktīvāki un efektīvāki pretvīrusus līdzekļi, 
kas apstādina aknu bojājumu attīstīšanos.
Mūsu problēma diemžēl ir arī alkohols. Tas ir ļoti 
bieži sastopams iemesls aknu cirozei, bet aknu 
vēzis 80–90% gadījumu attīstās cilvēkiem ar aknu 
cirozi. Arī tā saucamā taukainā aknu slimība jeb 
steatoze, steatohepatīts, ir globāla problēma. 
Protams, Amerikā tas ir vairāk izteikts, jo slimība 
izplatās valstīs, kur ir augsts labklājības līmenis 
un cilvēki kļūst adipozi. Līdz ar to rodas arī aknu 
aptaukošanās. Daudzi cilvēki to nezina, bet aptau-
košanās arī var kļūt par aknu cirozes iemeslu.
– Lai sevi pasargātu no aptaukošanās, kas var 
izraisīt aknu cirozi, arīdzan vairāk jādomā par 
veselīgu dzīvesveidu un fizisko aktivitāti?
– Tieši tā! Diemžēl nav speciālu zāļu, kas mazi-
nātu vai apturētu aknu aptaukošanos. Cilvēki jau 
vēlas, lai viņiem iedod kādas zālītes, un ir gatavi 
tās dzert. Savukārt mēs sakām, ka jāievēro diēta, 
jāsporto biežāk, bet daudzi to negrib pieņemt. 
Netic ārstiem, jo taču jūtas labi! Kāda tur vēl attīs-
tīsies ciroze!? Diemžēl saistība ir, un tā kļūst aiz-
vien biežāk novērojama.
Visbiežāk sastopamais aknu vēža veids ir hepa-
tocelulārā karcinoma. Šī problēma ar katru gadu 
kļūst aizvien vecāka, jo cilvēki noveco. Aknu vēzis 
neattīstās vienā dienā, bet bieži vien pat 30 gadu 
laikā. Visbiežāk ar aknu vēzi slimo cilvēki 50, 60 
un 70 gadu vecumā.
– Kādi ir aknu vēža mirstības rādītāji?
– Tiek uzskatīts, ka piecu gadu dzīvildze ir apmē-
ram 50% pacientu. Tas nozīmē, ka pēc pieciem 
gadiem dzīvi būs 50 cilvēki no 100, kuriem ir 
diagnosticēta hepatocelulāra karcinoma, bet 
šobrīd, domājams, mirstība ir zemāka. Ja aknu 
vēzi diagnosticē agrīnā stadijā, ir iespējas radikā-
lai ārstēšanai – izņemt veidojumu ķirurģiski. Citos 
gadījumos nepieciešama aknu transplantācija.

Viss atkarīgs no stadijas, kādā saslimšanu atklāj. Ja 
atklāj vēlīni, tad neko radikālu vairs izdarīt nevar, 
un dzīvildze ir gads vai pat mazāk.
Aknu vēzis ir ļoti agresīvs. B un C hepatīta slim-
niekus kontrolējam reizi sešos mēnešos, lai neko 
nepalaistu garām.
Aknu vēzim agrīnā stadijā sūdzību nav, ja nav 
aknu cirozes. Aknu vēzi iespējams atklāt nejauši. 
Bet, ja ir simptomi – sāp vēders, palielinās vēdera 
apjoms, āda kļūst dzeltena –, tad visbiežāk tā jau 
ir vēlīna stadija. Vēlīnā stadijā metastāzes visbie-
žāk ir vēdera dobuma orgānos un limfmezglos, 
retāk plaušās.
– Kādas ārstēšanas metodes visbiežāk tiek 
pielietotas aknu vēža ārstēšanā?
– Tas ir atkarīgs no stadijas. Ja tā ir agrīna stadija 
un perēklītis ir neliels, mazāks par 3–5 centimet-
riem, tad to operē – izņem ārā aknu segmentu. 
Tajā brīdī pacients varētu uzskatīt, ka ir vesels. 
Taču jāņem vērā: jau ir bijis viens veidojums, nav 
izslēgts, ka veidosies citi. Tādēļ vislabākā metode 
būtu aknu transplantācija. Taču, kā mēs zinām, 
aknu transplantācijas iespējas Latvijā ir ļoti iero-
bežotas… Mēs gan ceram uz labvēlīgu risinājumu 
nākamgad, bet domāju, ka pacientu ir krietni vai-
rāk, nekā iespēju nodrošināt aknu transplantāciju.
Ir arī neoperatīvi risinājumi, piemēram, ablācija. 
Ar tās palīdzību mēģina destruēt audzēja audus, 
injicējot alkoholu, var izmantot arī t.s. radiofrek-
venču ablāciju. Tas palīdz agrīnās stadijās. Bet, ja 
ir vairāki perēkļi, šī metode nepalīdz.
Ir transarteriāla ķīmijembolizācija, kad caur artē-
riju lokāli aknu vēzī injicē ķīmijterapiju un tad 
asinsvadu aiztaisa ciet. Tas ir pagaidu risinājums 
un vairākkārt jāatkārto. Ja ir vairāki perēkļi, tad 
pacients cieš sāpes un var attīstīties infekcija.
Aknu vēža gadījumā situācija ar medikamen-
tiem ir diezgan bēdīga. Vienīgais medikaments, 
ko izmanto Latvijā un arī pasaulē, ir sorafenibs. 
Tas aptur jaunu asinsvadu veidošanos un izraisa 
audzēja šūnu bojājumus. Tomēr šī metode nav 
radikāla un neiznīcina pilnīgi visas vēža šūnas. 
Medikaments ir arī ļoti dārgs, un reti kurš Lat-
vijā var atļauties maksāt desmitiem tūkstošus 
eiro gadā.

Pacientam vēlīnā stadijā, kuram ir daudz perēkļu 
aknās, metastāzes, diemžēl atliek tikai paliatīvā 
terapija – atvieglojam viņam sāpes un mazinām 
sūdzības. Dzīvildze šādos gadījumos ir vairs tikai 
daži mēneši.
– Kāds būtu risinājums, lai aknu vēzi diagnos-
ticētu pēc iespējas agrāk?
– Būtu labi, ja ģimenes ārsti vismaz reizi trijos 
gados sūtītu savus pacientus uz vēdera dobuma 
ultrasonogrāfiju. Tas nav dārgi, un šī iespēja ir 
pieejama arī poliklīnikās, nav obligāti jādodas 
uz stacionāru. Tad būtu iespējams ātrāk pama-
nīt veidojumus.
Pie manis nāk daudz cilvēku, kuriem ne reizi mūžā 
nav veikta ultrasonogrāfiju, un viņiem ir vairāk 
nekā 50 gadu!
Jā, ļoti bieži pacienti atzīst: visu laiku jutušies labi, 
pie ārstiem nav gājuši, jo nav sūdzību. Tad pēkšņi 
atklājas, ka cilvēkam ir aknu vēzis vai hepatīts, vai 
ciroze… Un to pamana tad, kad jau ir ascīts jeb 
šķidruma krāšanās vēderā, viegli parādās zilumi, 
smaganu un deguna asiņošana. Šīs lietas pamana, 
bet jau ir par vēlu. Daudzkārt ir gadījumi, kad izār-
stēt vairs nevar, bet tikai atvieglot stāvokli.
Kaut kas mūsu valstī šajā ziņā buksē. Citās val-
stīs ģimenes ārsti zvana saviem pacientiem un 
aicina uz pārbaudēm, nodot analīzes. Latvijā reti 
kad tā notiek. Ja cilvēks pats nevēršas ar sūdzī-
bām, neviens par viņu neliekas ne zinis. Protams, 
ir arī apzinīgi ģimenes ārsti, bet kopumā situācija 
nav spoža.
– Pie jums nonāk pacienti ne tikai ar ļaundabī-
giem audzējiem, bet arī labdabīgiem.
– Jā, protams, šādu gadījumu ir daudz – heman-
gioma, adenoma, fokāla nodulāra hiperplāzija. 
Visbiežāk sastopamas ir aknu hemangiomas. 
Absolūti labdabīgs veidojums. Adenomas ir sasto-
pamas retāk, tās ir labdabīgas, bet ar potenciālu 
kļūt par ļaundabīgu audzēju. Risks ir līdz 10% 
gadījumu. Līdz ar to, ja mēs par hemangiomām un 
fokālām modulārām hiperblāzijām parasti neuz-
traucamies, tad par adenomām gan. Ja tām ir tiek-
sme palielināties, tās mēģinām operēt.
– Kuru dzimumu audzēji skar vairāk – vīrie-
šus vai sievietes?

– Pēc statistikas ļaundabīgie audzēji vairāk skar 
vīriešus, bet labdabīgie visbiežāk diagnosti-
cēti sievietēm.
Neviens simtprocentīgi nevar pateikt, kāds ir 
labdabīgo veidojumu rašanās iemesls. Pastāv 
viedokļi, ka adenomu veidošanās ir saistīta ar 
estrogēniem. Gan dabiskajiem, gan perorālajā 
kontracepcijā iekļautajiem. Tātad sievietēm, kas 
lieto šo kontracepcijas veidu, pastāv lielāks risks. 
Jaunām sievietēm, kas lieto perorālo kontracep-
ciju, vismaz reizi gadā būtu jātaisa analīzes un 
jāveic sonogrāfija. Tomēr adenomas risks pastāv 
arī citu medikamentu lietotājiem, arī vīriešiem, 
kas lieto anabolos steroīdus.
– Kā tiek ārstēti labdabīgie audzēji?
– Ja tie ir nelieli un nav sūdzību, tos neaiztiek. 
Izņemot adenomu. Vienkārši kontrolē un ska-
tās, kas notiek.
Piemēram, hemangiomām un fokālajai nodulā-
rajai hiperplāzijai vispār nav tieksmes mainīties. 
Es cenšos reizi gadā sūtīt pacientus uz sono-
grāfiju vai datortomogrāfiju, lai varētu salīdzi-
nāt dinamiku.
Reizēm fokāla nodulāra hiperplāzija izzūd pati 
no sevis.
– Kādas metodes tiek pielietotas cistu 
ārstēšanā? 
– Katrs gadījums ir individuāls. Cistas ir dažādas, 
un tiek uzskatīts, ka to rašanās cēloņi ir ģenētiski.
Ja cistas ir lielas un daudz, piemēram, aknu poli-
cistozes gadījumā, tad ar operāciju daudz palī-
dzēt nevar – galvenā ārstēšanas metode būs aknu 
transplantācija. Ja cilvēkam ir cistas gan aknās, 
gan nierēs, tādā gadījumā pasaulē tiek veikta 
abu orgānu transplantācija. Šādu pacientu gan 
nav daudz.
Vēl ir parazitārās cistas, cistiskie tumori, jo arī 
audzējs var izskatīties cistisks. Metodes diagno-
zes precizēšanai ir daudz un dažādas.
– Kāda ir diagnostikas kļūdas iespēja, piemē-
ram, labdabīgu audzēju diagnosticēt kā ļaun-
dabīgu un otrādi?
– Viss atkarīgs no tā, cik tālu mēs ejam izmek-
lējumos. Ja veic tikai sonogrāfiju, tad ir gadī-
jumi, kad audzēju nevar noteikt. Ja pirmo reizi ir 
atklāts kāds veidojums aknās, tomēr cenšamies 
sūtīt pacientu uz datortomogrāfiju. Ja par veido-
jumu netiek rakstīts, ka ir aizdomas par ļaunda-
bīgumu, es pacientu nesteidzinu ar tomogrāfiju 
– to var veikt arī pēc vairākiem mēnešiem. Bet, ja 
ir aizdomas par ļaundabīgu audzēju, tad var tikt 
veikta arī magnētiskā rezonanse un aknu biopsija.
Vēl ir pacienti, kuri pēc sonogrāfijas vienkārši 
pazūd. Viņi nevēlas zināt, kas ar viņiem notiek, 
jo baidās. Šādi pacienti ir jāmēģina pārliecināt 
tomēr rīkoties tālāk. Jo vēlāk var būt par vēlu. Un 
tad viņi vainos visus apkārtējos, tikai ne sevi.
– Ko jūs ieteiktu cilvēkiem, lai viņus nākotnē 
nesagaidītu aknu problēmas?
– Neatstāt savu veselību novārtā! Arī tad, ja nav 
sūdzību, reizi pāris gados aiziet pie ģimenes 
ārsta, uztait analīzes, ultrasonogrāfiju! Tas ir viss, 
ko var ieteikt.
Nav tāda brīnumlīdzekļa – ne tējas, ne tablešu –, 
kas garantēs aknu veselību. Par sevi ir jārūpējas! 
Tā kā strādāju arī par infektologu, tad ieteiktu 
ik pēc pāris gadiem uztaisīt analīzes C vīrushe-
patīta noteikšanai, jo infekcija ir visapkārt, kā 
arī vakcinēties pret A un B vīrushepatītu. Pro-
tams, nedrīkst aizmirst arī par alkohola nelab-
vēlīgo iedarbību.

Aknu vēzis – aknu cirozes un 
aptaukošanās sekas

Sniedze Laivacuma: 
«Lai aknu vēzi diag-
nosticētu pēc iespējas 
ātrāk, būtu labi, ja 
ģimenes ārsti vis-
maz reizi trijos 
gados sūtītu savus 
pacientus uz vēdera 
dobuma ultrasono-
grāfiju. Tas nav dārgi, 
un šī iespēja ir pie-
ejama arī poliklīnikās, 
nav obligāti jādodas 
uz stacionāru.»
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VESELĪBAS ĀBECE

TOMS ZVIRBULIS

Līdz ar straujo ikdienas tempu bieži vien 
aizmirstam par to, ko un kā mēs ēdam. 
Ātras brokastis, nepilnīgas pusdienas 
un lielas vakariņas parasti atstāj savu 
iespaidu uz to, kā mēs jutīsimies ilgter-
miņā. Viena no problēmām, ko šāds dzī-
vesveids var izraisīt, ir aizcietējumi.

Sarunā ar Latvijas Diētas ārstu asociācijas priekš-
sēdētāju, dietologu Andi Brēmani skaidrojam, kā 
izvairīties no šiem nepatīkamajiem brīžiem un ko 
darīt, ja ar tiem tomēr nākas saskarties.

– Kāpēc ir svarīga regulāra vēdera izeja un 
kas to veicina?
– Cilvēka organisms ir bioloģisks veidojums, kurā 
ir iestrādāta pašregulācija, bet tam ir arī cieša 
saikne ar ārpasauli. Mūsu ķermenis ir atklāta bio-
loģiskā sistēma, tāpat kā pasaule mums apkārt. 
Mēs kaut ko uzņemam un kaut ko izdalām. Tas 
ir ēdiens, dzēriens un arī gaiss, kuru mēs ieelpo-
jam. Visu, ko mēs uzņemam, mēs izdalām caur 
nierēm, plaušām, ādu un zarnu traktu. To visu 
kopā var nosaukt par vielmaiņu. Lai organisms 
optimāli justos, visām šīm sistēmām ir sava dar-
bības intensitāte un cikliskums. Piemēram, gāzu 
apmaiņa notiek nepārtraukti, un elpojam mēs 
nepārtraukti. Elpu aizturēt mēs varam uz minūti 
vai divām, līdz beidzas skābeklis. Šķidrums 
mūsos cirkulē caur dažādām sistēmām, ādu, 
plaušām un zarnu traktu. Cirkulācijas ātrums 
var būt atkarīgs no vairākiem faktoriem, piemē-
ram, temperatūras, slodzes. Zarnu darbība ir tieši 
atbildīga par apēstās barības izmantošanu. Vēr-
tīgais tiek paturēts, mazāk vērtīgās lietas kuģo 
tālāk. Zarnu traktā dzīvo ļoti daudz un dažādas 
baktērijas, kuras gaida, kad līdz tām nonāks barī-
bas vielas. Visbiežāk tās ir nesagremojamās pār-
tikas vielas, kuras mēs saucam par šķiedrvielām 
un balasta vielām. Tās sašķeļ to, kas ir vajadzīgs, 
ražo gāzes, kuras stimulē zarnu sieniņas. Viss 
process virzās uz to, ka vismaz reizi diennaktī zar-
nas iztukšojas. Mēdz būt cilvēki, kam tas notiek 
biežāk vai retāk, bet tas viss notiek bez piepū-
les, bez konsistences izmaiņām. Ja zarnu saturs 
tajās saglabājas pārāk ilgi, tad var sākt vairoties 
kaitīgās baktērijas, ražojot nevajadzīgas vielas 
un gāzes. Tās negatīvi ietekmē organismu, kas 
var izpausties gan kā migrēna, gan vēzi provocē-
jošu vielu rašanās. Regulāra vēdera izeja ir labas 
veselības pazīme.
– Vai mēs varam uzskatīt, ka aizcietējumi ir 
civilizācijas slimība?
– Šobrīd to tā traktē, jo civilizācija saistās ar to, 
ka cilvēks vairs nedzīvo savā dabiskajā vidē, viņš 
no tās ir attālinājies. Dabiski būtu pārtiku meklēt, 
atrast, kāpt tai pakaļ, respektīvi, fiziski piepūlēties, 
lai to dabūtu. Šobrīd mēs to varam izdarīt bez 
piepūles: paņemam telefonu, nospiežam pāris 
pogas un mums atved to, ko esam pasūtījuši. 
Tas, ko mums atved, arī bieži vien ir deformējies 
un attālinājies no sava dabīgā formāta tādā ziņā, 
ka mēs lietojam ļoti daudz rafinētu jeb attīrītu 
produktu. Parasti tie ir attīrīti no šķiedrvielām un 
balasta vielām, tātad no vielām, kuras optimizē 
zarnu darbību. Iespējams, ir arī mazāks vitamīnu 
saturs, kas nav tik nozīmīgs zarnu darbībā, bet 
atstāj ietekmi uz visu mūsu organismu kopumā. 
Rafinēta pārtika, mazāk kustīgs dzīvesveids, un uz 
šī fona tiek lietots pārāk maz šķidruma, kam arī ir 
liela nozīme zarnu darbības stimulēšanā. Mūsu 
civilizācija ir tāda, ka mēs sēžam birojā astoņas 
stundas un fiziski neesam noguruši. Iekāpjam 
mašīnā, pēc tam iekāpjam liftā, un tālākais mūsu 

dienas gājiens ir gājiens uz tualeti. Ja tāds ir dzī-
ves režīms, kad mēs netiekam fiziski nodarbināti 
un organisms netiek noslogots, tas atstāj savu 
ietekmi arī uz zarnu darbību. Ja mēs aktīvi sporto-
jam, tas kaut nedaudz situāciju izlīdzina. Cik bieži 
mēs to darām, ir cits jautājums. Civilizācijas ten-
dence ir tāda, ka pamazām pieaug arī zemādas 
tauku slānis, no kura var attīstīties tādas slimības 
kā cukura diabēts. Tā ārstēšanai būs nepieciešams 
lietot medikamentus, kuri savukārt tālāk ietekmēs 
mūsu zarnas. Tā ir ķēdīte, kurā kūtrā zarnu darbība 
ir viena no dzīvesveida sekām.
– Kam biežāk nākas saskarties ar aizcietēju-
miem? 
– Viens no faktoriem varētu būt vecums, lai gan 
cilvēks var būt aktīvs 80 gados un pasīvs 30. 
Parasti tie ir cilvēki vecumā pēc 50, un biežāk 
tas attiecināms uz sievietēm. Nereti aizcietējumi 
rodas grūtniecības periodā, kam ir savas fiziolo-
ģiskās īpatnības. To pašu varam teikt par pēcope-
rāciju periodu, kad ilgstošs laiks jāpavada miera 
stāvoklī. Tās jau ir medicīniska rakstura problē-
mas. Nereti cilvēkiem ir hemoroīdi vai plaisiņas 
anālās atveres rajonā, un šis process ir sāpīgs. 
Tāpēc cilvēkam vienkārši ir bail. Redziet, iemesli 
ir dažādi. Reizēm tās var būt anatomiskas izmai-
ņas zarnu traktā, bet parasti aizcietējumi ir saistīti 
ar mūsu dzīvesveidu.
– Tātad cēlonis numur viens ir mūsu dzīves-
veids? 
– Visbiežāk tas ir dzīvesveids, tieši tā. Mums ir 
neadekvāts uzturs, nepietiekama fiziskā aktivi-
tāte, un mēs nepietiekamā daudzumā uzņemam 
šķidrumu. Tie ir trīs koriģējami lielumi, ar kuriem 
ir jāsāk, ja šāda problēma parādās.
– Kāda ir aizcietējumu simptomātika, ko mēs 
pamanām vispirms, ja rodas problēmas?
– Būtībā normāla ir situācija, ja zarnas iztukšo-
jas reizi dienā vai divās. Vēdera izeja retāk kā trīs 
reizes nedēļā ir viens no kritērijiem, kurš norāda 
uz problēmām šajā jomā. Tāpat jāpiemin kon-
sistences izmaiņas – ekskrementi ir stingri, cieti 
vai spirveidīgi –, piespiešanās sajūta, lai panāktu 
vēlamo rezultātu, nepilnīgas iztukšošanās sajūta 
pēc tualetes apmeklējuma.

– Kādas ir biežākās aizcietējumu komplikā-
cijas? 
– Tā visbiežāk ir pilnuma un diskomforta sajūta. 
Tāpat tā ir vēdera uzpūšanās, vēdersāpes vai 
vēdergraizes. Lokālā simptomātika saistās ar 
pilnumu, ar sāpīgumu un piepūšanās sajūtu. Ja 
problēma ir hroniska, spiešanas process var vei-
cināt fisūru un anālo plaisiņu veidošanos, kas arī 
rada diskomfortu. Pieaug arī audzēju risks, jo 
mūsu ķermenis uzsūc tam nevajadzīgas un kai-
tīgas vielas. Katrā ziņā tās ir sliktas sajūtas ar kon-
krētu slimību risku.
– Kurā brīdi vajadzētu sākt uztraukties, ka 
ar mums kaut kas nav kārtībā, un doties pie 
ārsta? 
– Ja divi no iepriekš minētajiem kritērijiem atbilst 
jūsu situācijai un tas pēdējā pusgada laikā turpi-
nās vismaz trīs mēnešus pēc kārtas, tad ir jāapsver 
ārsta apmeklējums. Aizcietējuma iemesls var būt 
organiskas izmaiņas zarnu traktā – lūmena sašau-
rināšanās vai dažādi audzēji, un šāda iespējamība 
ir jāizslēdz. Īpaši, ja nekas tāds iepriekš nav bijis. 
Pēkšņi zarnu funkcijas kļūst kūtrākas, un situācija 
tikai pasliktinās. Viena lieta ir, kad, aizbraucot ceļo-
jumā, pirmās trīs dienas neiziet vēders. Tas var būt 
saistīts ar apstākļu maiņu, un tuvāko dienu laikā 
vēdera darbība normalizējas. Par to nevajag pārāk 
satraukties. Tie, kuri ir braukuši ar autobusiem pa 
Eiropu, noteikti manis teikto sapratīs labāk. Rei-
zēm ir arī provocējoši momenti, kas notiek neat-
karīgi no mūsu tā brīža veselības stāvokļa. Vēdera 
iziešana ir process, kas biežāk notiek pēc lielākas 
maltītes, ļoti bieži pēc brokastīm. Tā ir kā sava 
veida rutīnas izveidošana: mēs paēdam un doda-
mies uz tualeti. Ja kādu dienu sanāk aizgulēties un 
brokastis netiek paēstas, tad šī rutīna tiek izjaukta. 
Diena paiet «piepūstā» stāvoklī, un mēs gaidām 
nākamās dienas rītu, lai dotos uz tualeti. Dažādu 
iemeslu dēļ šis reflekss var nobrukt, un problēma 
kļūst hroniska. Liela loma regulārā vēdera izejā ir 
ārējiem apstākļiem, rituālam. Šajā sakarā bieži tiek 
runāts par gastrokolisko refleksu. Kuņģis uzpil-
dās, tiek dots signāls uz smadzenēm, un tālāk šis 
signāls nonāk līdz zarnām. Varētu teikt tā: mēs 
augšā esam uzpildījušies, tagad atbrīvojiet vietu 

saturam, kas grib nonākt zarnās! Tādēļ pēc lie-
lākām maltītēm ir svarīgi šo refleksu nepalaist 
garām, neapslāpēt, bet doties uz tualeti, tiklīdz 
rodas tāda vajadzība.
– Kādi būtu jūsu galvenie ieteikumi aizcietē-
juma ārstēšanai un profilaksei?
– Galvenais ir dzīvesveida optimizācija, kas ir sais-
tīta ar konkrētiem faktoriem. Viens no tiem ir 
atbilstošs uzturs, kurā ir pietiekami daudz balast-
vielu. Tie ir pilngraudu produkti. Mēs daudz lieto-
jam baltmaizi, baltos rīsus, bet ikdienā pārsvarā 
būtu jālieto rupjmaize, pilngraudu makaroni, brū-
nie rīsi u.c. Tas dos apjomu barības vielām, kas 
pārvietojas pa organismu. Noteikti ir jāēd dār-
zeņi, augļi un ogas, kuros ir virkne vielu, kas patīk 
zarnās esošajiem mikrobiem un veicina zarnu 
darbību. Zināma loma ir riekstiem, sēklām un 
pākšaugiem. Tie nav jālieto katru dienu, bet ir 
labs ēdienkartes papildinājums. Runājot par dār-
zeņiem un augļiem, Pasaules Veselības organizā-
cija (PVO) izmanto lozungu 5 a day jeb pieci dienā. 
Tās ir piecas svaigu vai vārītu šo produktu porci-
jas dienā, un katrā porcijā ir vismaz 100 grami. Ir 
nepieciešams parūpēties par šo produkti klāt-
būtni savā diētā. Vienā reizē visu vajadzīgo dau-
dzumu apēst būs grūti, bet dienas garumā kopā 
ar gaļu, zivīm vai olu tie būtu jāapēd. Tātad sva-
rīgs ir adekvāts dārzeņu, augļu un pilngraudu 
produktu patēriņš. Noteikti jāuzņem pietiekams 
daudzums šķidruma, jo balasta vielas prasa kon-
krētu šķidruma daudzumu un pašas saista šķid-
rumu, līdz ar to optimizējot zarnu darbību. Trešais 
svarīgais moments ir atbilstoša fiziskā slodze. Tā 
aktivizē vēdera presi, muguras muskuļus. Līdz ar 
to tiek masētas arī zarnas un to saturs kustas uz 
priekšu. Viens no terapeitiskajiem paņēmieniem 
ir zarnu masāža, kuru mēs vizītes laikā pacientam 
arī parādām.
– Kādos gadījumos būtu rekomendējama 
medikamentozā terapija?
– Ja ar uztura izmaiņām un fizisko aktivitāti rezul-
tātu panākt neizdodas, ir jādomā, ko vēl mēs 
varam darīt. Ir dažādu formu zāles – pilieni, kap-
sulas vai mikroklizmas –, ar kuru palīdzību var 
panākt vēlamo rezultātu. Medikamenti noteikti 
nav pirmā opcija, ko izvēlēties, bet, ja problēma 
ir tiešām izteikta, tas var būt labs risinājums. Īpaši 
tas var būt aktuāls gados vecākiem cilvēkiem ar 
ierobežotām kustībām.
– Viena no aktīvajām vielām, ko izmanto aiz-
cietējumu gadījumā, ir nātrija pikosulfāts. 
Kādas ir tā priekšrocības?
– Pirmkārt, nātrija pikosulfāts stimulē ūdens, 
minerālvielu un elektrolītu sekrēciju resnajā zarnā, 
kas dos irdinošu efektu zarnu saturam. Līdz ar 
to tiek nodrošināta satura virzīšanās tālāk. Otr-
kārt, tas veicina zarnu peristaltiku (zarnu sieniņu 
muskulatūras periodiska, ritmiska saraušanās, 
kas saturu virza vienā virzienā), tātad tam ir div-
kāršs lietošanas efekts. Arī dozēšana nav sarežģīta, 
medikaments ir jālieto proporcionāli savam sva-
ram. Šim preparātam ir labs darbības efekts, tas 
nav kairinošs, un tā iedarbības laiks ir optimāls.
– Cik liela nozīme aizcietējumu profilaksē ir 
medikamentozajai un nemedikamentoza-
jai terapijai?
– Ja mēs uzskatām, ka aizcietējums ir civilizācijas 
slimība, tad galvenā nozīme ir dzīvesveida kori-
ģēšanai. Ikdienas dzīves ritms nedrīkst būt tikai 
statisks, ir nepieciešama arī dinamiska noslodze. 
Ēdienkartē ir jāiekļauj produkti, ko paredzējusi 
daba, nevis kāds cepumiņš vai kas tamlīdzīgs. 
Ja tas tiks ievērots, tad arī varēs panākt dabīgu 
zarnu iztukšošanās procesu. Savukārt, ja ir prob-
lēmas, ko nevar ietekmēt ar dzīvesveida maiņu, 
tad vajadzēs lietot medikamentus.
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Andis Brēmanis: «Rafinēta pārtika, mazāk kustīgs dzīvesveids un pārāk mazs uzņemtā 
šķidruma daudzums, kam arī ir liela nozīme zarnu darbības stimulēšanā, veicina aiz-
cietējumu rašanos.»

Pareizs uzturs – veselības stūrakmens
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ILONA NORIETE

Pēdējos gados daudz tiek runāts par 
aknu transplantāciju, jo tas ir vienīgais 
veids, kā izdzīvot tiem, kuriem kādu 
iemeslu dēļ aknas stipri bojātas vai arī 
tās nespēj normāli funkcionēt. Līdz šim 
Latvijas iedzīvotājiem aknu transplantā-
cija bija iespējama vienīgi par saziedoto 
naudu, taču jau nākamajā gadā no valsts 
budžeta tiek plānots apmaksāt šī orgāna 
pārstādīšanu septiņiem pacientiem, ja 
vien būs donors.

Kādu lomu mūsu organismā spēlē aknas? Kādas 
pazīmes var liecināt, ka ar tām kaut kas nav kār-
tībā? Ko tādā situācijā pasākt? Par to saruna ar 
Rīgas Stradiņa universitātes Infektoloģijas un der-
matoloģijas katedras vadītāju, Latvijas Zinātņu 
akadēmijas korespondētājlocekli, dr. habil. med., 
profesori Ludmilu Vīksnu.

– Lūdzu, izstāstiet, kāpēc aknām ir tik liela 
nozīme cilvēka organismā?
– Aknas ir lielākais cilvēka gremošanas sistēmas 
orgāns. Tas ir nepāra orgāns, līdz ar to vienīgais. 
Aknām «uzkrauta» lielākā daļa organisma viel-
maiņas funkciju.
Svarīgs aknu uzdevums ir attīrīt organismu no 
indīgām un nelabvēlīgām vielām, kas radušās 
organismā vai uzņemtas ar pārtiku, noārdīt hor-
monus un medikamentu atstātās pēdas, no 
glikozes sintezēt un uzkrāt rezerves ogļhidrātu – 
glikogēnu, pārvērst par urīnvielu olbaltumvielu 
sadalīšanās procesā izveidotos amonija jonus, kā 
arī izstrādāt žulti.
Īslaicīgas aknu funkciju izzušanas gadījumā cil-
vēkam var pielietot aknu aizstājējterapiju ar īpa-
šām ierīcēm, taču pašlaik nav zināmas metodes, 
kas aknu funkcijas varētu aizvietot ilgākā laika 
periodā. Ne velti reizumis tiek runāts par aknu 
transplantāciju kā vienīgo izdzīvošanas iespēju.
– Cik veselas ir Latvijas iedzīvotāju aknas?
– Lielāku pētījumu, kas noteiktu aknu veselību 
mūsu populācijā, nav. Tomēr var teikt, ka saskaņā 
ar Pasaules Veselības organizācijas datiem aknu 
slimnieku skaits ar katru gadu pieaug. Tam ir vai-
rāki iemesli. Viens no tiem saistīts ar infekcijām, 
kurām aknas ir viens no galvenajiem mērķa orgā-
niem. Te var minēt B un C hepatītu. Otrs iemesls 
saistīts ar cilvēka dzīvesveidu: ja viņam ir liekā 
ķermeņa masa, veidojas metabolais sindroms, 
kur viena no izpausmēm ir tā saucamās taukainās 
aknas. Respektīvi, kad aknu šūnas, kurām būtu 
labā līmenī jāveic visi vielmaiņas un atindēšanas 
procesi, kļūst aptaukotas, tās vāji funkcionē un 
nepilda tām deleģēto uzdevumu. Un trešais ir 
alkohola lietošanas pieaugums gan Latvijā, gan 
citviet pasaulē. Tie ir trīs pamatiemesli, kādēļ aknu 
veselība kļūst arvien sliktāka.
– Kādi faktori visbiežāk izraisa toksiskus aknu 
bojājumus? 
– Viens no tiem, kā jau minēju, ir alkohola lieto-
šana. Par to, ka grādīgie dzērieni būtiski kaitē 
aknām, tiek runāts nepārtraukti. Taču tas nenotiek 
uzreiz – aknu šūnas bojājas pakāpeniski, pama-
zām izveidojot arvien lielāku tauku sadaļu aknu 
šūnās hepatocītos. Ja tas tā notiek, sākas nāka-
mais posms – veidojas aknu fibroze vai pat ciroze, 
kad aktīvās šūnas sastāvdaļas aizvietojas ar saist-
audiem. Tas, protams, var veicināt un paātrināt 
nāves iestāšanos.
Taču jāņem vērā: kamēr vēl ir tikai taukainās izmai-
ņas aknās, cilvēkam var palīdzēt. Pirmais priekšno-
teikums – pārtraukt vai būtiski samazināt alkohola 

lietošanu. Otrs ir saistīts ar medikamentiem, kurus 
pieņemts saukt par hepatoprotektoriem – tie ne 
vien aizsargā, bet arī ārstē aknas. Hepatoprotek-
toru lielākā daļa ir augu valsts izcelsmes produkti. 
Ir diezgan daudz pierādījumu to labvēlīgajai ietek-
mei, īpaši, ja runājam par esenciālajiem fosfolipī-
diem, ehinācijas preparātiem un citiem. Pēdējos 
gados Latvijā ir parādījušies uz biešu bāzes ražoti 
preparāti, izmantojot nanotehnoloģiju. Tos arī 
iesaka lietot taukainu aknu izmaiņu gadījumā. 
Līdz ar to, ja cilvēkam ir izveidojusies taukainā 
hepatoze un nekavējoties kaut kas jādara, tad, 
pateicoties dzīvesveida maiņai, kā arī pieejama-
jiem medikamentiem, pastāv iespēja uzlabot 
veselību un pat izveseļoties.
– Saistībā ar taukainajām aknām jūs minējāt 
lieko svaru un alkohola lietošanu. Vai ir vēl 
kādi citi faktori, kas to var ietekmēt?
– Paradoksāli, bet šīs pašas problēmas var būt arī 
ārkārtīgi vājiem cilvēkiem, piemēram, tiem, kas 
sirgst ar anoreksiju. Tāpat vīrushepatīta B un C 
slimniekiem, onkoloģijas, HIV, AIDS pacientiem. 
Nonākot situācijā, kad ķermeņa masa ir ļoti zema, 
izmainās vielmaiņa. Rezultātā tiek bojātas veselās 
šūnas, kuru vietā nereti veidojas taukaudi.
– Bieži ir dzirdēti labi vārdi par vakarā izdzertu 
vīna glāzi. Sarkanvīns uzlabojot sirds veselību 
utt. Vai regulāra vīna dzeršana ilgtermiņā var 
kaitēt mūsu aknu šūnām?
– Man pašai tas vēl ir neatbildēts jautājums. Taču, 
balstoties uz dažādām publikācijām un pētījumu 
datiem, ir viens interesants fakts – tajās valstīs, 
kur vīna lietošana ir tradicionāla un saprotama, 
kur pat bērniem ļauj iemērkt pirkstiņu vīnā, lai 
viņi turpmāk zinātu, kura ir laba vai kura slikta 
vīna garša, alkohola izcelsmes aknu bojājumi nav 
sastopami biežāk kā citās valstīs, dažreiz pat retāk.
Bet, atgriežoties pie jautājuma par vīna lietošanu, 
vispirms jāteic, ka ikviens cilvēks ir individuāls un 
katra organisms reaģē savādāk uz izdzertā alko-
hola daudzumu. Protams, tiem, kas to dara regu-
lāri, lielākā apjomā, vairāk tiks ietekmētas aknas 
nekā tiem, kas dzer maz un neregulāri.

– Kādi klīniskie rādītāji var liecināt, ka ar 
aknām kaut kas nav kārtībā? Cik zināms, aknas 
sāk sāpēt vien tad, kad tās jau krietni bojātas!
– Jā, aknas gandrīz nekad nesāp. Ja kaut ko šajā 
apvidū jūt, tad tas varētu būt aknu apvalks, tāpat 
mēdz sāpēt žultsceļi. Izmaiņas aknās notiek 
pakāpeniski. Taču, ja process nonācis pārāk tālu, 
par to vispirms liecinās ādas un acu ābolu krā-
sas maiņa – tie kļūst dzelteni. To jau redzēs gan 
pats pacients, gan viņa ārsts, un tad ar vislielāko 
varbūtību varēs domāt, ka, iespējams, vainoja-
mas aknas.
Te gan vēlos akcentēt, ka liela daļa aknu bojājumu, 
īpaši vīrusu infekciju izraisītu, norit bez dzeltes.
– Kā konstatē aknu problēmas?
– Pacients aiziet pie ārsta ar sūdzībām par vis-
pārēju sliktu pašsajūtu. Viņš atzīmē tādus sim-
ptomus kā nespēku, smaguma sajūtu pakrūtē 
u.c. Tajā pašā laikā simptomi nav neko izteikti. 
Tālākais solis – lai izpētītu pacienta veselības stā-
vokli, ārsts parasti nozīmē analīzes. To vidū arī 
tādas, kas liecina par aknu darbību, piemēram, 
fermentus ALAT (alanīnaminotransferāzi), ASAT 
(aspartātaminotransferāzi), kā arī GGT (gamma-
glutamiltransferāzi). Atkarībā no atbilžu rezultā-
tiem ārsts izlems, ko tālāk darīt. Parasti ārsti arī 
kontrolē, vai pacientam nav B, C vai cits infek-
ciozs hepatīts. Ja aknu rādītāji nav kārtībā, varbūt 
var izdarīt aknu biopsiju – paņemt aknu gaba-
liņu un mikroskopiski paskatīties, kas varētu būt 
par problēmu. Ja redz saistaudus un fibrotiskus 
audus, tad tā varētu būt aknu fibroze vai ciroze. 
Ja daudz tauku (taukainā hepatoze), redz arī iekai-
suma šūnas un pazīmes.
– Parasti pacientiem vismaz reizi gadā ietei-
cams vērsties pie sava ģimenes ārsta un nodot 
analīzes cukura, holesterīna līmeņa noteikša-
nai. Vīriešiem pārbauda arī PSA jeb prostatas 
specifisko antigēnu u.c. Kā ir ar aknu rādītā-
jiem – arī tos vēlams noteikt regulāri?
– Tiem, kuri ir veseli, tādas analīzes nav nepiecie-
šamas. Es domāju, ka to vajadzētu darīt vienīgi 
tad, ja pacients apzinās, ka viņš savai veselībai 

darījis pāri, piemēram, pārlieku lietojis alkoholu. 
Vai ja viņam ir hronisks B vai C hepatīts.
– Mūsdienās vērojama tendence pārlieku 
daudz lietot medikamentus, turklāt arī 
tad, kad to nevajag darīt. Arī zāles negatīvi 
ietekmē aknu darbību! Kuras medikamentu 
grupas aknām ir visbīstamākās?
– Vajadzētu atturēties lietot uztura bagātinātājus, 
kuriem nav veikti pietiekami pētījumi. Tāpat starp 
hepatotoksiskiem var minēt medikamentus, ko 
lieto onkoloģijā. Uzmanīgiem jābūt ar zālēm, kas 
paredzētas saaukstēšanās gadījumā vai augstas 
ķermeņa temperatūras samazināšanai. Tāds ir, 
piemēram, paracetamols, it īpaši, ja to lieto par 
daudz un par ilgu.
Katrā ziņā es iesaku pirms zāļu lietošanas vienmēr 
kārtīgi izlasīt instrukciju, lai zinātu, kādus blakus-
efektus medikaments mēdz radīt. Tāpat ļoti stin-
gri jāseko medikamentu devām. Noteikti ar zāļu 
lietošanu vajadzētu būt uzmanīgiem tiem, kuriem 
ir hroniskas aknu vai nieru slimības.
– Un kā ir ar pretsāpju līdzekļiem? Daudzi, tik-
līdz kaut kas iesāpas, uzreiz ķeras pie ibume-
tīna vai kādām citām zālēm.
– Šo zāļu anotācijā ir rakstīts, ka tās jālieto uzma-
nīgi tiem, kuriem jau ir aknu vai nieru saslimša-
nas. Tāpēc vēlreiz gribu uzsvērt – visos gadījumos 
obligāti jāiepazīstas ar zāļu lietošanas instrukciju.
Visuzmanīgākajam jābūt ar zālēm, kuras 
lieto ilglaicīgi.
– Ir slimības, kas neatgriezeniski bojā aknas. 
Bet ja stāvoklis nav tik nopietns, vai aknu šūnu 
bojājums ir atgriezenisks? Ko šajā gadījumā 
var darīt?
– Vispirms jādomā, ko varētu mainīt dzīvesveidā. 
Piemēram, ja cilvēks mīl iedzert, tad viņam jāpār-
trauc to darīt. Ja pacients lieto ļoti daudz zāļu, tad 
viņam jārunā ar ārstu, kā samazināt to devas vai 
varbūt jāpāriet uz kādu citu līdzīgas iedarbības, 
bet atšķirīga ķīmiskā sastāva medikamentu. Ja 
pacientam ir B vai C hepatīts vai HIV, šī slimība 
jāārstē ar preparātiem, kas iedarbojas uz vīrusiem, 
samazinot to daudzumu, lai neattīstītos aknu 
bojājumi vai to attīstība vismaz tiktu piebremzēta.
– Vai aknas var bojāt tikai iekšķīgi dzeramie 
medikamenti, vai arī tie, kas ir injekciju veidā?
– Tas ir atkarīgs nevis no medikamenta ieņemša-
nas veida, bet no tā ķīmiskā sastāva. No ieņemša-
nas veida vairāk vai mazāk varētu bojāties kuņģis 
vai zarnu trakts.
– Vai aknas var atjaunoties, ja tās ārstē?
– Jā, aknām piemīt fantastiska spēja reģenerēties. 
Vislabāk tas ir redzams tad, kad ir kāda akūta situā-
cija – pēkšņa aknu saslimšana, piemēram, akūts 
vīrusa hepatīts B, un pacients pat ir aknu komā. 
Saņemot pretvīrusu terapiju un tajā pašā laikā 
aknas aizvietojošo terapiju, kas ļauj bojātajām 
šūnām «atpūsties», notiek šūnu reģenerācija jeb 
atjaunošanās. Šajā laikā aknās esošās nekrotiskās 
vai iekaisušās šūniņas atgūst iepriekšējās spējas. 
Hroniskās situācijās tas notiek daudz gausāk, lai 
neteiktu, ka nenotiek nemaz. Taču ir viens intere-
sants fakts: aknu pētnieki raksta, ka tad, ja ir sagla-
bājusies vismaz desmitā daļa no aknu šūnām, 
cilvēks var dzīvot un viss vēl funkcionē.
– Vai aknu šūnu bojājuma gadījumos ir iespē-
jama arī pilnīga izveseļošanās?
– Kamēr nav attīstījusies aknu fibroze vai ciroze, 
tikmēr ir diezgan liela (bet ne absolūta) varbūtība 
aknām atjaunoties.
– Ko jūs vēl gribētu piebilst sarunas noslē-
gumā? 
– Veselam cilvēkam dzīves kvalitāte vienmēr ir 
daudz labāka nekā slimam. Tāpēc sargājiet savas 
aknas, un tad necietīs arī jūsu dzīves kvalitāte!

Organisma attīrītājs – aknas

Ludmila Vīksna: «Aknu slimnieku skaits ar katru gadu pieaug. Tam ir vairāki iemesli. 
Viens no tiem saistīts ar infekcijām, kurām aknas ir viens no galvenajiem mērķa orgā-
niem. Otrs iemesls ir cilvēka dzīvesveids. Un trešais ir alkohola lietošanas pieaugums 
gan Latvijā, gan citviet pasaulē.»

PACIENTU IZGLĪTĪBAI
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TOMS ZVIRBULIS

Mūsdienās saslimstība ar onkoloģiska-
jām slimībām aizvien ir augsta. Daļēji to 
varētu saistīt ar precīzāku diagnostikas 
metožu ienākšanu medicīnā, bet daļēji 
to ietekmē kaitīgie apkārtējās vides fak-
tori, ģenētiskie aspekti. Viens no kaitī-
giem vides faktoriem ir ultravioletais 
starojums, kas veicina ļaundabīga ādas 
audzēja – melanomas – veidošanos.

Lai vairāk uzzināt par to, kā melanomu diagnos-
ticē un ārstē Latvijā, uz sarunu aicināju Paula Stra-
diņa Klīniskās universitātes slimnīcas Onkoloģijas 
klīnikas ārsti Aiju Geriņu-Bērziņu.

– Kādas ir tendences saslimstībai ar ādas 
melanomu Latvijā un pasaulē?
–Var teikt, ka Latvijā saslimstība ar vēzi ir relatīvi 
stabilizējusies, tas ir, ik gadu tiek diagnosticēti 
apmēram 11 tūkstoši jaunu vēža gadījumu. Diag-
nosticēto ļaundabīgu ādas veidojumu skaits ir ap 
700 gadījumu gadā, no tiem melanomu diagnos-
ticē aptuveni 200 pacientiem, pērn – 196. Latvijā 
novēro melanomas saslimstības pieaugumu. Ska-
toties pa gadiem, 2001. gadā tie bija 5,7 cilvēki uz 
100 tūkstošiem iedzīvotāju, bet 2016. gadā jau 10 
uz 100 000. Vīrieši ar šo diagnozi slimo nedaudz 
retāk kā sievietes. Līdzīga tendence ir arī pasaulē. 
Eiropā saslimstība ar melanomu variē no 5–12–25 
uz 100 000 iedzīvotājiem ar tendenci pieaugt.
– Ar ko varētu izskaidrot slimnieku skaita 
pieaugumu? 
– UV starojums tiek atzīts par nozīmīgu kan-
cerogēnu melanomas ģenēzē. UV starojuma 
novēršana, ieskaitot profilaktiskos pasākumus, 
ir pierādījusi savu efektivitāti, īpaši dienvidu val-
stīs, piemēram, Austrālijā. Bet ir jāņem vērā arī 
tādi faktori kā ģenētika, jo ir pacienti, kuri nedo-
das saulē, izsargājas no kaitīgā UV starojuma, bet 
saslimst, piemēram, ar bezpigmenta melanomas 
formu. Tātad vairāk uzmanības ir jāpievērš ģenē-
tiskajiem faktoriem, mutācijām un dažādu citu 
kaitīgo apstākļu summai. Tā ir multifaktoriāla 
saslimšana, par kuru mēs joprojām ļoti maz zinām.
– Kam īpaši būtu jāpievērš uzmanība, runājot 
par strukturālām ādas izmaiņām?
– Runājot par «aizdomīgā» veidojuma izskatu, 
tiek piemērots tā saucamais ABCD algoritms (no 
angļu – A – Asimmetry (asimetrija), B – Border 
(malas), C – Color (krāsa), D – Diameter (diametrs)), 
kas ļauj pašam labāk novērtēt dzimumzīmi. Tātad 
tas ietver četras lietas: veidojuma asimetriju, 
robežlīnijas neregularitāti, krāsu un izmēru. Nere-
gulāras formas veidojumi uzreiz rada aizdomas, 
ka tie varētu vēstīt par ko sliktu. Noteikti jāpievērš 
uzmanība, ja šāds veidojums sāk čūlot vai asiņot. 
Visi veidojumi, kas ir lielāki par pieciem milimet-
riem, ir jāuzskata par potenciāli bīstamiem. Par 
tiem noteikti būtu jākonsultējas ar ārstu. Mums 
pašiem šādu izaugumu noteikti nevajadzētu 
mēģināt nokasīt nost.
– Kā jums šķiet, vai cilvēki Latvijā pievērš pie-
tiekami lielu uzmanību šai problēmai?
– Es teiktu, ka pēdējos gados ir novērojama pozi-
tīva tendence, un cilvēki, it īpaši gados jaunāki, 
arvien lielāku uzmanību velta savai veselībai. 

Mūsdienās arī interneta pieejamība ir lielāka, kas 
palīdz izglītoties. Bet pie jebkurām aizdomām, 
protams, vislabāk pēc padoma ir griezties pie 
sava ģimenes ārsta vai dermatologa. Tomēr pri-
mārais ir paškontrole. Ja par veidojumiem ķer-
meņa redzamajās daļās varbūt arī kāds cits var 
mums pateikt, tad tās daļas, ko sedz drēbes, ir 
pašu pacientu ziņā. Mūsdienās ir iespējams izvei-
dot individuālo dzimumzīmju datu bāzi, lai to 
attīstību novērotu dinamikā, kā arī veidot dzi-
mumzīmju «karti», lai sekotu dzimumzīmju dis-
lokācijai atsevišķās ķermeņa vietās. Tas var ļoti 
palīdzēt savlaicīgai diagnostikai.
– Cik izglītoti ir cilvēki par to, kā melanoma 
rodas, kā to ārstē, par ļaundabīgiem ādas vei-
dojumiem kopumā?
– Jau minēju, ka ir pozitīva tendence, tomēr infor-
mācijas vēl arvien ir par maz. Par maz tiek rakstīts 
presē, par maz ir informācijas internetā. Iestājoties 
siltam laikam, nākot vasarai, mums tiek atgādi-
nāts uzmanīties no saules, bet cilvēki to bieži vien 
neņem vērā. Kā piemēru varu minēt Austrāliju, kur 
nemitīgi pa televizoru un internetā tiek propa-
gandēts, ka nedrīkst doties ārā bez aizsargkrēma, 
ūdens pudeles, saulesbrillēm vai cepures. Varbūt 
arī pie mums ir jābūt intensīvākai reklāmai un pre-
ses iedarbībai uz sabiedrību. Ir jāturpina aktuali-
zēt problēmu, cik nevērība šajā gadījumā var būt 
bīstama, ko mēs varam savā labā darīt un kā sevi 
pasargāt! Svarīgi, lai šī informācija būtu pieejema 
arī ģimenes ārsta kabinetā. Būtiski ir apzināt vēža 
saslimšanas gadījumus ģimenē, dzimtā, jo, kā jau 
minēju, vēža attīstību ietekmē vairāki faktori vai 
to kopums.
– Viens no melanomas izplatības iemes-
liem varētu būt tāds, ka cilvēki neveic pre-
ventīvos pasākumus, lai izvairītos no šādas 
saslimšanas? 
– Tā ir. Šeit man gribētos pieskarties arī tēmai par 
solārijiem. Pēc Starptautiskās vēža pētījumu aģen-
tūras datiem (International Agency for Research on 
Cancer), ir pietiekami daudz pierādījumu tam, ka 
solāriju izmantošana var provocēt melanomas 
attīstību, ka sauļošanās solārijā nedod labumu 
veselībai. Pēc pētījumu datiem solāriju lietošana 
palielina melanomas risku par 16–20%.
– Vai mūsdienās ir iespējams pilnībā izārstē-
ties no melanomas?
– Tas ir atkarīgs no slimības stadijas, no tā, cik tālu 
slimība ir izplatījusies. Ja tā ir pirmajā vai otrajā 
stadijā, tad pārsvarā pietiek ar veidojuma izņem-
šanu, un pacients atlikušo dzīvi ir vesels. Ja arī 
melanomas diagnoze ir noteikta agrīnā stadijā, 

tomēr pacientam tiek rekomendēts dzīves laikā 
turpināt novērošanos. Mūsdienās, ņemot vērā 
jaunākās paaudzes sistēmiskās terapijas iespē-
jas, arī slimību 3. un 4. stadijā ir iespējams ārstēt 
vairāku gadu garumā kā hronisku saslimšanu. Tas 
nozīmē, ka varam pacientam pagarināt dzīvildzi, 
laiku līdz slimības progresijai.
– Tātad labvēlīgai prognozei ļoti svarīga ir 
agrīna diagnostika.
– Noteikti. Tas, cik ātri pacients nonāk pie ārsta, 
cik agrīna ir melanomas diagnostika, ir ļoti svarīgi. 
Jo problēma ir mazāka, jo vieglāk ar to tikt galā. 
Tiklīdz melanoma sāk savu gaitu pa orgānu sis-
tēmām, tā kļūst neprognozējama un bīstama, jo 
tai ir tendence ātri metastazēties – veidot perēk-
ļus citos orgānos, traucējot to normālo funkciju.
– Kāda ir prognoze pacientiem, kuriem mela-
noma diagnosticēta 3.–4. stadijā?
– Kā jau minēju, šajās slimības stadijās ir pare-
dzēta un iespējama sistēmiska terapija. 3. stadijas 
pacientiem pēc vadlīnijām tiek rekomendēta tera-
pija ar interferonu. Pēdējos gados aktualizējies 
jautājums par jauno imūnmedikamentu pielie-
tojumu pēc operācijas 3. stadijas pacientiem, kas 
būtiski pagarina laiku līdz slimības recidīvam. Gal-
venās diskusijas te ir par medikamentu izraisīta-
jām blaknēm un terapijas dārdzību. Pēc saņemtās 
terapijas pacientus turpina novērot, veic kontro-
les izmeklējumus, lai izslēgtu attālu metastāžu 
veidošanos. Pacientiem ar melanomu 4. stadijā, 
kad tiek konstatēta slimības izplatība (metastāzes) 
citos orgānos, tiek piemērota sistēmiskā terapija, 
kuru reizēm pēc vajadzības var kombinēt ar lokālu 
staru terapiju. Mūsdienās izplatītas melanomas 
stadijā terapijas izvēli izdara atkarībā no tā, kādas 
gēnu mutācijas vēža audos tiek atrastas. Pēdējos 
gados ir notikusi zināma revolūcija melanomas 
ārstēšanā, kas dod iespēju pilnīgi neārstējamu 
patoloģiju ar augstu mirstību pārvērst hroniski 
kontrolējamā slimībā un pagarināt dzīvildzi. Ja 
melanomā tiek atrastas BRAF un NRAS mutāci-
jas, tad pacientiem nozīmē medikamentus, kas šīs 
mutācijas bloķē. Tā ir mērķterapija, kas tādējādi 
pārtrauc melanomas tālāku attīstību un mazina 
jau radītās sekas. Pēc randomizēto klīnisko pētī-
jumu datiem, pacientiem ar BRAF V600 mutāciju, 
kas saņem mērķterapiju, 70% gadījumu par vai-
rāk nekā 12 mēnešiem tiek pagarināts slimības 
bezrecidīva periods. Kādam varbūt šķiet, ka tas 
ir ļoti maz, bet, saskaroties ar šo nopietno un dzī-
vību apdraudošo problēmu, nākas novērtēt, cik 
svarīga ir katra diena, mēnesis vai gads, ko mēs 
varam šiem pacientiem uzdāvināt.

– Pēdējā laikā daudz tiek runāts par imūnte-
rapijas pielietošanu metastātiskas melano-
mas ārstēšanā. Kādi ir ārstēšanas rezultāti?
– Ja mutāciju nav, tad var izmantot jaunās paau-
dzes imūnterapiju (anti-PDI). Pēc klīnisko pētī-
jumu datiem, viena gada dzīvildze tika novērota 
72,9% imūnterapijas pacientu, salīdzinot ar 42,1% 
pacientu, kas saņēma ķīmijterapiju (Annals of 
Oncology). Jā, šī terapija ir dārga, bet tā ir efek-
tīva šai ļoti agresīvajai slimībai.
Ja melanomai tiek novērota strauja attīstības gaita 
un nekas netiek darīts, pacienta dzīvildze ir pāris 
mēnešu. Ja melanoma labi reaģē uz mūsu nozī-
mēto ārstēšanu, tad mēs to turpinām. Ir pacienti, 
kas šāda veida terapiju saņem jau vairākus gadus, 
un viņiem slimība nav aktīva, nav jaunu metas-
tāžu. Tādos gadījumos slimība ir ievesta hroniskā 
formā, un pacients var dzīvot tālāk.
– Cik lielu atbalstu sniedz valsts melanomas 
ārstēšanas izdevumu segšanā?
– Valsts atbalsts varētu būt ievērojami lielāks. 
Pašlaik valsts sedz interferona terapiju un viena 
onkolītiskās viroterapijas medikamenta izmak-
sas. Bet jaunie mērķterapijas medikamenti, kas 
savu klīnisko efektivitāti ir pierādījuši vairākos ran-
domizētos klīniskos pētījumos un ir apstiprināti 
vadošās straptautiskās ķīmijterapijas vadlīnijās, 
netiek kompensēti. Latvija ir vienīgā no Baltijas 
valstīm, kurā šī terapija netiek pilnībā akceptēta. 
Pacienti var medikamentus pirkt par savu naudu 
vai arī kā glābējzvanu izmantot ziedojumu vāk-
šanas kampaņas (ziedot.lv. u.c.).
– Kāds ir labākais veids, kā rūpēties par ādas 
veselību, lai pasargātu sevi no šādām prob-
lēmām nākotnē?
– Visvienkāršākā ir paškontrole, aizdomīgo ādas 
veidojumu periodiska novērošana, līdzīgi kā 
sievietēm tiek rekomendēts veikt krūts dzie-
dzera pašpārbaudi krūts vēža profilaksei. Pēc 
dušas mēs varam apskatīt savu ādu un, ja tas 
nepieciešams, lūgt mājiniekus izvērtēt aizdo-
mīgas dzimumzīmes, veidojumus. Ja kāda dzi-
mumzīme rada šaubas, tad noteikti jādodas pie 
ģimenes ārsta vai dermatologa. Dermatolo-
giem ir plašas iespējas apskatīt šos veidojumus 
(piemēram, dermatoskopija) un nepieciešamī-
bas gadījumā tos noņemt. Pacients pie derma-
tologa var doties atkal pēc gada, nofotografēt 
ādas veidojumu atkārtoti un salīdzināt, vai 
gada laikā tas ir mainījies, vai nē. Protams, āda 
ir jāsargā no kaitīgas ietekmes, jāņem vērā UV 
staru iedarbība, izmantojot jau zināmos profi-
lakses līdzekļus.

Uzmanies 
no saules!

OK
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ACI PRET ACI

KETA SELECKA

Imūnā sistēma, kas ir sarežģīts šūnu un 
orgānu kopums, ir organisma pašaiz-
sardzība pret slimību ierosinātājiem un 
svešām vielām.

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slim-
nīcas Ambulatorās daļas onkoloģe-imuno-
loģe Simona Doniņa stāsta par imūnsistēmas 
nozīmi organisma aizsardzībā pret saslimšanu 
ar vēzi un cīņā ar ļaundabīgajiem audzējiem. 
Viņa piemin arī to, kā onkoloģiskajiem pacien-
tiem var palīdzēt imūnterapija jeb ārstēšana ar 
imūnpreparātiem, kas ļauj stabilizēt un mobili-
zēt imūnsistēmu.

– Imūnā sistēma organismā piedalās dažā-
dos procesos. Kāda ir šīs sistēmas nozīme, 
lai mazinātu risku saslimt ar vēzi, un kā 
imūnsistēma cīnās pret ļaundabīgajiem 
veidojumiem? 
– Imūnsistēmas galvenais uzdevums ir atšķirt 
savu no sveša, savējo saglabājot un svešo atgrū-
žot vai iznīcinot. Tā kā audzējs veidojas no paša 
cilvēka šūnām, imūnajai sistēmai bieži vien ir 
grūti saprast, vai tās tiešām ir manas vai svešas 
šūnas. Jo audzēja šūnas vairāk atšķiras no mūsu 
organisma šūnām, jo imūnsistēma tās labāk spēj 
atpazīt un pret tām cīnīties. To sauc par imūno 
rediģēšanu. Tas ir ideālais variants, kad audzējs 
tiek iznīcināts tad, kad tas tikai veidojas un ir 
ļoti, ļoti maziņš.
Ja izmainītās šūnas pašā sākumā tomēr netiek 
atpazītas un netiek iznīcinātas, imūnās rediģē-
šanas fāze pāriet tā sauktajā līdzsvara fāzē, kad 
audzēja šūnas dzīvo organismā, taču imūnsis-
tēma tās kontrolē – kad organisms sadzīvo ar 
ļaundabīgajām šūnām. Arī šajā fāzē mēs par 
audzēju cilvēka organismā nemaz nezinām, jo 
nav nekādu veidojumu, ko pacients vai ārsts 
varētu sataustīt, un audzēju nevar saskatīt ne 
rentgenā, ne datortomogrāfijā. Pat pozitronu 
emisijas datortomogrāfijā jeb PET/CT to nevar 
ieraudzīt, ja tas ir mazāks par trim līdz pieciem 
milimetriem, kā tas ir šajā fāzē. Starp citu, audzējs 
šādā fāzē organismā var dzīvot gadiem ilgi.
Kad iepriekš minētais līdzsvars, ko salīdzinājām 
ar sadzīvošanu, organismā tiek izjaukts, turklāt 
neviens nezina, kāpēc tā notiek, sākas audzēja 
izvairīšanās no imūnās uzraudzības, kad ļaun-
dabīgais veidojums sāk nekontrolējami augt. 
Imūnsistēma šajā brīdī ir diezgan bezspēcīga. 
Šajā fāzē audzējs ir redzams vizuālās diagnosti-
kas izmeklējumos vai ir sataustāms, un pacien-
tam reizēm ir kādas īpašas sūdzības par veselību.
– Vai ļaundabīgais audzējs attīstoties nomāc 
imūnsistēmu? 
– Jā, protams, ka nomāc! Ir vairāki tā sauktie 
audzēja izvairīšanās mehānismi no imūnās kon-
troles. Viens no tiem ir tāds, ka audzējs izdala 
tādas bioloģiski aktīvas vielas un līdz ar to ap sevi 
rada tādu vidi, kurā audzēja šūnām patīk augt, 
bet imūnšūnām nepatīk uzturēties un darīt savu 
aizsardzības darbu.
Vēl audzējs dara tā, ka neveido dažas struktūras, 
pēc kurām imūnās sistēmas šūnas varētu atpa-
zīt ļaundabīgā audzēja šūnas un iznīcināt tās. 
Laboratoriskie pētījumi par to, kā imūnās sistē-
mas šūnai labāk tikt galā ar audzēju, liecina, ka 
diemžēl audzēja šūnas ir gudrākas un pielāgojas 
dažādiem apstākļiem ātrāk nekā imūnās šūnas. 
Ne velti vēzi sauc par ļaundabīgo audzēju, jo tā 
daba ir ļauna – agrīni to ir grūti atpazīt, bet vēlī-
nās stadijās ļoti grūti pret to cīnīties.

– Vai var teikt, ka tiem, kuriem ir vājāka imu-
nitāte, ir lielāka varbūtība attīstīties ļaunda-
bīgam audzējam?
– Es teiktu tā: arī tie, kuriem ir aktīva, nor-
māli funkcionējoša imūnā sistēma, saslimst ar 
audzēju, taču tie, kuriem tā nav tik spēcīga vai ir 
novājināta kādu medikamentu, hronisku saslim-
šanu vai ārēju faktoru dēļ, no šīs vainas varētu 
ciest biežāk.
Cilvēka organismā darbojas un mijiedarbojas 
daudz smalku bioloģisku un ķīmisku norišu, 
kuras diemžēl nav iespējams ne izmērīt, ne pil-
nībā izprast, ne izskaidrot. Tāpat kā to, kāpēc 
vienam ir vēzis, bet citam nav.
– Kā iespējams uzlabot organisma imunitāti 
pret ļaundabīgajām saslimšanām? Ko darīt 
un ko labāk nedarīt?
– Nav tādu specifisku lietu, kas būtu domātas 
tieši pretaudzēju imūnās atbildes uzlabošanai. 
Ikvienam iesaku ievērot vispārējos principus, 
kas nodrošina stipru imūnsistēmu: tas ir labs 
miegs, psihoemocionālais komforts, pareizs die-
nas režīms, kad darbs mijas ar atpūtu, veselīgs un 
pilnvērtīgs uzturs un mērenas fiziskās aktivitātes.
Vienmēr ir svarīgi atcerēties, ka imūno sistēmu 
nevar stimulēt un uzlabot bezgalīgi, jo nav 
zināms, kādas tieši un cik spēcīgas ir imūnsis-
tēmas atbildes reakcijas iespējas. Vienā reizē, 
kad to pārlieku stimulē, imūnsistēma var pateikt 
«Stop, es negribu vairāk strādāt!»
Turklāt, īpaši stimulējot imūnsistēmu, nevar 
zināt, kā tas ietekmē audzēja šūnas, par kurām 
cilvēks savā organismā varbūt nemaz nenojauš.
Ja mēs zinātu, kā izvairīties no saslimšanas ar 
vēzi, Onkoloģijas centra gaiteņi būtu tukši, 
mums nebūtu pacientu, ko ārstēt, bet tā diem-
žēl nav.
– Kad un kāpēc ārstiem pirmoreiz radās 
doma, ka imūnsistēmu var izmantot cīņā 
pret vēzi?
– Tas notika ļoti sen – 19. gadsimta 90. gados –, 
kad britu ķirurgs Viljams Kolejs (William Coley) 
bija novērojis, ka tiem pacientiem, kuriem 
nopietnas infekcijas slimības izpaužas ar dru-
dzi, pēc tam labāk izdodas cīnīties pret ļaundabī-
gajiem audzējiem. Vēlāk viņš šo lietu pētīja sīkāk 
un izveidoja baktēriju toksīnu, ko nosauca savā 
vārdā – Koleja toksīns. To viņš injicēja pacien-
tiem, cenšoties pierādīt, ka audzēju varētu 

iznīcināt, panākot šādu organisma reakciju, kas 
izpaužas kā drudzis un temperatūra. Pēc tam 
onkoloģisko slimību ārstēšanā ienāca ķīmiskie 
preparāti un par imūnterapiju tika piemirsts, bet 
tagad interese ir atjaunojusies, un pēdējo desmit 
gadu laikā daudzos ārstu kongresos divas treš-
daļas laika tiek veltīts audzēju imunoloģijai un 
imūnterapijai, uzsverot imūnpreparātu nozīmi 
onkoloģisko slimību ārstēšanā.
– Kādas mūsdienās ir iespējas onkologiem-
imunologiem palīdzēt imūnsistēmai aizsar-
dzībā pret vēzi?
– Onkologs-imunologs vajadzības gadījumā 
sniedz padomus ķīmijterapijas un staru tera-
pijas laikā, ja radušās problēmas imūnās sistē-
mas darbībā zemā imūnšūnu skaita dēļ asinīs, 
bet svarīgākais uzdevums ir ārstēt pacientus 
ar imūnterapijas preparātiem. Pēdējos piecos 
gados ir reģistrēti vairāki jauni imunoloģiskie 
medikamenti, kas darbojas uz imūnšūnām, uztu-
rot tās aktīvas un tādējādi veicinot imūno atbildi 
cīņai pret audzēju. Dažādu iemeslu dēļ mūsu val-
stī pieredze ar šiem medikamentiem ir ļoti maza. 
Latvijā izmanto terapiju ar bioloģiski aktīvo vielu 
citokīnu, onkolītisko viroterapiju, kas ir viens no 
imūnterapijas virzieniem, kā arī tā sauktos imūn-
modulatorus, kas koriģē imūnās reakcijas.
Ja audzējs ir izoperēts vai ir bijusi ķīmijterapija 
vai imūnterapija, pagaidām labākais, ko imu-
nologs var darīt, ir atgriezt pacienta organismu 
līdzsvara fāzē, kad imūnsistēma spēj pārvaldīt 
jeb uzraudzīt audzēja šūnas. Jo ilgāk varam viņu 
noturēt šajā fāzē, jo labāk! Tad audzējs netraucē 
pacientam dzīvot.
– Ņemot vērā ažiotāžu, kas saistīta ar onkolī-
tisko viroterapiju, gribu pajautāt, kāds ir šīs 
terapijas darbības mehānisms cīņā pret vēzi?
– Tagad onkolītiskās viroterapijas darbības 
mehānismi ir izpētīti un smalki aprakstīti zināt-
niskos medicīnas žurnālos.
Pacienta organismā tiek ievadīts vīruss, kam ir 
divi darbības virzieni. Pirmais – vīrusam vairo-
joties pacienta organismā esošā audzēja šūnās, 
tās aiziet bojā, un otrais – tiek ierosināta orga-
nisma imūnsistēmas atbilde, t. i., lai imūnā sis-
tēma sāktu strādāt aktīvāk.
Līdz šim pasaulē ir reģistrēti trīs šādi vīrusi – Lat-
vijā, Ķīnā un ASV. Ļoti daudz pētījumu šajā jomā 
pašlaik notiek arī Austrālijā un Kanādā.

Domāju, ka tas ir perspektīvs virziens, īpaši cerī-
gas šķiet kombinācijas ar citiem medikamentiem.
– Kā onkologs-imunologs var palīdzēt onko-
loģiskajam pacientam ķīmijterapijas un/vai 
staru terapijas laikā? Kādi līdzekļi tiek izman-
toti šajā gadījumā?
– Onkologs-imunologs var palīdzēt novērst 
ķīmijterapijas un staru terapijas radītās blak-
nes, kas saistītas ar imūnās sistēmas darbības 
traucējumiem, t. i., ārstē tad, kad imūnsistēma 
specifiskās terapijas dēļ ir bojāta, tās funkci-
jas novājinātas.
Visbiežāk mēs, protams, palīdzam ar medika-
mentiem, taču gribu piebilst, ka ir daudzas lietas, 
ko ar zālēm nevar novērst, piemēram, pacienta 
dzīvesveidu, paradumus, psihoemocionālo 
spriedzi. Reizēm imunologs ir kā psihologs – jo 
vairāk ar pacientu runā un rūpīgāk visu izskaidro, 
jo mazāk recepšu galu galā ir jāraksta.
– Kā atrast zelta vidusceļu starp ķīmijtera-
piju, staru terapiju un imūnterapiju onkolo-
ģisko slimību ārstēšanā?
– Pasaulē ir ļoti daudz klīnisko pētījumu, kur 
pēta, vai un kā labāk sakombinēt visas šīs ārstē-
šanas metodes, meklējot optimālas kombināci-
jas gan laika, gan devu ziņā, lai būtu pēc iespējas 
mazāk terapijas blakņu un pēc iespējas labāks 
ārstēšanas rezultāts. Ir kļuvis skaidrs, ka viena 
metode ir neefektīva.
Gribētos, lai varētu atrast konkrētajam pacien-
tam piemērotāko vēža ārstēšanas metožu un 
medikamentu kombināciju. Ne velti pēdējā 
laikā tiek runāts par personalizēto medicīnu. 
Atceros vienu traktējumu – pareizajam pacien-
tam pareizais medikaments pareizajā laikā. Tas 
būtu ideāli.
– Kādas ir onkologu-imunologu iespējas palī-
dzēt pacientam, ja viņš nepanes ķīmijtera-
piju? Uz ko vajadzētu likt uzsvaru?
– Pēdējā laikā reti kad ir novērojama ķīmijterapi-
jas nepanesamība. Ir gan situācijas, kad objek-
tīvu medicīnisku iemeslu dēļ ķīmijterapiju nav 
iespējams turpināt. Tas parasti ir pacientiem, 
kuriem vēzis ir vēlīnā stadijā, plaši izplatīts. Tad 
onkologs-imunologs var mēģināt ar medika-
mentiem uzturēt pacienta dzīves kvalitāti – lai 
viņš pēc iespējas labāk var sadzīvot ar audzēju.
Mūsdienās ir pierādīta ķīmijterapijas efektivi-
tāte daudzu vēža veidu ārstniecībā, līdz ar to 
es nevaru teikt, ka var iztikt bez ķīmijterapijas, 
pārejot tikai uz imūnterapiju.
– Kuriem onkoloģiskajiem pacientiem būtu 
īpaši svarīgi apmeklēt onkologa-imuno-
loga konsultāciju?
– Tiem, kuriem ir klīniski vāja imūnsistēma. Pazī-
mes, kas varētu liecināt, ka jau pirms saslimšanas 
ar vēzi pacientam ir bijusi novājināta imūnsis-
tēma, ir bieža slimošana ar dažādām vīrusinfek-
cijām, aukstumpumpas vai augoņi, kas metas 
biežāk nekā citiem, u. c. Vēl uz konsultāciju būtu 
vērts atnākt tiem, kuriem ir kāda hroniska sli-
mība, piemēram, diabēts vai kāda no autoimū-
najām saslimšanām, kas novājina imūnsistēmu.
Arī tad, ja ārstēšana ar ķīmijterapiju un/vai staru 
terapiju bijusi smaga, ir vērts atnākt pie onko-
loga-imunologa un pārbaudīt, kas pa šo laiku ir 
noticis ar organismu un vai vajag imunoloģisko 
palīdzību, nevis sākt lietot dažnedažādus «imūn-
sistēmu stiprinošos» līdzekļus «uz savu galvu».
– Ko jūs novēlētu tiem pacientiem, kuriem ir 
kāda ļaundabīga saslimšana?
– Ceļš cīņā ar audzēju ir kā maratons; jābūt iztu-
rībai, pacietībai un disciplīnai! Un nekad nezau-
dējiet ticību, cerību un mīlestību pret sevi un 
apkārtējo pasauli!

Stipra imūnsistēma ne vienmēr pasargā no vēža

Simona Doniņa: «Onkologs-imunologs var palīdzēt novērst ķīmijterapijas un staru 
terapijas radītās blaknes, kas saistītas ar imūnās sistēmas darbības traucējumiem, 
t. i., ārstē tad, kad imūnsistēma specifiskās terapijas dēļ ir bojāta, tās funkcijas 
novājinātas.»
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Ik gadu arvien lielākam cilvēku skaitam 
Latvijā tiek konstatēta kāda ļaunda-
bīga saslimšana, to vidū arī nieru vēzis. 
Pērn Latvijā konstatēti 500 jauni nieru 
vēža gadījumi.

Nieru vēzis ir ļaundabīgu šūnu augšana nierēs. 
Medicīniskajā terminoloģijā šo slimību sauc par 
nieru šūnu karcinomu. Nieru vēža izcelsme nav 
skaidri zināma, taču kā iespējamos veicinošos fak-
torus var minēt smēķēšanu, aptaukošanos, aug-
stu asinsspiedienu. Vairāk par šo audzēju lūdzām 
pastāstīt Paula Stradiņa Klīniskās universitātes 
slimnīcas ārstu urologu, Latvijas Urologu asoci-
ācijas prezidentu Pēteri Vaganovu.

– Kas ir nieru vēzis un kā to var atpazīt?
– Nieru vēzis ir audzējs, kas ir atrodams nieru 
audos un izskatās kā nierē izveidojies bumbulis. 
Diemžēl tam nekādu specifisku simptomu nav. 
Arī speciālu skrīningu nav ne Latvijā, ne pasaulē. 
Lai šo audzēju atklātu, turklāt pēc iespējas ātrāk, 
pietiek ar elementāru uzmanības pievēršanu savai 
veselībai. Reizi gadā ikvienam vajadzētu veikt 
vēdera dobuma ultrasonogrāfiju, kurā ārsts var 
redzēt nieres un izmaiņas tajās, ja tādas būs.
– Vai nieru vēža sakarā var runāt arī par 
iedzimtību? 
– Var būt nieru vēža iedzimtas formas, taču tas ir 
reti. Šeit jārunā par tā saucamo von Hippel-Lindau 
sindromu. Uzmanība jāpievērš pacientiem, kuru 
tuviem ģimenes locekļiem ir bijuši nieru, virsnieru, 
acu vai galvas audzēji. Tas tālab, ka šie audzēji mīl 
ar asinsvadiem bagātus audus.
Nieru vēža iedzimtajai formai raksturīgs, ka tā 
var tikt konstatēta arī jauniem cilvēkiem, tur-
klāt audzējs var būt lokalizējies ne tikai vienā, 
bet abās nierēs vai vienā nierē vairākās vietās. 
Parasti tas tiek konstatēts pacientiem, kas vecāki 
par 60 gadiem.
– Kādi vēl ir nieru vēzi provocējošie faktori?
– Galvenie ir trīs: smēķēšana, liekais svars un 
paaugstināts asinsspiediens jeb arteriālā hiperten-
sija. Saskaņā ar pētījumiem vīriešiem nieres vēzis 
tiek atklāts pusotru reizi biežāk nekā sievietēm.
– Vai nieru vēzim ir kādi simptomi, kam vaja-
dzētu pievērst uzmanību?
– Ir klasiskā nieru vēža simptomu triāde – taus-
tāms veidojums sānā, sāpes sānā un asins pie-
jaukums urīnā. Bet, kā mēs labi saprotam, ja 
pacients nodzīvo līdz šādiem simptomiem, tad 
vēzis noteikti ir jau trešajā vai pat ceturtajā stadija. 
Tāpēc reizi gadā, kā jau teicu, ikvienam vajadzētu 
aiziet uz ultrasonogrāfiju.
Par laimi, mūsdienās lielākā daļa nieru audzēju 
tiek atklāti pirmajā stadijā, kad tie ir mazāki 
par 3–4 centimetriem. Tas tālab, ka kaut kāda 
iemesla dēļ pacientam tiek veikta ultrasonogrā-
fija vai datortomogrāfija, kurā tiek atrasts veido-
jums nierē.
– Kādi izmeklējumi nepieciešami, lai konsta-
tētu, vai tas ir nieru vēzis?
– Lai primāri diagnosticētu nieru audzēju, pil-
nībā pietiek ar ultrasonogrāfiju. Tālāk tiek domāts 
par to, kādas ārstēšanas metodes pielietot. Vēl 
varu piebilst: ja pacienta nieru funkcija atļauj, 
tad noteikti nepieciešama datortomogrāfija, lai 
tādējādi izvērtētu audzēja atrašanās vietu nierē 
un asinsvadu novietojumu. Tas ir ļoti svarīgi, izvē-
loties ārstēšanas metodi. Savukārt magnētisko 
rezonansi izmanto gadījumos, kad pacientu nieru 
funkcijas vai kādu citu iemeslu dēļ (piemēram, 
grūtniecei) nav iespējams veikt datortomogrā-
fiju ar kontrastvielu.

– Kādos gadījumos tiek veikta biopsija?
– Tā kā lielākā daļa nieru audzēju ir ļaundabīgi, 
parasti pilnībā pietiek ar datortomogrāfijas izmek-
lējumu, lai apstiprinātu šo diagnozi un novirzītu 
pacientu uz operāciju. Biopsija tiek veikta retos 
gadījumos, piemēram, kad ir metastātisks nieru 
vēzis un mēs apsveram jautājumu par mērķte-
rapijas nepieciešamību. Tad biopsija vajadzīga, 
lai noskaidrotu histoloģisko audzēja veidu, lai 
saprastu, no kādiem audiem tas sastāv, jo mērķ-
terapija nav vienlīdz efektīva visiem veidiem.
– Minējāt, ka bieži vien nieru audzēji tiek 
atklāti pirmajā vai otrajā stadijā. Ja tā ir un 
tiek veikta operācija, vai pastāv liela iespēja 
pacientam izveseļoties?
– Pacientiem, kuriem ļaundabīgais audzējs nav 
izplatījies ārpus nieres, turklāt atklāts pirmajā sta-
dijā, ķirurģiskās ārstēšanas rezultāti parasti ir lie-
liski. Piemēram, pēc Stradiņa slimnīcas datiem 
pacientiem ar pirmās stadijas nieru audzēju piecu 
gadu dzīvildze ir 97%. Savukārt desmit gadu dzī-
vildze ir tuvu pie 90%. Tas nozīmē, ka šie pacienti 
praktiski ir izveseļojušies.
Te gan gribu piebilst: runājot tieši par desmit 
gadu dzīvildzi, ir svarīgi, kāda operācija pacien-
tam veikta. Ir pierādīts, ka tiem, kuriem izgriež 
tikai audzēju, saglabājot nieri (veic nieres rezek-
ciju), desmit gadu izdzīvošanas rādītāji ir daudz 
labāki nekā tiem, kuriem izņem veselu nieri. 
Pacientiem, kas paliek ar vienu nieri, ir daudz lie-
lāks risks saslimt ar kardiālām slimībām (pastāv 
kardiālas nāves risks), tāpat palielinās hroniskas 
nieru mazspējas risks. Līdz ar to, ja pacientam 
nierē konstatē ļaundabīgu audzēju, mums vien-
mēr jādomā par nieri saudzējošu operāciju. Tāpēc 
pacientiem un ģimenes ārstiem es ieteiktu ļoti 
rūpīgi izvēlēties klīniku un dakteri, kurš veiks ope-
rāciju. Jāteic, ka nieri izņemt nav nekāda māksla, 
bet tās saglabāšanas operācija ir stipri sarežģītāka, 
it īpaši, ja to veic laparoskopiski, kas ir pacientam 
ļoti draudzīga metode.
– Ja izņem tikai daļu nieres, vai pastāv lielāka 
iespēja vēzim atgriezties?
– Nieru audzēji parasti atrodas tādā kā kapsulā. Ja 
melanomas gadījumā ir ļoti svarīgi veikt robežu 

atkāpi veselajos audos, tad nieru vēzim tā nav. 
Ja audzējs ir izņemts pilnībā, tad varbūtība, ka 
tas atgriezīsies, ir ļoti maza. No onkoloģiskā 
viedokļa nieri saglabājošā ķirurģija ir diezgan 
droša metode.
Ja mēs runājam par nieru vēža metastāzēm, tad 
tas parasti metastazē limfmezglos, plaušās un 
kaulos. Taču, ja audzējs ir neliels un reģionālajos 
limfmezglos tas nav metastazējies, tad varbūtība, 
kas tas būs kaulos vai plaušās, ir ļoti maza. Parasti 
pirms operācijas mēs speciāli nemeklējam metas-
tāzes. Protams, pie lielajiem audzējiem, kas ieaug 
asinsvados, kuriem ir limfmezgla metastāzes, mēs 
noteikti izmeklējam plaušas un kaulus.
– Kādi speciālisti ir iesaistīti nieru vēža 
ārstēšanā? 
– Diagnostikā, novērošanā un ārstēšanā noteikti 
vadošais speciālists ir urologs. Bet, ja pacientam 
ir metastātisks nieru vēzis un ir nepieciešama 
mērķterapija, tad ārstēšanā iesaistās onkologs-
ķīmijterapeits. Tāpat metastāžu gadījumā var tikt 
piesaistīts plaušu ķirurgs (ja metastāzes ir plau-
šās), vertebrologs (ja tās ir mugurkaulā), trauma-
tologs (ja, piemēram, ribās), lai viņi metastāzes 
izņemtu laukā.
Gados vecākiem pacientiem, kuriem ir agre-
sīvs audzējs un kuriem ir pārāk liels operācijas 
risks, varētu pielietot tā saucamo radioķirurģi-
jas metodi – visbiežāk ar to nodarbojas urologs 
un ķīmijterapeits.
– Kādas vēl ārstēšanās metodes, izņemot ope-
rāciju, izmanto nieru vēža gadījumā?
– Hormonālās terapijas nav. Klasisko staru tera-
piju neizmanto, jo nieru vēzis ir radiorezistents 
audzējs. Lielākoties mūsdienās pielieto radio-
ķirurģiju, par kuru jau minēju. Ķīmijterapija nav 
populāra nieru vēža ārstēšanā, jo tas ir ķīmijre-
zistents audzējs.
Ja mēs runājam par mērķterapiju, tad šeit jāat-
gādina par von Hippel-Lindau gēnu mutāciju, 
kas ir atrodama ne tikai pacientiem ar iedzimto 
sindromu, bet arī sporādiska nieru vēža audos. 
Tādos gadījumos ļoti efektīvi var pielietot mērķ-
terapiju – asinsvadu angioneoģenēzes inhibi-
toru vai jaunu asinsvadu veidošanās stimulatoru 

bloķēšanu. Mēs zinām, ka nieru audzējs ir asins-
vadus un skābekli mīlošs. Tas producē speciālas 
vielas, un šis audzējs parasti ir ietīts tādā kā asins-
vadu tīmeklī. Ja mēs pielietojam jauno asinsvadu 
veidošanās bloķēšanu, tad varam panākt diez-
gan stabilu remisiju.
– Vai agrāk diagnosticētos un operētos 
pacientus vajadzētu uzskaitīt un aicināt uz 
pārbaudēm? 
– Noteikti, un tas tā arī notiek. Protams, ir jāievēro 
protokols – pacientiem ar nieru vēzi lielākās stadi-
jās un ar agresīvākiem audzējiem uz pārbaudēm 
jānāk biežāk, turklāt tās nepieciešamas smalkākas. 
Arī tad, ja piecus gadus nav bijis recidīva, vismaz 
reizi gadā šiem pacientiem ir jāpārbaudās. Ir novē-
rots, ka arī piecus, septiņus vai desmit gadus pēc 
operācijas var parādīties metastāzes.
– Kā būtu jārīkojas ģimenes ārstam, kuram ir 
pacients ar diagnozi nieru vēzis?
– Ja ģimenes ārstam ir pacients ar primāru diag-
nozi nieru vēzis, tad vienmēr obligāti jāizvērtē ārs-
tēšanas iespējas. Jāsūta pie speciālista, kurš operē 
laparoskopiski, uz centru, kur notiek daudz šādu 
operāciju. Vienmēr pacienta labā jāinteresējas par 
nieres saudzējošo ķirurģiju, proti, vai ir iespējama 
nieru audzēja daļēja izņemšana.
Par izmeklējumiem runājot, pirms operācijas pie-
tiek ar datortomogrāfiju ar kontrastvielu. Pēc ope-
rācijas ārstējošais ārsts sniegs rekomendācijas, 
cik bieži jānāk uz kontrolēm. Kad pacients saņem 
izrakstu par histoloģisko audzēja veidu un sta-
diju, tad parasti (vismaz tā ir Stradiņa slimnīcā, 
un tā vajadzētu būt visur) onkologu konsilijs, kurā 
piedalās urologs, ķīmijterapeits, staru terapeits 
un radiologs diagnosts, sniedz rekomendācijas 
pacientam par tālāko novērošanu.
– Vai pacienti un ģimenes ārsti ir informēti par 
metastātiska nieru vēža pacientu ārstēšanas 
iespējām Latvijā?
– Jā un nē. Latvijas Urologu asociācija ir strādājusi, 
lai pacientus un ģimenes ārstus par to informētu. 
Agrāk, kad nebija mērķterapijas medikamentu, ja 
pacientam tika diagnosticēts metastātisks nieru 
vēzis, viņu bieži vienkārši norakstīja. Labākajā 
gadījumā viņš saņēma paliatīvo aprūpi. Es gan 
domāju, ka ģimenes ārsti un pacienti arī pašlaik 
nezina pietiekami daudz par to, kādas iespējas 
pastāv pacientiem ar metastātisku, izplatītu nieru 
audzēju. Pacientiem ar metastāzēm plaušās un 
kaulos, it īpaši, ja tas ir nieru gaišo šūnu vēzis, ir 
iespējas pretendēt uz valsts apmaksātu operā-
ciju un valsts apmaksātu mērķterapiju. Latvijā ir 
vismaz divi medikamenti, kas ir pieejami valsts 
kompensējamo zāļu sarakstā.
– Ko jūs vēl gribētu piebilst sarunas noslē-
gumā? 
– Cilvēkiem vairāk jāpievērš uzmanība savai vese-
lībai. Pirmkārt, jāmēģina atbrīvoties no riska fak-
toriem – smēķēšanas, liekā svara un arteriālās 
hipertensijas vai vismaz tā jākontrolē. Otrkārt, reizi 
gadā vajadzētu veikt ultrasonogrāfiju – 15 minūšu 
izmeklējumu, kas var izglābt dzīvību. Kā jau es 
teicu, nieru vēzi pirmajā stadijā mēs varam izope-
rēt laparoskopiski, saglabājot nieri, un pacients 
var izveseļoties. Ja audzējs tiek ielaists, tad, arī 
izmantojot pasaules labākās medicīniskās tehno-
loģijas, piecu gadu dzīvildze ir tikai 20% gadījumu. 
Nieru audzējam ir ļoti labi ķirurģiskās ārstēšanas 
rezultāti, tikai pacientam ir ļoti rūpīgi jāizvērtē, 
pie kura speciālista griezties. Labāk doties uz aug-
stas kapacitātes centriem un meklēt ārstu, kurš 
operē laparoskopiski. Treškārt, pacientam ar izpla-
tītu nieru audzēju nevajag mest plinti krūmos – ir 
jānāk un jāmeklē multidisciplinārs risinājums, lai 
mēs varam audzēju izoperēt un pielietot pieeja-
mās zāles, ar kurām viņu var ārstēt.

Arī metastātisku nieru vēzi var ārstēt

Pēteris Vaganovs: 
«Es domāju, ka 
ģimenes ārsti un 
pacienti arī pašlaik 
nezina pietiekami 
daudz par to, kādas 
iespējas pastāv 
pacientiem ar 
metastātisku, izpla-
tītu nieru audzēju. 
Pacientiem ar 
metastāzēm plau-
šās un kaulos, it 
īpaši, ja tas ir nieru 
gaišo šūnu vēzis, ir 
iespējas pretendēt 
uz valsts apmak-
sātu operāciju un 
valsts apmaksātu 
mērķterapiju.»Fo
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VĀRDS SPECIĀLISTAM

ALVILS KRAMS, 

asoc. profesors, plaušu slimību speciālists

Rakstā pievērsīšos jautājumam par 
mazāk zināmām plaušu slimībām un par 
to, cik nereti grūti tās diagnosticēt.

Jēdziens «plaušu slimības» šoreiz lietots tā pla-
šākajā nozīmē, attiecinot to uz visu elpošanas 
jeb respiratorisko sistēmu. «Lielais piecinieks» 
manā specialitātē – astma, dziļo elpceļu infek-
cijas (pneimonija), hroniska obstruktīva plaušu 
slimība (HOPS), plaušu vēzis un tuberkuloze ir 
plaušu slimības, kuras globāli sabiedrībai rada 
vislielāko slogu.

Pirmajā nāves cēloņu pieciniekā ir trīs no tām: 
HOPS – trešajā, pneimonija – ceturtajā, plaušu 
vēzis – piektajā vietā. Lai arī tuberkuloze lielā mērā 
ir sociāli ekonomiska slimība, tā negaidīti var skart 
ikvienu no mums, savukārt astma ir biežākā hro-
niskā slimība bērniem. Aptuveni 80% pacientu 
Latvijā (līdzīgi kā daudzviet citur pasaulē) HOPS 
nav diagnosticēta. Tikpat lielā mērā to var attie-
cināt uz daudzām citām plaušu slimībām, īpaši, 
retajām un orfānajām slimībām. Un tādu ir ļoti 
daudz. Pēc ekspertu domām, gandrīz katra trešā 
plaušu slimība ir reta.

Kas ir retās un orfānās slimības
Kas tad ir šīs retās un orfānās slimības (to skaits 
tiek lēsts ap 7000–8000), ar kurām slimo ap 8% 
iedzīvotāju? Reto slimību definīcija dažādās val-
stīs atšķiras. Eiropā tās ir slimības, ar kurām slimo 
ne vairāk kā 1 cilvēks no 2000 (jeb 5 no 10 000). 
Latvijā tādējādi retas ir slimības, ar kurām slimo 
mazāk nekā 1000 iedzīvotāju. Eiropas Komisija 
sabiedrības veselības kontekstā lieto arī striktāku 
definīciju: pie retajām slimībām pieskaitāmas sli-
mības, kuras atbilst iepriekš minētajiem izplatības 
kritērijiem un apdraud pacientu dzīvību, vai tām ir 
smaga, hroniska norise, un to ārstēšanas nodroši-
nāšanai ir nepieciešami īpaši pasākumi (šiem kri-
tērijiem atbilst aptuveni 2/3 no retajām slimībām).

Daudzviet pasaulē jēdzieni retās un orfānās 
slimības (burtiski tulkojot no angļu valodas – sli-
mības bārenes) tiek lietoti kā sinonīmi. Eiropas 
Komisija pie orfānajām papildus retajām pieskaita 
arī slimības, kuru ārstēšanai netiek pievērsta pie-
tiekoša uzmanība, tas ir, netiek izstrādātas nepie-
ciešamās zāles.

80% gadījumu retās slimības tiek pārmanto-
tas, un trešā daļa slimnieku nenodzīvo līdz skolas 
vecumam. Ārstēšana ir pieejama mazāk nekā 10% 
reto slimību. Medikamenti reto slimību ārstēšanai 
ir ļoti dārgi. Tieši zāļu dārdzība un to pieejamība 
ir galvenā problēma, kuras risināšanā ir iesais-
tīta Eiropas Komisija un dažādas starpvaldību un 
pacientu organizācijas. Latvijas pacientu intereses 
pārstāv Reto slimību alianse, kura ir arī attiecīgās 
Eiropas pacientu organizācijas EURORDIS biedre.

Eiropas interneta portāls reto un orfāno slimību 
jomā ir www.orpha.net.

Kāpēc jaunas zāles ir dārgas
Izmaksas jauna medikamenta izstrādei līdz tā 
ieviešanai ikdienas klīniskajā praksē pēdējā des-
mitgadē ir dubultojušās un šobrīd ir vismaz 1 
miljards (!) eiro. Tikai ceturtā daļa no medika-
mentiem, kurus sāk pētīt t.s. pirmās fāzes pētī-
jumos, galu galā nokļūst līdz pacientiem. Arī 
neveiksmīgajos pētījumos ieguldītie līdzekļi 
ir jāatpelna. Galvenokārt tam ir paredzēti tie 
aptuveni desmit gadi, pirms beidzas patents 
un jaunās zāles drīkst ražot jebkura cita farmā-
cijas kompānija. Zāļu ražošana nav labdarība, 
tas ir bizness. Ja šīs jaunās un inovatīvās zāles 

ir domātas retas slimības ārstēšanai, ar kuru 
pasaulē slimo relatīvi neliels pacientu skaits, tad 
tās ir ļoti, ļoti dārgas. Parasti to gada izmaksas ir 
ap 30 000 eiro, bet nereti tas ir sešciparu skaitlis. 
Tā ir problēma, kuru diskusijās ar zāļu ražotājiem 
cenšas risināt valstiskās (arī Eiropa Komisija) un 
nevalstiskās institūcijas.

Latvijā zāles retajām slimībām pārsvarā tiek 
kompensētas individuālās kompensācijas ietva-
ros – līdz aptuveni 14 000 eiro gadā. Ārstu konsilijs 
lemj par konkrētu medikamentu nepieciešamību, 
pacients konsilija lēmumu kopā ar iesniegumu 
iesniedz Nacionālajā Veselības dienestā, kur īpaša 
komisija pieņem lēmumu par zāļu kompensāciju.

Difūzas plaušu parenhīmas slimības
Tagad vairāk pievērsīsimies elpošanas sistēmai. Kā 
jau minēju, aptuveni katra trešā plaušu slimība ir 
orfāna. Orfānās slimības var skart elpceļus, pleiru 
un videni, taču visvairāk to ir starp tā saucamajām 
difūzajām plaušu parenhīmas slimībām – DPPS 
(agrāk tās dēvēja arī par intersticiālajām plaušu 
slimībām). Šīs slimības skar tieši to plaušu daļu, 
kur notiek gāzu maiņa – mazā asinsrites loka kapi-
lāros asinis caur alveolu sienu uzņem skābekli un 
izdala ogļskābo gāzi. Vairums autoru uzskata, ka 
DPPS ir vairāk nekā 200, taču citi min 1000. Vai-
rāk vai mazāk šīm slimībām ir raksturīgs nepro-
duktīvs klepus un elpas trūkums, sākotnēji tikai 
slodzes laikā. Plaušu funkcionālajos testos kon-
statē samazinātus elpošanas tilpumus («plaušu 
sarukumu») un samazinātu plaušu difūzijas (gāzu 
apmaiņas) spēju. Radioloģiskajos izmeklējumos 
plaušās konstatē dažāda rakstura diseminētas 
pārmaiņas. Svarīgākās izmeklēšanas metodes 
DPPS diagnostikā ir datortomogrāfija un invazī-
vās metodes, ar kuru palīdzību iespējams iegūt 
audu paraugu histoloģiskai izmeklēšanai. Sākot-
nējā standarta metode ir bronhoskopija, pēc tās 
un citu izmeklējumu rezultātiem tiek lemts par 
ķirurģiskas biopsijas nepieciešamību.

Starpdisciplinārs konsilijs
Lielākā daļa slimnieku ar DPPS nokļūst vienīgajā 
specializētajā slimnīcā valstī – Rīgas Austrumu 
klīnikās universitātes slimnīcas stacionārā Tuber-
kulozes un plaušu slimību centrs (TPSC). Stacio-
nārā reāli darbojas zaļais koridors plaušu vēža, 
tuberkulozes un visu pārējo plaušu slimību diag-
nostikā. Divas reizes nedēļā visi neskaidrie slimību 
gadījumi (galvenokārt tieši DPPS) tiek apspriesti 
konsilijā, kurā piedalās dažādu specialitāšu ārsti 
(plaušu slimību speciālisti pneimonologi, radio-
logi, internisti, konkrētās dienās – arī patologi). 
Konsilijam (pasaulē lieto terminu – multidiscipli-
nary discussion) ir liela nozīme ne tikai turpmākās 
diagnostiskās un ārstnieciskās stratēģijas izstrādē, 
jādomā, tikpat svarīga ir iespēja mācīties. Gan 
jaunajiem ārstiem, gan konsilija vadītājiem. TPSC 
ir vēl trīs konsiliji – zāļu rezistentai tuberkulozei, 
onkoloģisko slimību un konsilijs kopā ar torakā-
lajiem ķirurgiem. Katrs ceturtais no ik gadu gan-
drīz 7000 ārstētajiem slimības gadījumiem tiek 
apspriests vismaz vienā konsilijā.

Kāpēc DPPS gadījumā konsilijs ir tik svarīgs? 
Pirmkārt, daudzām slimībām klīniskā un labora-
toriskā atradne, arī morfoloģiskās (histoloģiskās) 
pārmaiņas audos nav specifiskas, pārklājas. Svarīgi 
ir kopīgi izšķirties, vai ir nepieciešama ķirurģiska 
plaušu biopsija, cik agresīvai ir jābūt medikamen-
tozajai ārstēšanai utt.

Otra problēma ir kompetence, kas iegūstama, 
tikai ilgāku laiku nodarbojoties ar šo slimību 
diagnostiku un ārstēšanu. Lielo Eiropas valstu 
un Ziemeļamerikas specializētajās klīnikās ikdie-
nas diskusijās un kompetences apmaiņā pieda-
lās daudz vairāk augstas klases speciālistu, tiek 
analizēts lielāks gadījumu skaits. Nelielās valstīs 
(kā Latvija) speciālistu un pacientu, attiecīgi arī 
pieredzes un kompetences ir mazāk.

Jāpiebilst, ka arī Rietumvalstu lielākajos centros 
precīza diagnoze bieži tiek noteikta, tikai ilgstoši 
novērojot slimības norisi.

Kolēģēm Bērnu klīniskajā universitātes slim-
nīcā ir vēl grūtāk iegūt nepieciešamo pieredzi 
– bērniem DPPS novēro 70 reizes retāk nekā 
pieaugušajiem! Tādēļ esam pateicīgi ārzemju 
kolēģiem, kuri nepieciešamības gadījumā neat-
saka padomu.

Klusais slepkava – idiopātiska 
plaušu fibroze
DPPS vidū parasti tiek izcelta idiopātiska plaušu 
fibroze (IPF), kuru agrāk Eiropā un arī Latvijā sau-
cām par kriptogēnu fibrozējošu alveolītu (termini 
«idiopātisks» un «kriptogēns» norāda, ka slimības 
izcelsme nav skaidra, savukārt «fibroze» norāda 
uz pārmērīgu saistaudu daudzumu attiecīgajā 
orgānā). Šo slimību raksturo neapturama plaušu 
fibrozes progresēšana. DPPS, kuras raksturojas 
ar plaušu audu iekaisumu, var vairāk vai mazāk 
sekmīgi ārstēt ar imūnsupresīvo terapiju. IPF gadī-
jumā iekaisuma nav, tikai neatgriezeniska, pār-
svarā gadījumu ļoti strauji progresējoša fibroze. 
Vidējā dzīvildze IPF gadījumā līdz šim bija 2–3 
gadi, piecus gadus nodzīvoja 20–30% slimnieku. 
No onkoloģiskām slimībām tikai dažiem audzē-
jiem ir sliktāka prognoze. IPF visbiežāk novēro 
pēc 50 gadu vecuma. Saslimstība pasaulē ir ļoti 
atšķirīga. Latvijā varētu būt ap 50–100 (200?!) 
IPF slimnieku, pārsvarā gadījumu slimība tā arī 
netiek atpazīta.

Labā ziņa ir divas jaunas zāles, kas uz pusi palē-
nina slimības progresēšanu! Šīs zāles ir pieejamas 
arī Latvijas slimniekiem, un pirmie pacienti jau ir 
sākuši tās lietot.

Pārmērīga audu fibroze ir diezgan universāls 
process un to novēro arī citos orgānos. Šķiet, 
ka jaunie medikamenti palīdzēs ne tikai plaušu 
slimniekiem. Ir sākušies pētījumi par to efektivi-
tāti arī citu slimību gadījumā. Kā piemēru varētu 
minēt reimatiskās slimības – reimatoīdo artrītu 
un sklerodermiju.

Par plaušu slimību simptomiem
Lai plaušu slimības varētu diagnosticēt un ārstēt, 
pacientiem ir laikus jānokļūst pie ģimenes ārsta 
vai pneimonologa.

Pirmkārt, runājot par iespējamu plaušu slimību, 
katram ir nepieciešams godīgi atbildēt uz vienu 
no svarīgākajiem jautājumiem medicīnā: «Kurā 
stāvā, kāpjot pa trepēm, jums ir jāapstājas elpas 
trūkuma dēļ?» Elpas trūkums ir ļoti nepatīkama 
sajūta, tādēļ cilvēki apzināti un neapzināti izvairās 
no slodzes. Elpas trūkuma it kā nav, bet patiesībā 
jāapstājas jau otrajā trešajā stāvā. Veselam indi-
vīdam arī 50–60 gadu vecumā bez problēmām 
būtu jāuzkāpj 5.–6. stāvā.

Vismaz divās trešdaļās gadījumu elpas trū-
kuma cēlonis ir sirds vai plaušu slimības. 
Jādomā, daudzi vecāka gadagājuma plaušu 
slimnieki ar progresējošu elpošanas nepietie-
kamību nomirst ar sirds slimības diagnozi. Pat 
ja ārstiem šķiet, ka sirds nav vesela, izmeklēša-
nas minimumā jāietilpst plaušu funkcionāla-
jai izmeklēšanai spirometrijai un krūšu kurvja 
orgānu rentgenogrammai.

Otrkārt, neskaidrs klepus (vai krekšķis) ilgāk 
nekā pāris nedēļas noteikti norāda uz ārsta kon-
sultācijas nepieciešamību! Ja vienlaikus ir klepus 
un elpas trūkums, jādomā, nepieciešama plaušu 
slimību speciālista konsultācija.

Un vēl. Paradoksāli, bet idiopātisku plaušu 
fibrozi jau pašās agrīnākajās stadijās iespē-
jams «saklausīt», veicot plaušu auskultāciju 
ar fonendoskopu.

Novēlu katram lasītājam atrast savu ģime-
nes ārstu, savukārt plaušu slimības gadījumā – 
savu pneimonologu!

Idiopātiska plaušu fibroze un retās plaušu slimības

Alvils Krams: «Aptuveni katra trešā plaušu slimība ir orfāna. Tās var skart elpceļus, 
pleiru un videni, taču visvairāk to ir starp tā saucamajām difūzajām plaušu parenhīmas 
slimībām. Šīs slimības skar tieši to plaušu daļu, kur notiek gāzu maiņa – mazā asinsri-
tes loka kapilāros asinis caur alveolu sienu uzņem skābekli un izdala ogļskābo gāzi.»
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TOMS ZVIRBULIS

Mūsdienu sabiedrība ir kļuvusi tole-
rantāka, nekā tas bija pirms gadiem 20. 
Tagad katrs tiek mudināts runāt par to, 
kas viņu nomāc vai pasliktina viņa dzīves 
kvalitāti. Vīriešiem viena no šādām prob-
lēmām ir prostatas palielināšanās jeb lab-
dabīga prostatas hiperplāzija (LPH).

Lai uzzinātu vairāk par to, kas ir LPH, kā tā ietekmē 
mūsu ikdienu un ko darīt, lai varētu pilnvērtīgi 
izbaudīt dzīvi, uz sarunu esmu aicinājis Rīgas 1. 
slimnīcas urologu Alvi Laukmani.

– Kas ir LPH un kāpēc tā rodas?
– Audu hiperplāzija ir traucēts šūnu dalīšanās, 
augšanas un miršanas cikls. Aug lieki prostatas 
dziedzera audi, un izveidojas tā saucamā parau-
retrālo dziedzeru hiperplāzija, un šī liekā audu 
masa palielina visas prostatas masu. Tas var notikt 
gan tikai uz prostatas dziedzeru audu rēķina, gan 
arī saistaudu rēķina. Iemeslu līdz galam neviens 
nezina, jo tās ir izmaiņas mūsu organismā, kuras 
notiek vecuma dēļ. Mēs zinām noteikti, ka šīs 
izmaiņas ir cieši saistītas ar testosterona klāt-
būtni, un bez tā nekas nenotiek. Testosterons ir 
vīrišķais hormons, un audzēja veidošanās ir tieši 
no tā atkarīga.
– Kad vīrieši sāk ar šīm problēmām saskar-
ties, un kurā vecumā tās kļūst īpaši izteiktas?
– Tas parasti notiek pēc 40 gadu vecuma sasnieg-
šanas. Tad mēs varam novērot pirmās izmaiņas 
prostatas dziedzerī. Ja mēs ņemtu veselu vīrieti 
un veiktu patohistoloģiskus izmeklējumus viņa 
prostatā, tad, sākot ar 35–40 gadu vecumu, mēs 
redzētu pirmos aizmetnīšus hiperplāzijas audiem 
prostatas dziedzerī. 90 gadu vecumā 90–100% 
vīriešu mēs atradīsim šādus aizmetnīšus. Hiperplā-
zijas apjoms var stipri atšķirties. Var būt tā, ka 45 
gadu vecam vīrietim audu hiperplāzija ir izteikta, 
bet 80 gadus vecam – ļoti nenozīmīga. Biežāk 
gan mēs sastopamies ar pretēju gadījumu, jo līdz 
ar vecumu hipertrofija pieaug. Subjektīvu izjūtu 
līmenī mēs šīs sajūtas sākam novērot 45–50 gadu 
vecumā. Amerikā ir ļoti laba statistika sšajā sakarā. 
Viņi ir secinājuši, ka 60 gadus vecam vīrietim ar 
60% pārliecību var teikt, ka atradīsim prostatas 
hiperplāziju; 80 gadu vecumā 90% ir šīs prob-
lēmas. Te ir runa tieši par audu struktūru, nevis 
par sūdzībām.
– Ir vīrieši, kuriem audu izmaiņas netiek atklā-
tas, kāds tam ir iemesls?
– Es teiktu, ka šeit vairāk ir iesaistīts veiksmes fak-
tors, jo vēl arvien nav noteikta spēcīga saistība 
starp prostatas augšanu un testosterona līmeni. 
Hiperplāziju var atklāt vīrietim gan ar augstu, gan 
ar zemu testosterona līmeni. Tiem, kas dažādu 
iemeslu dēļ dzīvo bez testosterona, prostatas 
hiperplāzija neattīstās. Skaidrs, ka minimālai šī 
hormona klātbūtnei ir jābūt. Pats testosterons 
varbūt neveicina prostatas augšanu, bet to veicina 
dihidrotestosterons jeb šī hormona aktīvā forma, 
kas strādā priekšdziedzera audos. Varētu būt runa 
par to, ka vīrietim ar vecumu mainās fermentu 
aktivitāte, pieaug dihidrotestosterona aktivitāte 
prostatā un līdz ar to pieaug prostatas masa.
– Kādas pirmās pazīmes varētu liecināt par 
prostatas palielināšanos?
– Ir pacienti, kuri nelielas kļūdas dēļ nonāk ārsta 
kabinetā. Bieži vien pacientiem tiek veikta ultra-
sonoskopija. Šajā procedūrā, ieraugot kaut ko 
nedaudz ārpus pieņemtās normas, tiek celta 
trauksme par palielinātu prostatu. Tas padara 
pacientu nervozu. Viņš sāk uztraukties, meklēt 
palīdzību, lai gan subjektīvi neko nejūt un turpina 

dzīvot savu dzīvi bez sūdzībām. Tas ir nepareizais 
ceļš, kā nonākt pie šīs diagnozes. Faktiski hiperplā-
zija izpaužas ar apakšējo urīnceļu simptomātiku. 
Sarunu ar ārstu vajadzētu uzsākt simptomu dēļ.
– Vai pacienti pie jums ierodas ar izteiktu 
simptomātiku, vai tomēr pēdējos gados 
izvērstajām informatīvajām kampaņām ir 
bijis rezultāts?
– Kampaņām ir bijis ļoti labs rezultāts. Es pat 
teiktu, ka pārspīlēti labs rezultāts, jo cilvēki rei-
zēm neuztver informācijas būtību un paņem tikai 
kādu atsevišķu frāzi, kas viņos iedveš bailes par 
savu veselību, un dodas pie ārsta ar jautājumiem, 
par kuriem viņiem nemaz nebūtu jāuztraucas. 
Liela daļa vīriešu domā par šīm problēmām un arī 
aiziet pie speciālista, lai par to aprunātos. Mediju 
darbs ir veiksmīgs arī tādā ziņā, ka mēs šo tēmu 
esam pacēluši sarunas līmenī, un tā vairs nevie-
nam nav īpaši intīma vai apgrūtinoša, kas ir ļoti 
labi. Pie manis nāk arī ļoti daudz jaunu vīriešu bez 
jebkādām sūdzībām, lai vienkārši veiktu apskati. 
Es šādu praksi atbalstu, jo vienreizēja saruna ir 
tiešām noderīga. Mēs izrunājam to, kāda situā-
cija ir šodien un kā viņu vecumā vajadzētu uz šo 
lietu skatīties. Ļoti svarīga ir ģimenes anamnēze: 
vai kāds ģimenē ir slimojis ar prostatas slimībām, 
vairāk domājot par onkoloģiskām saslimšanām. 
Mēs izrunājam, ko vajadzētu darīt tagad un kādā 
vecumā pie urologa ir jāaiziet noteikti. Tāpat mēs 
varam ar ultraskaņas palīdzību veikt visus nepie-
ciešamos mērījumus. Otra daļa vīriešu ierodas ar 
sūdzībām. Mēs sākam par tām runāt, bet es šīs 
sūdzības necenšos saukt konkrētos vārdos, precīzi 
noformulēt. Ja mēs pacientam stāstām par iespē-
jamām problēmām, viņš tūlīt sāk tās meklēt sevī 
un arī atrod. Ja problēmas būs, tad cilvēks tās jutīs 
tāpat. Tā var būt apgrūtināta vai bieža urinācija, 

vai celšanās naktī, kas ir ļoti izteikts simptoms. 
Nosacīti varētu runāt par nesaturēšanas sajūtu. 
Tās ir lietas, ko vīrietis vienkārši nevar nepama-
nīt. Ja tādas ir, tad, protams, ir jāvēršas pie ārsta.
– Kāds ir vīriešu zināšanu līmenis? Viņi pie 
jums ierodas zinoši un laikus apzinās savu 
situāciju, vai arī ir neziņā par to, kas ar viņiem 
notiek? 
– Tāpēc jau arī ārsts ir domāts, lai šo neziņu klie-
dētu un mazinātu paniku. Es nedomāju, ka vīrie-
tim ir jābūt pilnībā izglītotam un jāsaprot viss, 
kas attiecas uz prostatas dziedzera izmaiņām vai 
uroloģisko stāvokli. Pateicoties mediju darbībai 
un informatīvajai telpai, vīrieši ir pietiekami labi 
informēti un pie mums ierodas ar konkrētiem jau-
tājumiem par to, kas viņus uztrauc.
– Kādu ārstēšanu jūs vīriešiem parasti 
piedāvājat? 
– Lielākā daļa urologu piedāvā dažādus ārstēša-
nas virzienus. Parasti tā ir medikamentozā tera-
pija un ķirurģiska iejaukšanās. Trešais variants ir 
pacienta novērošana, kad mēs aktīvi neko neda-
rām. Tiek konstatēts fakts, bet pacienta subjek-
tīvās sūdzības ir tik nelielas vai neeksistē vispār, 
ka tas neprasa nekādu tūlītēju ārstēšanu. Visas 
izmantotās terapijas ir ļoti efektīvas. Parasti mēs 
sākam ar medikamentozo terapiju. Tās ir iekšķīgi 
lietojamas tabletes, kuras dalās divās lielās gru-
pās un vienā mazākā apakšgrupā. Šī apakšgrupa 
ir fitoterapija jeb augu izcelsmes preparāti, kas 
atsevišķos gadījumos var būt ļoti noderīgi. Ja uro-
loģiju mēs varam nosaukt par zinātni, tad zinātnē 
nav reālu pierādījumu šādas terapijas efektivitātei. 
Taču, kā es parasti saku, ja cilvēki šādas metodes 
izmanto 200–300 gadu, tad kaut kas racionāls 
tajā visā slēpjas. Vēl ir divas lielas medikamentu 
grupas, kurām ir pierādīts, ka tās iedarbojas uz 

slimību. Normalizējas tualetes apmeklējumu 
skaits, ir labāka urīna strūkla, un cilvēks subjektīvi 
jūtas labāk. Viena grupa ir alfa blokatori, kas neie-
tekmē prostatas masas augšanu, bet ietekmē cil-
vēka subjektīvās sajūtas. Šī terapija balstās uz to, 
ka tiek noņemts gludās muskulatūras paaugsti-
nātais tonuss, kas neļauj brīvi iztukšoties urīnpūs-
lim. Otra medikamentu grupa ir 5-alfa reduktāzes 
inhibitori. Es jau nedaudz stāstīju par testosterona 
pārvēršanos dihidrotestosteronā, kas savukārt 
veicina prostatas šūnu pastiprinātu augšanu. Ar 
medikamentu palīdzību nobloķējot šo mehā-
nismu, dihidrotestosterons prostatā neveidojas, 
un līdz ar to augšana mazinās. Daudzos gadīju-
mos dziedzeris pat samazinās.
– Vai prostatas augšana ir neatgriezenisks 
process? 
– Ja mēs novēršam augšanas mehānismu, tad ir 
stabili pierādījumi, ka daudzos gadījumos dzie-
dzera masa samazinās par 20–30%, tāpēc nevar 
teikt, ka šis process ir neatgriezenisks. Lai to 
panāktu, zāles jālieto ilgstoši. Turklāt nav 100% 
garantijas.
– Kā LPH gadījumā palīdz ķirurģiska 
iejaukšanās? 
– Ķirurģiskas operācijas laikā tiek izņemta liekā 
audu masa. Tiek izņemti jaunizveidotie audi. Pati 
prostata šīs saslimšanas gadījumā netiek izņemta. 
Prostatas dziedzeris ar visām funkcijām, kuras tas 
veic, saglabājas. Lai vieglāk būtu to saprast, iedo-
māsimies, ka mums ir rieksts, kurš tiek izņemts no 
čaulas. Čaula (prostata) paliek, bet vidusdaļa, kur 
attīstās hiperplāzijas audi, tiek izņemta ārā. Ķirur-
ģiskās metodes mūsdienās ir daudz un dažādas, 
bet Latvijā pārsvarā tiek izmantota endoskopiskā 
metode vai elektroķirurģija. Ļoti retos gadījumos 
tā ir arī konvencionāla operācija, bet mūsdienās, 
pateicoties lāzertehnoloģiju attīstībai, jebkuru 
prostatu ir iespējams operēt bez vaļējā griezuma.
– Cik svarīgs vīriešiem ar LPH ir ģimenes 
atbalsts? 
– Ļoti svarīga ir paša vīrieša spēja pieņemt 
lēmumu un sevi objektīvi novērtēt. Cik man ir 
nācies sastapies ar šādiem gadījumiem, tad ģime-
nes atbalsts vienmēr ir 100%. Problēma ir vīrietī, 
kurš neko negrib un kuram nekas nav vajadzīgs, 
lai gan viņš naktīs ceļas un tualetē pavada arvien 
ilgāku un ilgāku laiku. Cik es esmu novērojis, tad 
sieva, kas parasti ir vīrieša galvenais atbalsts, vien-
mēr palīdzēs. Biežāk problēma ir pašā vīrietī, kurš 
nav gatavs aiziet pie ārsta un par to runāt. Taču, 
kā jau minēju, tādu vīriešu ar katru gadu kļūst 
mazāk. Darbs, ko sabiedrības izglītošanā iegul-
dījuši mediji, ir ļoti vērtīgs. Informācija ir nodota, 
un izvēle paliek vīrieša ziņā, vai viņš ar ārstu runās 
par šo problēmu, vai nē. Konsultāciju laikā es 
sastopos arī ar vīriešiem, kuri nevēlas ārstēties 
sava vecuma dēļ. Tas nav pareizi, tā ir liela kļūda. 
Prostatas palielināšanās ir neizbēgamas izmaiņas, 
bet tās nav jāpieņem par normu. Īpaši mūsdie-
nās, kad ir ļoti efektīvi medikamenti un mazin-
vazīvas ķirurģiskas metodes, vīrietim ir lieliskas 
iespējas dzīvot komfortablu dzīvi, un šīs iespējas 
vajag izmantot.
– Vai jūs domājat, ka mūsdienās, kad arvien 
vairāk attīstās preventīvā medicīna, šī prob-
lēma varētu izzust vispār?
– Es pieļauju, ka to varētu izdarīt, bet neesmu 
drošs, ka to vajadzētu. Katrai darbībai līdzi nāk 
kādas blakus lietas. Šobrīd, izmantojot mums zinā-
mos medikamentus hiperplāzijas novēršanai, rei-
zēm tomēr parādās dažādas blaknes. Pagaidām 
mēs vēl nespējam pilnībā novērst dabisko noti-
kumu attīstību bez ietekmes uz citiem procesiem 
un citām organisma funkcijām, bet, kas zina, pēc 
gadiem pieciem viss var strauji mainīties.

LPH – jāturpina labi iesāktais darbs

Alvis Laukmanis: «LPH pazīmes var būt apgrūtināta vai bieža urinācija, vai celšanās 
naktī, kas ir ļoti izteikts simptoms. Nosacīti varētu runāt par nesaturēšanas sajūtu. 
Tās ir lietas, ko vīrietis vienkārši nevar nepamanīt. Ja tādas ir, tad, protams, ir jāvēr-
šas pie ārsta.»

SPECIĀLISTA PADOMS
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ILONA NORIETE

Ne viena vien sieviete dzirdējusi pamā-
cību, ka aukstā laikā nevajag staigāt ar 
slapjiem apaviem un izmirkušām kājām, 
ka nedrīkst apsaldēties. Pretējā gadījumā 
var iedzīvoties nepatīkamās veselības lik-
stās, to vidū arī urīnceļu iekaisumā. Taču 
reizēm nemaz nav jāvaino laika apstākļi – 
ir daudz un dažādi faktori, kas var veici-
nāt iekaisuma rašanos.

Kā sievietēm sevi no tā pasargāt, bet ko savukārt 
darīt, ja kaut kas tāds ir sācies – par to saruna ar 
Auxilia Prima ginekoloģi, dzemdību speciālisti 
Ingu Rubuli.

– Kas var veicināt urīnceļu iekaisuma raša-
nos sievietēm?
– Iemesli var būt ļoti daudz un dažādi, bet visbie-
žāk tā, protams, ir baktērija – zarnu nūjiņa Esc-
herichia coli. Salīdzinot ar vīriešiem, sievietēm 
urīnceļu iekaisumi biežāk ir tāpēc, ka viņām ir 
savādāka anatomiskā uzbūve – sievietēm ir īsāks 
un platāks urīnizvadkanāls, un urīnizvadkanāla 
ārējā atvere atrodas zonā, kur fizioloģiski ir liela 
saprofīto baktēriju koncentrācija no maksts, star-
penes un anālās atveres.
Bieži vien urīnceļu infekcija parādās vai saasinās 
grūtniecības laikā, tāpēc ka, gaidot bērniņu, sie-
vietes organismā notiek hormonālās izmaiņas, kā 
arī, palielinoties dzemdei, tiek nospiesti urīnceļi. 
Tiek traucēta urīna attece un mainās vides skā-
bums – tas viss veicina urīnceļu infekcijas rašanos.
– Cik bieži ir sastopamas urīnceļu infekcijas?
– Tā ir ļoti bieži sastopama problēma. Turklāt, 
kolīdz parādījusies, tā var diezgan strauji – divu 
trīs stundu laikā – progresēt. Sievietei var parā-
dīties sāpes un akūta un bieža nepieciešamība 
urinēt. Tad viņa parasti griežas vai nu pie gine-
kologa, vai ģimenes ārsta.
– Jau minējāt tādas urīnceļu infekcijas pazī-
mes kā sāpes, nepieciešamību bieži doties 
uz tualeti. Vai ir vēl kādas?
– Tās ir biežākās. Vēl var būt arī urīna krāsas un 
smakas izmaiņas, kas liecina par baktēriju klāt-
būtni. Visnepatīkamākā sūdzība ir asins piejau-
kums urīnam vai asins pilītes uz salvetes pēc 
urinācijas – šādas sūdzības parasti motivē pacienti 
pēc iespējas ātrāk meklēt ārsta konsultāciju.
– Ja sieviete sajūt kādu no šīm izpausmēm un 
viņai rodas aizdomas, ka tā ir urīnceļu infek-
cija, kas būtu jādara? Vai iet uz aptieku pēc 
dzērveņu preparātiem, vai uzreiz doties pie 
ģimenes ārsta?
– Šīs sievietes varētu sadalīt divās grupās. Ir 
pacientes, kas, pirmo reizi ar šo problēmu saskaro-
ties, parasti uzreiz meklē speciālista (vai nu gine-
kologa, vai ģimenes ārsta) konsultāciju. Otra liela 
grupa ir pacientes, kurām šī problēma mēdz būt 
bieži, un tad jau mēs runājam par hroniski recidi-
vējošu slimības gaitu. Šīs sievietes jau ir mazliet 
vairāk izglītotas un zina, ko tādā situācijā darīt. Ja 
tajā brīdī nav pieejams savs ārsts, viņas var doties 
uz aptieku un nopirkt kādu no dzērveņu prepa-
rātiem. Bet var arī izlīdzēties ar to, kas pieejams 
mājās. Es parasti rekomendēju vienkārši dzērve-
nes (dienā vajadzētu apēst vienu sauju dzērveņu) 
vai padzert kādu skābu šķidrumu – tas varētu 
būt citronūdens vai smiltsērkšķis, jo skāba vide 
mazina iekaisumu, bet neārstē. Tālākā ārstēšana 
ir atkarīga no analīzēm, simptomiem. Iespējams, 

būs vajadzīga antibakteriālā terapija, kuru gan 
nozīmēs tikai un vienīgi ārsts.
– Cik dienas sieviete var dzert aptiekā pieeja-
mos bezrecepšu medikamentus un kad tomēr 
nevar vilcināties, bet jādodas pie ārsta?
– To varētu darīt vienu divas dienas. Ja viņa tomēr 
jūt, ka otrajā dienā nekļūst labāk, bet situācija tikai 
pasliktinās, tad ir jāgriežas pie speciālista.
– Vai vispirms jāiet pie ģimenes ārsta, vai 
uzreiz jādodas pie ginekologa vai urologa?
– Pie jebkura speciālista, kurš tobrīd ir pieej-
ams un kurš ar konkrēto problēmu var tikt galā. 
Tas var būt gan ģimenes ārsts, gan ginekologs, 
gan urologs.
– Jūs minējāt, ka sievietēm ar urīnceļu infekci-
jām var nākties saskarties bieži. Ko tādā situ-
ācijā darīt? Ja tās ir sešas reizes gadā, tad katru 
reizi antibiotikas tomēr nebūtu prātīgi lietot!
– Protams, mēs to pārrunājam, rūpīgi ievācam sli-
mības anamnēzi un tad veicam papildus nepiecie-
šamos izmeklējumus, meklējam iemeslu.
Gribu atzīmēt, ka urīnceļu infekcija bieži vien 
attīstās aukstajā sezonā un tai nereti ir sezonāls 
raksturs – paasinājumi parasti vairāk mēdz būt 
pavasaros vai rudeņos. Bet biežie iekaisumi var 
būt arī anatomisku izmaiņu rezultātā.
Ja sievietei ir regulāras sūdzības par urīnceļu iekai-
sumu, ir ļoti būtiski atrast iemeslu, kas to var vei-
cināt un provocēt, saprast, vai tas ir anatomisku 
vai funkcionālu urīnceļu anomāliju veicināts iekai-
sums. Tad viņai var tikt nozīmēti papildus speci-
fiski izmeklējumi, kas jau ir urologa jautājums.
– Kādi iemesli visbiežāk provocē urīnceļu 
iekaisuma rašanos?
– Ir daudz dažādu faktoru. Problēma varētu parā-
dīties pēc dzimumakta, jo sevišķi, ja ir aktīva 
dzimumdzīve. Pēc nesen pārslimotas vīrusu 
infekcijas, antibiotiku lietošanas, kas novājina 
organisma dabīgās aizsargspējas, te var minēt 
arī vispārējas hroniskas organisma saslimšanas. 
Varbūt vainojama imunitātes pavājināšanās. Pārāk 
maz dzerts šķidrums. Bieži vien var būt vainojami 
arī ginekoloģiska rakstura iekaisumi, piemēram, 
ja parādījusies sēnīšu infekcija, vai arī kādas citas 
izmaiņas maksts mikroflorā – arī tas viss var vei-
cināt urīnceļu iekaisuma rašanos.
– Ko sievietei vajadzētu ievērot, lai izvairītos 
no urīnceļu infekcijas?
– Svarīga ir profilakse. Vispirms jau ģērbties atbil-
stoši laika apstākļiem, lai kājas vienmēr būtu sau-
sas. Ir apavi, kuros vienmēr svīst kājas, tāpēc labāk 
izvēlēties kvalitatīvus un labus apavus. Noteikti 
jāievēro intīmā higiēna.
Ja tomēr problēma pastāv, tad profilaktiski var lie-
tot tautas līdzekļus, kas mazina urīnceļu iekaisuma 
risku. Vai nu tās ir dzērvenes, vai aptiekā nopērka-
mas klīniskajos pētījumos pierādītas zāles Canep-
hron, kura sastāvā ir sasmalcināti ārstniecības augi: 

augstiņa laksti (Centaurii herba), lupstāja saknes 
(Levistici radix), rozmarīna lapas (Rosmarini folium).
– Cik ātri var atbrīvoties no urīnceļu iekaisuma?
– Katrā konkrētā situācijā tas ir atšķirīgi. Ja ir viegla 
urīnceļu infekcija vai akūts cistīts, tad reizēm mēs 
tiekam galā ar dzērvenēm, citronūdeni vai tā sau-
camām nieru (miltenāju, brūklenāju) tējām. Ja 
problēma tomēr saglabājas, tad gan jāsāk lietot 
antibiotikas. Tās būs jālieto septiņas, reizēm pat 
desmit dienas. Savukārt pie atkārtotām infekci-
jām ārstēšanās kurss var būt arī 10–14 dienas ilgs. 
Tas ir ļoti individuāli.
– Vai to, kas tā ir par infekciju un no kā radu-
sies, nosaka ar urīna analīzēm?
– Jā. Ir pierādīts, ka visbiežākais izraisītājs ir manis 
jau pieminētā zarnu nūjiņa E.coli, un to pierāda ar 
urīna analīzēm un urīna uzsējumu.
– Kā varētu izvairīties no inficēšanās ar zarnu 
nūjiņu? 
– Kā jau teicu, galvenā ir profilakse. Sievietēm 
nevajadzētu nēsāt string biksītes, jo tad mikro-
flora no taisnās zarnas ierīvējas makstī, un tas var 
veicināt zarnu nūjiņas izplatīšanos. Tāpat anālais 
sekss ir iemesls zarnu nūjiņas izplatībai.
Dažkārt zarnu nūjiņa paliek urīnizvadceļu gļot-
ādā – epitēlijā, un no tās faktiski nav iespējams 
tikt vaļā, jo tai ļoti patīk dzīvot mitrā, siltā vidē.
– Vai vajadzētu lietot intīmās higiēnas līdzek-
ļus, vai tomēr labāk ne?
– Tas ir ļoti individuāli. Ir sievietes, kuras šos līdzek-
ļus neizmanto un mazgājas tikai ar ūdeni. Atska-
toties pagātnē, var teikt, ka arī mūsu mammas un 
vecmāmiņas kādreiz apmazgājās tikai ar ūdeni, jo 
šādu intīmās higiēnas līdzekļu nebija.
– Un lietoja arī parastās ziepes.
– Varbūt, bet arī tas nav labākais veids, kā apmaz-
gāties. Ja mēs runājam par sievietes maksts mik-
rovidi, tad ir ļoti būtiski, lai tajā tiktu noturēts 
noteikts skābuma (Ph) līmenis. Intīmās higiēnas 
līdzekļi reizēm palīdz to izdarīt, ja maksts pati 
nespēj tikt galā.
Bieži sastopama kļūda ir tā, ka sievietes apmazgā-
jas ar dušas želeju vai arī bērnu ziepēm, jo uzskata, 
ka tās ir maigākas. Tā nav taisnība. Jebkuras zie-
pes ir sārmainas un izjauc maksts Ph līmeni. Tas 
arī varētu būt viens no faktoriem, kas veicina urīn-
ceļu iekaisumus.
– Vai regulāri baseina apmeklējumi, mazgāša-
nās vannā nevis dušā arī varētu kaut kā pro-
vocēt infekcijas rašanos?
– Varētu. It īpaši, ja sievietes maksts mikroflora ir 
uzņēmīgāka, jutīgāka pret šīm pārmaiņām. Vese-
las sievietes makstij nevajadzētu uz šādām izmai-
ņām reaģēt.
– Vai menstruācijas un pakešu izmantošana 
šajās dienās arī atstāj kādu ietekmi?
– Tas var notikt, jo menstruāciju laikā izmainās 
maksts mikrovide. Arī asiņainie izdalījumi mazliet 

ietekmē bakteriālo vidi. Tāpat arī pakešu lieto-
šana, ja sieviete tās pārāk reti maina un neie-
vēro higiēnu.
– Kas būtu jāievēro, un cik bieži jāmaina 
paketes? 
– Tas jādara ik pēc trim četrām stundām, tieši tāpat 
jāmaina arī tamponi. Higiēna jāievēro, lai vide vai-
rāk būtu tīra un sausa, nevis mitra, jo tieši mitrā 
un siltā vidē baktērijas ļoti labi vairojas.
– Kas vēl varētu veicināt infekcijas attīstību?
– Saldumi. Tie var mainīt maksts vidi, veicinot 
urīnceļu iekaisumu.
– Vai hroniskas diagnozes, piemēram, cukura 
diabēts, var ietekmēt urīnceļu veselību?
– Jā, šie pacienti sakarā ar cukura vielmaiņas trau-
cējumiem ir uzņēmīgāki, viņiem var būt dažādas 
problēmas. Lai gan diabēta pacienti ir riska grupā 
attiecībā uz jebkuru saslimšanu, kas saistīta ar 
bakteriālu izcelsmi.
– Cilvēki parasti iet uz tualeti tikai tad, kad jūt 
nepieciešamību. Piemēram, reizi 5–6 stundās. 
Varbūt tas nav pareizi un uz labierīcībām būtu 
jādodas ik pēc divām stundām?
– Tas ir ļoti labs jautājums. Daba mūs ir iekārtojusi 
tā, ka diennakts laikā vidēji vajadzētu apmeklēt 
tualeti 6–7 reizes. Urīns izdalās ik pa brītiņam, 
uzkrājas pa mazām porcijām, un no nierēm tiek 
iespiests urīnpūslī. Tiklīdz urīnpūslis ir pilns, tā 
receptori tiek iestiepti un signalizē par to, ka jādo-
das uz tualeti, jo ir nepieciešamība atbrīvoties 
no urīna. Protams, ja mēs mēģinām urīnu satu-
rēt, jo nevaram tajā brīdī aiziet līdz tualetei, tad 
tas krājas un krājas. Ja urīnam kaut vai nedaudz 
ir nosliece uz sārmaināku vidi, tad tā ir ļoti laba 
iespēja baktēriju tālākai attīstībai. Līdz ar to var 
parādīties urīnceļu iekaisums. Tāpēc ir svarīgi pro-
filaktiski dzert daudz šķidruma. Pieaugušam cilvē-
kam ar normālu ķermeņa svaru (60–65 kilogrami) 
vajadzētu dienas laikā izdzert pusotru līdz divus 
litrus ūdens, labāk negāzētu. Tās ir 6–7 glāzes. 
Uzņemot šādu šķidruma daudzumu, tiek veici-
nāta urīna veidošanās.
– Daudzām sievietēm ir urīna nesaturēšanas 
problēma. Tas arī noteikti varētu veicināt 
iekaisumu rašanos?
– Jā, tā ir problēma, un ne tikai menopauzes 
vecuma grupas sievietēm, bet arī jaunākām, pie-
mēram, topošajām māmiņām grūtniecības un 
pēcdzemdību laikā. Šādos gadījumos mēs vai-
rāk rekomendējam iegurņa muskulatūras stipri-
nāšanas jeb Kēgela vingrojumus – tie ir vieni no 
visefektīvākajiem un viegli izpildāmi.
– Turklāt tos var taisīt, kaut vai stāvot pieturā.
– Jebkurā brīdī. Arī sēžot darbā pie galda. Atliek 
vien sievietei stingri savilkt starpenes mus-
kulatūru un paturēt, izskaitot līdz desmit. Tad 
atkal atlaist. To vajadzētu darīt vismaz desmit 
reižu dienā.

PACIENTU IZGLĪTĪBAI

Nepatīkamais un apgrūtinošais 
urīnceļu iekaisums
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Lietošana: 
Pieaugušajiem un pusaudžiem no 12 g.v.: 
2 apvalkotās tabletes 3 x dienā.

Bezrecepšu medikaments.
Pirms lietošanas uzmanīgi 

izlasiet lietošanas instrukciju! 
Konsultējieties ar ārstu vai 

farmaceitu par zāļu lietošanu! 
Reklāmdevējs:Bionorica SE 
pārstāvniecība LV. 2016/12
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PROFILAKSE

TOMS ZVIRBULIS

Ērču encefalīts ir slimība, par kuras esa-
mību, šķiet, zina ikviens. Tāpat vispārzi-
nāms ir fakts, ka šī slimība ir ļoti bīstama. 
Tomēr no tās ir iespējams veiksmīgi 
izsargāties, jo vakcīna pret ērču ence-
falītu ir pieejama jau sen.

Lai vairāk uzzinātu par to, kad vakcinēties, kādu 
imunizācijas plānu izvēlēties un kā rīkoties, ja 
esam aizmirsuši atkārtoti potēties pret šo sli-
mību, uz sarunu esmu aicinājis Latvijas Infekto-
logu un Hepatologu asociācijas vadītāju asociēto 
profesori Indru Zeltiņu.

– Kurā gadalaikā būtu ieteicams vakcinēties 
pret ērču encefalītu?
– Teorētiski vakcinēties var jebkurā gadalaikā, 
bet ieteicams to darīt periodā, kad ērces nav 
aktīvas. Lai rastos adekvāta imūnā reakcija, poti 
būtu vēlams saņemt, sākot ar decembra mēnesi 
līdz martam, jo ērces ir aktīvas no aprīļa līdz pat 
novembrim, ja laiks ārā ir tik silts kā šobrīd. 
Parasti cilvēki, kuri laikus plāno vakcinēšanos, 
to sāk darīt pēc Jaunā gada, lai iegūtu imuni-
tāti līdz jaunās sezonas sākumam. Pilnvērtīgas 
imunitātes iegūšanai ar vienu poti nepietiek, ir 
nepieciešamas vismaz divas vakcinācijas.
– Šis nosacījums ir spēkā tikai pie pirmreizē-
jās vakcinācijas pret šo slimību?
– Ir svarīgi saņemt divas devas līdz ērču aktivi-
tātes sezonas sākumam. Trešā arī ir vajadzīga, 
bet jau pēc otrās potes aizsardzība būs uz gadu. 
Tātad, pat ja trešo devu neizdodas iepotēt pirms 
sezonas (ar lielu varbūtību tā arī ir), tad var gai-
dīt gadu, respektīvi, 5–12 mēnešus pēc pirmās 

potes. Ja februārī mēs saņemam pirmo poti, 
martā otru, gaidīt ir iespējams līdz nākamā 
gada janvārim.
– Kāpēc būtu labāk nogaidīt, lai saņemtu 
trešo poti? 
– Var arī negaidīt. Starp pirmo un otro poti imu-
nitāte vēl nav noturīga, tāpēc pirms sezonas ir 
jāpagūst izdarīt divas potes, bet trešo var veikt 
bez lieka stresa. Svarīgi ir iegūt pamatimunitāti. 
Neviens nav aizliedzis potēties sezonas laikā. Ja 
jūs izdarīsiet šīs divas potes vasaras mēnešos 
– lūdzu, to var darīt. Protams, labāk ir potēties 
pirms sezonas, bet vakcinēties var visu gadu.
– Uzsākot vakcinēties pret ērču encefalītu, 
kurā brīdī mums jau ir izveidojusies kaut 
kāda imunitāte pret šo slimību?

– Teorētiski pirmās antivielas var rasties 4–5 die-
nas pēc pirmās potes, un situācija kļūst labāka ar 
katru nākamo dienu. Otro poti vislabāk saņemt 
1–3 mēnešus pēc pirmās vakcinācijas, bet atse-
višķos gadījumos šo periodu var saīsināt un otro 
poti saņemt nedaudz ātrāk. Ja ir ērču aktivitā-
tes sezona, tad otrā pote ir pieļaujama aptuveni 
divas nedēļas pēc pirmās.
– Kad izvēlēties ātrās imunizācijas shēmu un 
kad parasto?
– Noteikti ātro imunizācijas shēmu ir jāizvēlas 
tad, kad sezona jau ir sākusies. Ja kāds ir «nogu-
lējis» savlaicīgu vakcinēšanos, ir pienākusi vasara 
un viņš vēlas doties pie dabas Latvijā vai kur 
citur, tad imunitāte noteikti ir jāiegūst. Latvijā 
šādu iespēju piedāvā divi medikamentu ražo-
tāji. Vienam no tiem ir piedāvājums ar saīsinātu 
laiku starp pirmo un otro vakcināciju, un papil-
dus pote nav vajadzīga. Otra ražotāja vakcīnai 
papildus pote ir vajadzīga. Pētījumu rezultāti 
par šo zāļu efektivitāti ir ļoti līdzīgi. Noteikti ir 
jāmeklē infektologa palīdzība, ja pēc pirmās 
potes sakož ērce.
– Cik bīstama valsts ērču izplatības ziņā 
ir Latvija?
– ASV ērču encefalīts ir ļoti reti sastopams, tas ir 
lokalizēts Eiropas teritorijā. Pirms 15–20 gadiem 
šī problēma bija izplatīta Krievijas teritorijā, bet 
mazāk Eiropas Savienībā. Šobrīd slimība ir izpla-
tījusies arī Austrijā, Vācijā un Skandināvijā. Latvija 
vēsturiski pieder bīstamajai zonai saslimšanas 
riska ziņā. Latvijā saslimšanu skaits nav liels, un 
par to ir jāpateicas cilvēku adekvātajai reakcijai 
un rīcībai attiecībā pret slimības izplatību. Pieau-
gušajiem vakcīnas pret encefalītu ir par maksu, 
bet bērniem slimības visvairāk skartajos rajonos 
potes ir bez maksas. Lielākie ērču izplatības areāli 
Latvijā ir Kurzemē, kur pirms 15 gadiem šī prob-
lēma nebija tik aktuāla. Bet ar ērču encefalītu 

inficētas ērces dzīvo arī citos Latvijas novados. 
Ja mēs skatāmies visu valsts teritoriju kopumā, 
tad šī pie mums ir pietiekami aktuāla problēma.
– Tomēr epidemioloģiskā situācija pie mums 
nav slikta. Ar slimību varbūt ir pietiekami 
liela saskare, bet saslimšanu skaits nav liels.
– Es nevarēšu nosaukt konkrētu vakcinēto cil-
vēku skaitu, bet 2016. gadā Latvijā tika reģis-
trēti 170 saslimšanas gadījumi. No vienas puses, 
uz nepilniem diviem miljoniem iedzīvotāju tas 
nav liels skaitlis. No otras puses, katrs atsevišķs 
gadījums ir ļoti sāpīgs, jo pret ērču encefalītu 
nav zāļu, ar kurām cilvēkam palīdzēt. Ja slimība 
attīstās smagā formā, iznākums var būt arī letāls. 
Mirstība ir aptuveni 1% no saslimušajiem. Daļai 
pacientu pēc slimības rodas nopietnas veselī-
bas problēmas, piemēram, neiroloģiski traucē-
jumi. Nepamatoti ir aizmirsts par sekām, kuras 
mēs it kā uzreiz nepamanām, piemēram, slik-
tāku atmiņu, problēmām koncentrēties un citām.
– Kādos gadījumos cilvēks nedrīkst potēties 
pret ērču encefalītu?
– Tie ir ļoti reti gadījumi. Šī vakcīna ir droša, tā 
nav dzīva, un cilvēka organismā netiek ievadīts 
vīruss. Tomēr arī šīs vakcīnas sastāvā ir palīg-
vielas un stabilizējošas vielas, pret kurām var 
rasties alerģiska reakcija. Situācijai ir divi risi-
nājumi. Ja alerģisks cilvēks, kurš dzīvo augstas 
ērču encefalīta izplatības reģionā, vēlas sevi no 
slimības pasargāt, drošāk būtu veikt vakcināciju 
slimnīcas apstākļos, papildus dodot medika-
mentus, kas novērš alerģiskās reakcijas. Ja cil-
vēkam rodas smaga alerģiska reakcija pret kādu 
no medikamenta sastāvdaļām, ir ļoti rūpīgi jāiz-
sver, vai tiešām potēšanās ir vajadzīga. Ja cilvēks 
dzīvo mazāk bīstamā reģionā, tad no tās var arī 
atteikties. Citu ierobežojumu vakcinācijai nav.
– Kā rīkoties, ja cilvēks nav vakcinēts, un 
viņam ir iekodusi ērce?

– Diemžēl neko savai drošībai izdarīt nevar. 
Ja vakcinācija ir izdarīta daļēji, tad var saņemt 
papildu poti. Pirms daudziem gadiem pie mums 
bija pieejams imūnglobulīns, ko iepotēja, ja 
bija iekodusi ērce. Pašlaik šo medikamentu 
Latvijā vairs neizmanto. Agrāk pēc saskares ar 
ērci mēs varējām meklēt mediķu palīdzību, nu 
tam vairs nav iemesla. Ja ērce bijusi slima, orga-
nismu nedrīkst papildus noslogot. Mēs iesakām 
aptuveni mēnesi nelietot alkoholu, vairāk lie-
tot vitamīnus un stiprināt organismu. Ja ērce ir 
saglabāta, to var pārbaudīt. Šim procesam gan 
nav būtiskas nozīmes. Vienīgais, ko cilvēks uzzi-
nās – vai šī ērce ir bijusi slima vai nē. Ir gadījumi, 
kad pat pēc slimas ērces kodiena cilvēks neizjūt 
nekādus slimības simptomus, jo viņa imūnsis-
tēma ir bijusi gana spēcīga.
– Vai ir nepieciešamas veikt antivielu testu 
pret ērču encefalīta vīrusu, ja ir pienācis laiks 
veikt revakcināciju?
– Ja tiek ievēroti vai pat nedaudz kavēti revakci-
nācijas termiņi, tas, manuprāt, nav vajadzīgs. Ja 
cilvēks jau vairākkārt ir revakcinējies pret ērču 
encefalītu, tad viņa organismā ir gana daudz 
antivielu, lai nelieli kavējumi neradītu problē-
mas. Var būt situācija, kad pirms potes, nosakot 
antivielu skaitu, to nav, bet, veicot revakcināciju, 
antivielu skaits strauji pieaug. Svarīgi ir laikus 
veikt pirmo vakcinācijas kursu. Revakcinācija pēc 
trim gadiem arī ir ļoti svarīga. Tālāk atkārtotās 
potes jāsaņem ik pēc pieciem gadiem. Ja trešā 
revakcinācija būs nevis pēc pieciem, bet pieciem 
ar pus gadiem, tas ar lielāko varbūtību būtiskas 
izmaiņas imunitātes veidošanās procesā neradīs.
– Ja mēs revakcināciju esam stipri nokavē-
juši, tomēr vēlamies veikt tikai vienu poti, 
vai mums būtu jāizdara antivielu tests?
– Pie mums šis tests tiek plaši izmantots, lai gan 
zāļu ražotājs uzskata, ka tas nav jādara. Pētīju-
mos ir pierādīts, ka, pat nokavējot gadu, ar vienu 
poti pietiks. Manā skatījumā, nepareizs ir ietei-
kums sākt visu no jauna. Lai gan katrs gadījums 
ir ļoti individuāls. Pētījumos ir atklāts, ka pat pēc 
pieciem un septiņiem gadiem antivielu līmenis 
asinīs ir palicis normālā līmenī. Cita lieta ir, pie-
mēram, desmit gadu kavējums. Manuprāt, ja 
revakcinācija tiek izdarīta pēc sešiem, nevis pie-
ciem gadiem, var pēc novēlotās revakcinācijas 
nogaidīt mēnesi un tad veikt antivielu testu, jo 
tad antivielu līmenim organismā ir jābūt pie-
tiekamam. Ja līmenis nav pietiekams, ir jāveic 
atkārtots vakcinācijas kurss.
– Kāda, pēc jūsu domām, būs slimības ārs-
tēšanas attīstība nākotnē un vai tā turpinās 
izplatīties vēl tālāk Eiropā?
– Par šo slimību man pagaidām nav nekādu ilū-
ziju. Tirgū nekādas jaunas zāles slimības ārstē-
šanai nav pieejamas un diezin vai būs pieejamas 
arī tuvākajā laikā. Zāļu izstrāde prasa ļoti lielus 
līdzekļus, kurus zāļu ražotāji pēc tam diezin vai 
varēs atpelnīt. Situācija saistībā ar potēšanos 
Latvijā mani iepriecina, jo pie mums ir ļoti daudz 
motivētu un izglītotu cilvēku, kuri arvien vairāk 
seko līdzi savai veselībai. Runājot par saslimša-
nas gadījumiem, tie nekur nepaliks. Jā, šis skait-
lis varētu nedaudz sarukt, bet vēl arvien paliks 
lauku reģioni, kuros cilvēku labklājības līmenis 
ir zemāks, un viņi šīs vakcīnas vienkārši nevar 
atļauties. Kopumā gribu uzsvērt, ka ērču ence-
falīts ir vakcīnregulējama slimība, un mūsu valstī 
sabiedrība ir pietiekami labi informēta par iespē-
jamo profilaksi. Jācer, ka savlaicīga vakcinācija 
pret šo bīstamo slimību tiks veikta arī turpmāk 
un slimojošo personu skaits nākotnē mazināsies.

Indra Zeltiņa: «Pret ērču encefalītu nav zāļu, ar kurām cilvēkam palīdzēt. Ja slimība 
attīstās smagā formā, iznākums var būt arī letāls. Mirstība ir aptuveni 1% no saslimu-
šajiem. Daļai pacientu pēc slimības rodas nopietnas veselības problēmas, piemēram, 
neiroloģiski traucējumi. Tāpēc no tās vajadzētu izsargāties vakcinējoties.»

Vakcinējies ziemā, nebaidies vasarā
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ILONA NORIETE

Pneimonija, meningīts, vidusauss un 
deguna blakusdobumu iekaisumi – tās 
ir tikai dažas no saslimšanām, kuras var 
izraisīt tāda baktērija kā pneimokoks. 
Kāds varbūt teiks: nu un kas par to, ja ar 
ko līdzīgu nāksies saskarties – ir taču anti-
biotikas, kas ar šo problēmu palīdzēs tikt 
galā! Taču viss nav tik vienkārši: invazī-
vās infekcijas norit smagi un saistāmas ar 
augstu pacienta mirstības risku. Ne velti 
pret pneimokoku pieejama vakcīna. Bēr-
niem, kuri dzimuši, sākot ar 2010. gadu, to 
apmaksā valsts, savukārt pārējie, to vidū 
arī pieaugušie, to var saņemt par maksu.

Kas ir pneimokoku infekcija un kā no tās var pasar-
gāt vakcīna – par to iztaujājām Rīgas Stradiņa uni-
versitātes Tālākizglītības fakultātes dekāni, Bērnu 
klīniskās universitātes slimnīcas rezidentūras pro-
cesa vadītāju, Latvijas Pediatru asociācijas prezi-
denti, bērnu infektoloģi Ilzi Gropi.

– Sarunas sākumā, lūdzu, izstāstiet, kas ir 
pnei mokoku infekcija un kāpēc tik ļoti jācen-
šas no tās izvairīties.
– Pneimokoks vai latīniski Streptococcus pneumo-
niae ir baktērija, kas mūsu organismā var izraisīt 
veselu virkni nopietnu saslimšanu. Piemēram, 
pneimokoks ir galvenais plaušu karsoņa ierosi-
nātājs gan bērniem, gan pieaugušajiem.
Jāteic, ka bērniem 70–80%, bet pieaugušajiem 
30% gadījumu pneimokoks dzīvo aizdegunē.
Ir vairāki varianti, kā iespējams saslimt. Viens no 
tiem – mēs varam saslimt ar pneimokoku, kas 
dzīvo mūsu organismā un aktivizējas kādu faktoru 
ietekmē, piemēram, pasīvās vai aktīvās smēķēša-
nas rezultātā, pie alerģijām, elpceļu infekcijām, 
saaukstēšanās, paaugstināta stresa, respektīvi, 
no tā, kas samazina mūsu imunitāti vai rada iekai-
sumu augšējos elpceļos. Otrs ceļš – mēs saslim-
stam no kāda, kas šo baktēriju nēsā, piemēram, 
skūpstoties vai otram cilvēkam klepojot un mums 
baktērijas ieelpojot. Ir arī trešais variants – ar pnei-
mokoku varam inficēties no slima cilvēka.
Pati slimība var noritēt divos veidos. Ir tā sau-
camais mukozais veids, kad pneimokoks neie-
iet asinīs, bet pa gļotādām aizceļo uz dažādiem 
mūsu orgāniem. Tādos gadījumos var būt deguna 
blakusdobumu iekaisums, vidusauss iekaisums, 
pneimonija. Otrs ir invazīvais, ko izraisa tie pnei-
mokoku serotipi, kuri caur asinsvadu sieniņām 
nonāk cilvēka asinīs un tādā veidā spēj nokļūt jeb-
kurā mūsu organisma vietā. Invazīvie pneimokoki 
ir ļaunākie, jo var izsaukt, piemēram, smadzeņu 
apvalku strutainu iekaisumu (meningītu), pnei-
moniju, kaulu un vēdera plēves iekaisumu, sirds 
iekaisumu u.c. Un tas jau ir ļoti nopietni.
– Viens no instrumentiem, kā cīnīties pret 
pnei mokoku, ir vakcinācija.
– Jā, un tas ir ļoti labs veids, kā pasargāt sevi no 
nule kā minētajām saslimšanām.
Pirmie sāka vakcinēt amerikāņi. Viņi izmantoja 
7-vērtīgo poti, kas pasargāja no septiņiem dažā-
diem pneimokokiem. Bet, redzot, ka serotipi 
mainās, tika izstrādātas 10-vērtīgās un 13-vēr-
tīgās vakcīnas. Šobrīd Latvijā bērni var saņemt 
10-vērtīgo un 13-vērtīgo poti, savukārt pieau-
gušie – 13-vērtīgo vakcīnu. Valsts imunizācijas 
programmā ir iekļauta tikai 10-vērtīgā vakcīna, 
un to apmaksā valsts.
– Vakcinēties var neatkarīgi no tā, vai orga-
nismā jau mājo pneimokoks, vai nē?
– Pilnīgi noteikti. Pēc vakcinācijas mēs visdrīzāk 
pārstāsim nēsāt tos pneimokokus, pret kuriem 
mēs esam potējušies.

– Nacionālā imunizācijas programma paredz 
vakcinēt bērnus, kuri dzimuši pēc 2010. gada. 
Kā ir ar pārējiem?
– Jā, vispirms jārunā par tiem, kuri dzimuši pēc 
2010. gada, jo vakcināciju viņiem apmaksā valsts. 
Primārai vakcinācijai pret pneimokoku tiek nozī-
mētas trīs devas. Latvijā pirmo devu paredzēts 
ievadīt bēriem divu mēnešu vecumā, nākamo 
ar divu mēnešu intervālu pēc pirmās vakcīnas, 
savukārt trešo devu ievada vismaz sešus mēne-
šus pēc otrās vakcīnas.
Tie, kas ir dzimuši pirms 2010. gada, var saņemt 
maksas vakcināciju, bet jāatceras, ka pēc divar-
pus gadu vecuma pietiek tikai ar vienu devu. Līdz 
piecu gadu vecumam var vakcinēt ar 10-vērtīgo 
vai 13-vērtīgo poti, bet tiem, kas vecāki, paredzēta 
tikai 13-vērtīgā pote.
Jāvakcinējas ir tāpēc, lai nesaslimtu ar minēta-
jām smagajām slimībām. Protams, ir daļa cilvēku, 
kurus potēt nedrīkst. Tāpēc, jo lielāks būs vakci-
nēto skaits, jo labāk viņi aizsargās tos, kas nav 
saņēmuši poti pret pneimokoku. To sauc par pūļa 
imunitāti. Te varu minēt kādu piemēru par lietus-
sargiem. Pieņemsim, mēs visi stāvam koncertā, 
un stipri līst lietus, bet diviem cilvēkiem nav lie-
tussarga. Ja tie būs tikai divi, viņi noteikti varēs 
paslēpties zem pārējo lietussargiem. Līdzīgi ir ar 
šo vakcīnu – jo lielāks vakcinēto skaits, jo nepo-
tētie var justies drošāk.
– Vai arī tiem, kuri bieži slimo ar pneimoniju, 
ieteicams vakcinēties?
– Protams, jo viņi ir riska grupā.
– Ar pneimokoku izraisītu pneimoniju laikam 
slimo visbiežāk?
– Ir slimības, kuras tiek uzskaitītas, bet ir tādas, 
kuras neuzskaita. Pneimonija pieder tām, kuras 
nereģistrē. Līdz ar to nevar pateikt, cik tā ir izpla-
tīta. Lai gan bērnu slimnīcā katru gadu ar plaušu 
karsoni ārstējas 600–700 bērnu. Tas nav maz. 
Jāņem vērā, ka arī reģionu slimnīcās ir bērnu 
nodaļas. Tāpat pietiekami daudzi pneimoniju 
ārstē mājas apstākļos.
Uzskaita invazīvās slimības ar «ļaunajiem» sero-
tipiem, kas iet cauri asinsvadiem, nonāk asinīs 
un izsauc invazīvās saslimšanas. Latvijā gadā ir 
apmēram 70–80 tādu gadījumu.
– Kāpēc ir jāizsargājas no pneimonijas? Kāds 
varbūt domās – nu un kas tad tur, iziešu anti-
biotiku kursu un atkal būšu vesels!
– Pneimonijai var būt ļoti dažādas sekas. Vis-
pirms jāatceras, ka plaušas veic organisma 

apskābekļošanas funkciju. Ja asinis nav apskā-
bekļotas, cieš smadzenes un visas mūsu vitā-
lās funkcijas.
Plaušu karsoņa gadījumā mūsu organisms nesa-
ņem skābekli tik, cik tas būtu vajadzīgs. Mēs elpo-
jam daudz straujāk, arī mūsu sirds, lai kompensētu 
šo mehānismu, sitas daudz straujāk. Tāpat no 
pnei monijas plaušās var veidoties abscess, atelek-
tāze, kad kāda plaušu daļa nepiedalās elpošanā, 
var būt pleirīts; tātad – parādīties komplikāci-
jas. Tāpat pneimonija var beigties letāli, proti, 
pacients var nomirt ar smagu plaušu karsoni.
Jāņem vērā, ka ne visi pneimokoki ir jutīgi pret 
parasti lietojamām antibiotikām. Var būt tā, ka 
ārsts izvēlas medikamentu, bet tas neder, nozīmē 
citu, tas atkal neder. Kamēr tiek meklētas īstās 
zāles, cilvēks jau ir smagi slims.
– Ja cilvēkam kaut reizi mūžā ir bijis plaušu 
karsonis, vai tas nozīmē, ka viņa organismā 
noteikti mājo pneimokoks?
– Nē, tā nav. Lai to noskaidrotu, būtu jāņem 
uzsējums. 
Bet ir pilnīgi skaidrs, ka šī slimība ir ļoti bīstama 
vecu cilvēku populācijā – no 65 gadiem. Veciem 
cilvēkiem parasti ir fona slimības – viņiem ir augsts 
asinsspiediens, cukura diabēts, sirds nepietieka-
mība, nieru problēmas u.c. Ja šāds cilvēks ar viņa 
fona slimības paasinājumu nonāk gultā, tad pirmā 
un galvenā komplikācija var būt plaušu karsonis. 
Ir pierādīts, ka šie vecie cilvēki mirst nevis no savas 
hroniskās slimības, bet tieši no plaušu karsoņa, kas 
ir pneimokoka ierosināts. Tāpēc ir diezgan daudz 
pasaules valstu, kurās valsts apmaksā vecu cilvēku 
vakcināciju pret pneimokoku.
– Tātad arī cilvēki gados var vakcinēties?
– Pilnīgi noteikti – vecumam nav ierobežojumu.
– Kam nav vēlams vakcinēties, respektīvi, 
kādas ir kontrindikācijas?
– Tādu praktiski nav, izņemot gadījumus, ja cil-
vēks konkrētajā brīdī ir akūti slims. Tad gan no 
potēšanās vajadzētu atturēties. Absolūta kontr-
indikācija ir smaga reakcija pēc pirmās vakcīnas 
devas ievades. Ja pēc tās ir bijusi smaga alerģiska 
reakcija un pacients šādā stāvoklī ir nonācis slim-
nīcā, tad vakcinēties nevajadzētu.
– Ko esam ieguvuši, kopš 2010. gada Nacionā-
lajā imunizācijas programmā ir iekļauta bērnu 
vakcinācija pret pneimokoku infekciju? Var-
būt kaut ko vajadzētu uzlabot?
– Es varētu runāt par Ameriku, bet to zināmā 
mērā mēs varam attiecināt arī uz Latvijas situāciju. 

Četrus gadus pēc tam, kad Amerikā tika uzsākta 
vakcinācija pret pneimokoku, New York Times 
rakstīja: «Paradoksāli, bet vislielākais efekts ir 
iegūts veco ļaužu populācijā, trīskārši samazinot 
viņu mirstību no pneimonijas.» Šeit mēs redzam, 
kāds efekts ir pūļa imunitātei. Noteikti tāds pats 
efekts ir arī mūsu populācijā. Kā jau es teicu, gal-
venie pneimokoka nēsātāji ir bērni. Ja mēs bērnus 
potējam, tad viņi nevar aplipināt ne savus vecā-
kus, ne vecvecākus.
Mūsu valstī līdz šim nav norisinājušies pētījumi, 
kas mērķtiecīgi uzskaitītu ieguvumus no vakci-
nācijas. Varbūt, ka tas arī nebūtu jādara, jo mums 
ir maza populācija. Domāju, ka pietiek ar to, ka 
pasaules lielvalstīs efekts ir pierādīts.
– Kādos gadījumos nepieciešams vakcinēties 
pret pneimokoku ārpus Nacionālās imunizā-
cijas programmas?
– Noteikti tiem, kas vecāki par 65 gadiem, vai 
kuriem ir tādas fona saslimšanas, kuru dēļ pacien-
tiem var tikt nozīmēts gultas režīms vai nepiecie-
šamas biežas vizītes ārstniecības iestādēs.
– Vai varam runāt par kolektīvo imunitāti 
visā sabiedrībā, ja septiņus gadus tiek veikta 
bērnu vakcinācija pret pneimokoku infekciju?
– Zināmā mērā varam. Latvijā vakcinācijas pārklā-
jums pret pneimokoku infekciju bērniem ir virs 
85%, un ar katru gadu tas pieaug. Lai būtu pilnīgi 
droši, ka pastāv kolektīvā imunitāte, ir jābūt vis-
maz 93%–95%. Tātad mums noteikti ir kur augt.
– Vai Latvijā ir vadlīnijas pieaugušo 
vakcinācijai? 
– Nē nav. Šobrīd vakcinācija pret pneimokoku 
iekļauta Nacionālajā imunizācijas programmā, 
un par valsts līdzekļiem tiek potēti mazie. Ja kāds 
šo iespēju ir palaidis garām vai arī bērns dzimis 
pirms 2010. gada, tad viņam īsti nav skaidrs, kā 
vakcinēties. Tāpat nav rekomendāciju pieau-
gušo vakcinācijai.
Lai apspriestu šo jautājumu, sanāca kopā Latvijas 
Pediatru asociācijas, Latvijas Bērnu infektologu 
biedrības, Latvijas Infektologu asociācijas speciā-
listi, tāpat piedalījās arī Stradiņa slimnīcas infek-
ciju kontroles ārsti. Pārrunājām, ka mūsu valstī 
trūkst rekomendāciju riska grupu vakcinācijai. Ir 
sagatavota vēstule un uzrunāta Veselības minis-
trija, lai vismaz izstrādātu šādas rekomendācijas. 
Tas neprasa finansējumu, bet palīdz ārstiem un 
pacientam saprast, kurā grupā pacients iekļau-
jams. Varbūt viņam pašam vajadzētu domāt par 
savu veselību un par maksu veikt vakcināciju.
– Mūsdienu sabiedrībā tiek ļoti daudz runāts 
par to, vai vakcinēties, vai tomēr nē. Viedokļi 
ir dažādi. Ko jūs varētu teikt šajā sakarā?
– Ne tikai es, bet ļoti daudzi ievērojami Latvijas un 
pasaules ārsti, kā arī zinātnieki ir pētījuši, kāpēc cil-
vēks nepotējas. Pieņemot lēmumu – potēties vai 
nepotēties – cilvēks pamatā lieto savas zināšanas 
un savu pieredzi. Manas zināšanas un mana pie-
redze saka, ka vakcinēties noteikti vajag. Jo esmu 
bijusi pie to pacientu (turklāt bērnu) gultām, kuri 
mirst no tādām slimībām kā garais klepus, difte-
rija, B hepatīts, vējbakas u.c. Man nav drosmes 
kādam teikt: «Nevakcinējies, tu tāpat nesaslimsi.» 
Ja pacients saskarsies ar slimības ierosinātāju, nav 
garantijas, ka viņam tā noritēs viegli un nebūs 
nekādu komplikāciju vai neiestāsies nāve. Slimība 
var noritēt smagi, tāpēc labāk ir vakcinēties.
Tomēr, vai to darīt, katrs izlemj pats. Es noteikti 
neesmu no tiem ārstiem, kas ar varu kādam 
spiež potēties. Es domāju, ka cilvēkam ir svarīgi 
saņemt kompetentu informāciju un tad pašam 
pieņemt lēmumu.
Kāda somu rakstniece ir teikusi izcilus vārdus: 
«Mums nevajag vakcinēt visus bērnus, mums 
vajag vakcinēt tikai tos, kurus mēs vēlamies patu-
rēt.» Un tam es piekrītu simtprocentīgi.

Ilze Grope: 
«Jāvakcinējas ir 
tāpēc, lai nesa-
slimtu ar tādām 
pneimokoku 
izraisītām slimī-
bām kā deguna 
blakusdobumu 
iekaisums, 
vidus auss 
iekaisums, 
pneimonija, 
smadzeņu 
apvalku stru-
tains iekaisums 
(meningīts), 
kaulu un vēdera 
plēves iekai-
sums, sirds 
iekaisums u.c.»Fo
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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.»

Fo
to

: T
o

m
s 

G
rī

n
b

er
g

s,
 L

at
vi

ja
s 

U
n

iv
er

si
tā

te
s 

p
re

se
s 

ce
n

tr
s

Novērst problēmas, nevis ar tām sadzīvot

OK



Tauta unVeselība

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.

OK
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ILONA NORIETE

Katram vecumam ir savs skaistums. 
Menopauze ir brīdis, kurš jāsagaida 
nevis ar nolaistām rokām un nokārtu 
galvu, uzskatot, ka ar to visa dzīve teju 
vai beigusies, bet tieši otrādi – saprotot, 
ka sācies jauns periods sievietes dzīvē. 
Tā kā menopauze mēdz atnākt ar dažā-
dām nepatīkamām pārmaiņām, izteikti 
sliktu emocionālo un fizisko pašsajūtu, 
šim laikam der jau iepriekš sagatavo-
ties, lai nevēlamās sajūtas būtu iespē-
jams novērst.

Vairāk par premenopauzi un pašu menopauzi 
lūdzām pastāstīt Šarlotes poliklīnikas ginekoloģi 
Maiju Daci Brošu.

– Kurš ir tas laiks sievietes dzīvē, kad viņas 
organismā sākas pārmaiņas un jāsāk domāt 
par tuvojošos menopauzi? Nesen pavīdēja 
informācija, ka tad, ja sievietei menopauze 
iestājas pēc 55 gadu vecuma, viņai ir lielāks 
risks saslimt ar krūts vēzi.
– Dabā nekas nav ne par vēlu, ne par ātru – kā 
dabā noteikts, tā tas arī notiks. Premenopauze 
un menopauze ir tas laiks sievietes organismā, 
kad notiek tāda kā pāreja no viena dzīves cikla 
uz citu. Menopauze būtībā ir laiks, kad beidzas 
bērnu radīšanas funkcija.
– Notiek izmaiņas sievietes hormonālajā 
sistēmā. 
– Tas gan – sievietes organisms vairs neproducē 
tos hormonus, kas piedalās grūtniecības izsauk-
šanā. Būtībā izmaiņas hormonālajā sistēmā sie-
vietēm sākas jau pēc 40 gadu vecuma.
Ir nepareizs jautājums: kad sievietei būs jādomā 
par menopauzi? Par to nav jādomā. Ir liela daļa 
sieviešu, kurām šis process norit pilnīgi dabiski 
un nemanāmi, vienkārši vienā brīdī pēkšņi vairs 
nav mēnešreižu. Tāpēc nav nekādas vajadzības 
par to domāt nezin cik gadus iepriekš, gaidot, 
kad tas nu notiks, jo ar domāšanu neko izmai-
nīt nevar. Ne sievietes dzīvesveids, ne citi fak-
tori neietekmē menopauzes iestāšanās laiku 
– tas ieprogrammēts dabā. Tas tālab, ka meitene 
piedzimst ar olnīcām, kurās atrodas olšūnu aiz-
metņi, un to skaits katrai ir individuāls. Neatka-
rīgi no viņas dzīvesveida, uzvedības un citiem 
faktoriem, cik katrai ir olšūnu, tik arī ir. Tad, kad 
meitenei iestājas pubertātes laiks, ieslēdzas 
hormonu sistēma, un sākas olšūnu nobriešana. 
Arī pubertātes vecums ir ļoti mainīgs. Mūsdie-
nās tas ir diezgan agrs: ja kādreiz mēnešreizes 
meitenēm parādījās 14–15 gados, tad tagad 
bieži vien tas notiek jau 11 gadu vecumā. Un 
tad katru mēnesi no olnīcām vēdera dobumā 
nokļūst viena olšūna. Tad, kad visas olšūnas ir 
«iztērētas», iestājas menopauze.
– Pirms tam ir premenopauze.
– Premenopauzes laikā sāk parādīties zināmas 
izmaiņas. Viena no pamanāmākajām ir tā, ka 
cikls kļūst neregulārāks. Minēšu tipiskākās pre-
menopauzes pazīmes. Pirmkārt, mainās mēneš-
reižu biežums, ilgums un asiņošanas stiprums. 
Otrkārt, uznāk karstuma viļņi, kas izpaužas kā 
negaidīta karstuma pieplūdums sejai un krū-
tīm, tad visam ķermenim, bieži ir arī vispārēja 
svīšana. Daļai sieviešu tā sauktie karstuma viļņi 
mēdz būt ilgāk nekā gadu. Vēl var akcentēt to, ka 
šajā laikā raksturīgs bezmiegs, pamošanās naktī, 
var būt trauksme, garastāvokļa svārstības, pat 
depresija. Pastiprinās atmiņas un koncentrēša-
nās problēmas, biežāk mēdz būt galvassāpes, 

sirdsklauves. Rodas izteikts maksts sausums, var 
būt samazināts libido. Biežāk iespējami arī maksts 
iekaisumi, kuru rezultātā rodas pastiprināti izda-
lījumi no maksts. Vairumam sieviešu ir redzams 
svara pieaugums.
– Vai šajā laikā vairs nav jāuztraucas, ka varētu 
iestāties grūtniecība?
– Nē, tas tā nav. Ja līdz šim sieviete varēja diezgan 
precīzi pateikt, kad un cik ilgi viņai būs mēnešrei-
zes, tad premenopauzē notiek tā saucamie ano-
vulatorie cikli, kad olšūnas vienmēr neizdalās. It 
kā mēnešreizes ir, bet olšūna nav bijusi. Tāpēc pēc 
40 gadu vecuma grūtniecība iestājas grūtāk un 
retāk. Bet, protams, var arī iestāties.
Kā jau minēju, menopauze ir tad, kad visas olšūnas 
jau iztērētas. Kamēr ir palikusi kaut viena olšūna, 
tikmēr grūtniecības iestāšanās ir iespējama, kaut 
gan tāda varbūtība ir daudz mazāka. Ginekologu 
praksē ir gadījumi (īpaši ar to nācās saskarties 
laikā, kad nebija sonogrāfu), kad sieviete bijusi 
pārliecināta, ka viņai 48 gados ir klimakss, un pēk-
šņi tas viņai, smejies vai raudi, sāk kustēties. Ne 
viens vien tāds «klimakss» staigā pa pasauli.
– Tātad arī šajā periodā par izsargāšanos ir 
jādomā. 
– Par izsargāšanās veidu noteikti jākonsultējas 
ar ārstu, jo ne visas kontracepcijas metodes pēc 
40 gadu vecuma ir ieteicamas. Tiek uzskatīts, ka 
šajā vecuma posmā vēlama hormonālā spirāle 
Mirena. Var lietot arī hormonālās tabletes, izman-
tot barjermetodes.
– Lūdzu, paskaidrojiet, kāda starpība ir starp 
premenopauzi un menopauzi.
– Menopauze nozīmē to, ka vairs nav menstruā-
ciju un olšūnas neizdalās – iestājies klusums. Bet 
pre – tā ir iepriekš sagatavošanās.
Menopauze katrai sievietei izpaužas savādāk. Ir 
tādas, kuras vispār nejūt šo procesu – nav mēneš-
reižu, un ir labi. Bet ir tādas, kurām menopauze 
notiek smagi – ar svīšanu, nervozitāti, vēlāk rodas 
sirds slimības, paaugstinās asinsspiediens. Tāpat 
bieži vien pieaug svars. Mēdz būt šķidruma aiz-
ture, un šī iemesla dēļ veidojas tūskas, kā arī var 
parādīties citas problēmas.
Notiek izmaiņas arī sievietes ārējā izskatā: 
parādās krunciņas, sāk sirmot mati. Var būt arī 

garastāvokļa svārstības, īpaši laikā, kad iepriekš 
bijušas mēnešreizes.
– Sievietes, kurām rūp sava veselība un dzī-
ves kvalitāte, parasti lieto hormonus aizvie-
tojošo terapiju.
– Menopauzē olnīcas pārstāj darboties un vairs 
neizstrādā estrogēnu – hormonu, kas atbildīgs ne 
tikai par izskatu vai pašsajūtu, bet arī par redzes, 
dzirdes un prāta spējām, kaulu blīvumu, sirdi un 
asinsvadu sistēmu.
Estrogēnu trūkums vairumam sieviešu rada nepa-
tīkamās izjūtas un problēmas menopauzē, tāpēc 
trūkstošā estrogēna līmeņa atjaunošana ar hor-
monu aizvietojošo terapiju jeb HAT būtiski uzlabo 
pašsajūtu. Izzūd karstuma viļņi, svīšana, bezmiegs, 
garastāvokļa maiņas, arī nogurums, depresija, arte-
riālā asinsspiediena svārstības, samazinās kalcija 
zudums kaulos. Tāpat pierādīts, ka sievietēm, kuras 
lieto estrogēnus, samazinās miokarda infarkta un 
smadzeņu insulta gadījumu skaits. Labā ziņa ir tā, ka 
HAT efektivitāte pierādīta aptuveni 90% gadījumu.
Bet ne vienmēr sievietei vajadzīga HAT – par to 
jākonsultējas ar ārstu.
– Ko dara hormonus aizvietojošā terapija jeb 
HAT? 
– Tā novērš estrogēnu trūkumu sievietes orga-
nismā, savukārt menopauzes traucējošās izpaus-
mes ievērojami samazinās vai pat izzūd pavisam.
HAT ir īpaši svarīga daudzām sievietēm, kurām 
bez emocionālajiem traucējumiem ir izteiktas 
fiziskas sūdzības, piemēram, nieze intīmajās vie-
tās, pat iekaisumi, smelgšana un sāpes kaulu pār-
maiņu dēļ, nespēks.
Samazinoties estrogēnu daudzumam, maksts 
kļūst sausāka, tās sieniņa plānāka un ātri ievai-
nojama, kas var radīt ne tikai maksts, bet arī urī-
nizvadceļu iekaisumu. Tāpat menopauzes laikā 
var būt vērojams svara pieaugums, jo samazināts 
estrogēnu daudzums ietekmē vielmaiņu, tā kļūst 
lēnāka, kā arī mainās ķermeņa tauku izvietojums, 
un tie vairāk uzkrājas vēdera daļā.
Gribu uzsvērt: tad, kad sieviete izjūt nepatīkamas 
izmaiņas organismā, nevajadzētu nodarboties ar 
pašdarbību, bet gan aiziet konsultēties pie ārsta. 
HAT preparātus var izrakstīt tikai ārsts, un tie ir 
iegādājami ar receptēm.

Taču ne vienmēr ir vajadzīga HAT. Ja sievietei 
karstuma viļņi ir samērā viegli un miega traucē-
jumi nav izteikti, šādā gadījumā var izlīdzēties 
ar dabīgajiem, pētījumos pierādītiem fitoprepa-
rātiem – augu izcelsmes medikamentiem (pie-
mēram, sudrabsvece). Tāpat var palīdzēt tējas, 
kas satur fitoestrogēnus. Viens no fitoestrogēnu 
avotiem ir soja, tāpat baltais āboliņš. Arī apiņi 
satur fitoestrogēnus.
Bet, ja menopauzes izpausmes sievietei ir smagas 
un tās pazemina viņas dzīves kvalitāti, mazina 
darbaspējas, tad viņai tomēr vajadzētu lietot HAT. 
Turklāt nevajag domāt, ka padzers mēnesi, un viss 
būs kārtībā. Šo zāļu lietošana ir ilgstošs process.
Vēl viens jautājums – vai sieviete vispār drīkst lie-
tot HAT. Vispirms vajadzētu noskaidrot, vai viņai 
nav onkoloģiskas saslimšanas, tāpat nepiecie-
šama ginekologa apskate, vajadzīga krūšu dzie-
dzeru mamogrāfija un ultrasonogrāfija. Paralēli ir 
vajadzīga arī mazā iegurņa orgānu ultrasonogrā-
fija. Jābūt pārliecībai, ka sievietei ar veselību viss 
ir pilnīgā kārtībā. Ja tā ir, ārstam jāizlemj, kuras 
grupas HAT viņai būtu piemērotākā.
– Un kā ir ar bezmiegu, pamošanos naktī, sek-
suālās dabas traucējumiem?
– Tas viss notiek sievišķā hormona estrogēna trū-
kuma rezultātā. Dažām sievietēm menopauzē arī 
balss kļūst zemāka, uz sejas parādās apmatojums. 
Samazinās seksuālā aktivitāte – nav vairs tās vēl-
mes mīlēties. Tas viss tādēļ, ka sievišķo hormonu 
vietā organismā sāk uzdarboties vīrišķais. Te palī-
dzīgu roku sniegs ārsts.
Vēl varu minēt tādas ar menopauzi saistītas lie-
tas kā urinācijas traucējumi, urīna nesaturēšana. 
Viena no menopauzes nopietnākajām komplikā-
cijā ir osteoporoze. Regulāri jāpārbauda D vita-
mīna un kalcija līmenis asinīs, kā arī jāveic kaulu 
blīvuma mērījumi.
– Cik ilgi parasti ilgst menopauzes izpausmes, 
piemēram, karstuma viļņi?
– Vidēji piecus gadus, bet dažkārt tie saglabājas 
līdz mūža beigām. Šīm daiļā dzimuma pārstāvēm 
līdz mūža beigām jālieto HAT un vēl regulārāk ar 
mamogrāfiju, sonogrāfiju jāpārbauda krūšu dzie-
dzeri, lai jau laikus atklātu iespējamās izmaiņas. 
Protams, pati HAT vēzi neizraisa, bet, ja ir kādi 
aizmetņi, tā var stimulēt vēža augšanu un vairo-
šanos. Tāpēc pirms HAT lietošanas uzsākšanas ir 
svarīgi izmeklēt krūtis.
– Vai visām sievietēm ir karstuma viļņi?
– Gan premenopauzē, gan menopauzē karstuma 
viļņi var būt un var nebūt. Jautājums ir par to, cik 
tie ir smagi. Īpaši tie var skart tievas sievietes – 
tādas, kurām nav tauku šūnu. Un arī to profesiju 
pārstāves, kurām darbs saistīts ar stresu un pub-
lisku uzstāšanos, kurām nepārtraukti jāsavaldās 
un kuras savas emocijas nevar izpaust uz āru, pie-
mēram, aktrises, skolotājas, organizāciju vadītājas.
– Minējāt, ka, iestājoties menopauzei, sievie-
tei var pieaugt svars.
– To var uzskatīt par fizioloģisko normu. Tauku 
šūnas nedaudz uzkrāj estrogēnu hormonus un 
līdz ar to darbojas kā organisma aizsargreakcija. 
Tās veido tādu kā «polsterīti», kas notur orga-
nismu līdzsvarā. Ne velti apaļīgām sievietēm ir 
mazāk ar menopauzi saistītu problēmu.
– Neviena sieviete taču nevēlēsies iedzīvoties 
liekajos kilogramos!
– Tāpēc ir jāskatās, kas tiek ēsts, un jāsamazina 
porcijas lielums. Jāatceras, ka šajā laikā vielmaiņa 
palēninās. Ja sieviete turpinās ēst tikpat daudz, tik-
pat lielas porcijas un tikpat treknu ēdienu kā tad, 
kad viņa bija jaunāka un fiziski aktīvāka, protams, 
radīsies liekais svars. Svara pieaugums nav nekas 
briesmīgs, taču aptaukošanos nedrīkst pieļaut.

Maija Dace Broša: «Menopauzē olnīcas pārstāj darboties un vairs neizstrādā estro-
gēnu – hormonu, kas atbildīgs ne tikai par izskatu vai pašsajūtu, bet arī par redzes, 
dzirdes un prāta spējām, kaulu blīvumu, sirdi un asinsvadu sistēmu. Estrogēnu trū-
kums vairumam sieviešu rada nepatīkamās izjūtas un problēmas menopauzē, tāpēc 
trūkstošā estrogēna līmeņa atjaunošana ar hormonu aizvietojošo terapiju būtiski 
uzlabo pašsajūtu. Dažkārt var izlīdzēties ar dabīgajiem fitopreparātiem – augu izcel-
smes medikamentiem.»
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Atklāj augu spēku

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Bezrecepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Konsultējieties ar 
ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu! Reklāmdevējs: Bionorica SE pārstāvniecība LV

 

Uzticies vācu kvalitātei!

Mazina karstuma 
viļņus un svīšanu

 

 

Nesatur hormonus

Uzlabo psihoemocionālo 
stāvokli

Menopauzes simptomi?

Klimadynon  
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ANNA KALNIŅA

Ar lielāku vai mazāku stresa devu ikdienā 
sastopas teju ikkatrs cilvēks, un reizēm 
šķiet, ka stresa situācijas uz mums iedar-
bojas kā tāds kārtīgs spēriens no aiz-
mugures, liekot mobilizēties un reizēm 
izdarīt pat krietni vairāk nekā rimtā 
periodā. Tajā pašā laikā ilgstoša atraša-
nās stresa apstākļos mūsu organismam 
nekā laba nedara, un pēkšņajam uzrā-
vienam var sekot ilgs un neproduktīvs 
nespēka periods. Labākajā gadījumā. 
Sliktākajā – grūs veselība.

Par to, kas var izraisīt stresu, kādi brīdinājuma 
signāli jāņem vērā un kā sev palīdzēt, stāsta psi-
hiatre Lada Stoligvo.

– Vai tiešām šodien par katru cilvēku var 
teikt, ka stress ietekmē viņu dzīvi?
– Vispirms jāsaprot, ka vārdu stress mēs šajā 
gadījumā lietojam nosacīti, ar to saprotot visus 
iespējamos pārslodzes veidus. Stress ir ķermeņa 
psihofizioloģiska reakcija uz pārslodzi jeb stre-
soru. Stresori var būt visdažādākie – ilgstoša 
fiziska piepūle, nakts darbs, sēdēšana pie slim-
nieka gultas vai ar zīdaini, saspringta mācīšanās 
eksāmeniem vai steidzama projekta nodošana, 
sāpīga šķiršanās no partnera vai piespiedu dzī-
vošana ar viņu kopā bez iespējas fiziski un emo-
cionāli atdalīties no viņa, apspiestas negatīvas 
emocijas, darbs vai dzīve bez gandarījuma izjū-
tas, pārspīlētas prasības pret sevi, paša slimība, 
traģiski notikumi tuvinieku lokā utt.
Stresorus var iedalīt divās grupās atkarībā no 
to iedarbības: pirmkārt, stresori, kas saistīti ar 
dramatiskām situācijām un notikumiem; otr-
kārt, stresori, kas vāji un ilgstoši ietekmē cilvēku. 
Tomēr, pat ja tie nav īpaši stipri, bet iedarbojas 
ilgstoši un savstarpēji kombinējas, tie var radīt 
psihotraumatiskas situācijas, izsaukt psihopato-
loģiskus simptomus.
Rezumējot – ar kādu no stresoriem ikdienas 
dzīvē sastopas katrs cilvēks, tomēr katrs cilvēks 
ir individuāls un katram ir atšķirīga noturība 
pret tiem.
– Kādas ir pazīmes, ka cilvēks pats ar stresu 
vairs netiek galā un ir jāmeklē palīdzība?
– Tas ir ļoti subjektīvs jautājums. Palīdzība nepie-
ciešama, kad cilvēks jūt, ka vairs nevar sadzīvot 
ar situāciju, kad vairs netiek galā ar darba un 
ikdienas pienākumiem, rodas miega traucējumi. 
Stress var radīt arī citas veselības problēmas – 
sāpes, sirdsklauves, gremošanas traucējumus 
u.c. Apspriežot problēmas ar ģimenes ārstu, var 
nonākt pie secinājuma, ka veselību un pašsajūtu 
ietekmē tieši stress. Arī ģimenes ārsti prot strā-
dāt ar trauksmes simptomiem un stresu, līdz ar 
to var ieteikt piemērotus nomierinošus medi-
kamentus vai arī nepieciešamības gadījumā – 
vizīti pie speciālista.
Tāpat jāatceras, ka, atrodoties pastiprināta stresa 
apstākļos, var saasināties hroniskas slimības. Tad 
šai problēmai nepieciešams komplekss risinā-
jums – pirmkārt, jāārstē hroniskā slimība, otrkārt, 
jāmazina stress, treškārt, jānomierina veģetatīvā 
nervu sistēma.
Viens no nepārprotamiem signāliem, ka cil-
vēks netiek galā ar stresu, ir t.s. izdegšanas sin-
droms – sarežģīts psihofizioloģisks stāvoklis, 
kas ietver domāšanas, fizisko un emocionālo 
spēku izsīkumu, kam iespējams plašs sūdzību 
spektrs: apātija, skumjas, savu izjūtu nolieg-
šana, koncentrēšanās spēju pavājināšanās, 

saskarsmes problēmas, dusmu lēkmes vai 
raudulīgums, arī klīniskās pazīmes, tādas kā 
asinsspiediena izmaiņas, sāpes, gremošanas 
u.c. traucējumi.
Jāsaprot, ka, ilgstoši dzīvojot stresa ietekmē, 
mainās organisma bioķīmiskie procesi – sama-
zinās imunitāte, rodas nosliece uz metabolo 
sindromu. Pētījumi apliecina, ka stresa sekas 
var kļūt redzamas pat pēc desmit un divdesmit 
gadiem – piemēram, cilvēki, kas saskārušies ar 
posttraumatiskā stresa sindromu, pēc 20 gadiem 
var saslimt ar 2. tipa cukura diabētu*.
– Nereti cilvēki patiešām sevi izdzen līdz 
spēku izsīkumam un, juzdamies atbildīgi 
par pienākumiem un līdzcilvēkiem, nepie-
vērš uzmanību savām vajadzībām. Kā no 
malas pamanīt, ka cilvēkam nepieciešama 
palīdzība? 
– Galvenokārt par to liecina uzvedības maiņa. 
Tās var būt jau pieminētās saskarsmes grūtī-
bas, kad cilvēks kļūst apātisks vai tieši otrādi – 
viegli aizkaitināms, agresīvs vai raudulīgs. Cilvēks 
bieži ir noguris, samazinās darba produktivitāte. 
Novērojami diennakts režīma un miega traucē-
jumi. Var sākties pastiprināta alkohola lietošana 
vai aizraušanās ar datorspēlēm, sociālajiem tīk-
liem u.tml.
– Vai sievietes ir vairāk pakļautas stresa 
ietekmei, vai arī tas ir mīts?
– Tas vairāk ir mīts. Sievietes ir emocionālā-
kas, un viņu reakcijas ir labāk redzamas. Ja 
sieviete jūt, ka netiek galā ar situāciju, viņa bie-
žāk meklēs palīdzību pie līdzcilvēkiem vai pie 
ārsta. Vīriešiem savukārt ir grūtāk pat pašiem 
atpazīt un saprast savas emocijas, ne tikai tās 
ietvert vārdos. Līdz ar to viņi šķiet noturīgāki 
pret stresu. Arī audzināšanai ir sava loma – lie-
lākoties tiek uzsvērts, ka zēni neraud. Līdz ar 
to vīriešu reakcija uz stresu mazāk izpaužas kā 
uz āru vērstas emocijas, bet vairāk ķermeniski 
– piemēram, kā miega traucējumi. Arī tieksme 

lietot alkoholu vai nīkšana pie datora liecina, 
ka cilvēks nejūtas labi, ka, visticamāk, viņam ir 
stresa dekompensācija.
Tajā pašā laikā ir jāsaprot, ka sabrukuma posmā 
alkoholu nedrīkst lietot, jo toksīni, kas rodas etil-
spirta noārdīšanās laikā, ietekmē gan smadzeņu, 
gan aknu un nieru darbību, vēl vairāk samazinot 
organisma izturību pret stresu. Līdz ar to četru 
līdz 12 stundu laikā pēc beidzamās izdzertās 
devas cerētā atvieglojuma vietā radīsies vēl lie-
lāka trauksme un drūmums.
– Vai stresa situācijās var palīdzēt dabas 
līdzekļi, augu valsts preparāti, un kādās 
situācijās tos cilvēks var izvēlēties pats?
– Ja cilvēkam traucējumi nav īpaši izteikti, tas ir, 
tie ir jūtami, bet vēl netraucē funkcionēt, piemē-
ram, ir izteiktāks nogurums, trauksmes sajūta, 
citas nepatīkamas izjūtas, miega traucējumi 
divas trīs naktis, tad viņš var vērsties aptiekā 
un izvēlēties augu valsts preparātus. Taču, ja 
diskomforta sajūta, piemēram, elpas trūkums, 
nemiers vai sirdsklauves ir tik spēcīgi, ka nepie-
ciešama ārsta palīdzība, vai arī divas trīs naktis 
vērojams bezmiegs, tad, protams, ar pašārstē-
šanos nodarboties nedrīkst un ir nepieciešama 
ģimenes ārsta vai psihiatra konsultācija.
Augu valsts preparāti ir noderīgi arī atsevišķās 
stresa situācijās, piemēram, gatavojoties eksā-
meniem vai steidzot pabeigt projektu.
– Vai šie līdzekļi neiedarbosies pārāk nomie-
rinoši, samazinot arī produktivitāti?
– Nē. Koncentrēšanās spējas pat uzlabosies, jo 
tiks novērsta traucējošā trauksme.
– Vai ir iespējams kombinēt augu valsts pre-
parātus un recepšu medikamentus?
– Ar citiem medikamentiem iespējams kombi-
nēt praktiski visus augu valsts preparātus, izņe-
mot tos, kuru sastāvā ir asinszāle vai greipfrūts, 
jo tie ļoti spēcīgi noslogo fermentatīvās aknu 
sistēmas, kas nodarbojas ar ķīmisko un pārti-
kas vielu pārstrādi. Preparāti, kuru sastāvā ir 

šie augi, nav kombinējami faktiski ne ar vienu 
medikamentu. Asinszālei piemīt viegla antidep-
resīva ietekme, kā arī izteikti kardiotoksiska 
darbība, līdz ar to tā nav rekomendējama arī 
pacientiem ar hipertensiju, sirds ritma traucē-
jumiem u.c. kardiovaskulārām slimībām, kā arī 
aknu, kuņģa un zarnu trakta problēmam. Tāpat 
tā nav ieteicama pavasara un vasaras periodā, 
kā arī citos gadalaikos, ja paredzēts braukt uz 
saulainām zemēm.
– Vai jums ir pozitīva pieredze ar augu valsts 
preparātiem? 
– Aptiekās ir nopērkami kombinētie preparāti, 
kuru sastāvā ir gan dabas līdzekļi, gan vitamīni. 
Nervu sistēmai visnepieciešamākie ir B6 un B12 
vitamīni. Katrs cilvēks pats var izvēlēties, kurš 
preparāts viņam palīdz vislabāk. Viens no popu-
lārākajiem ir Herbastress – sabalansēts prepa-
rāts, kura sastāvā ir gan pieminētie vitamīni, gan 
augu valsts līdzekļi, piemēram, žeņšeņs, pasi-
flora, kā arī pie mums izplatīti augi – kumelītes, 
apiņi, auzas. Šim preparātam ir laba panesamība, 
turklāt pieejamas atšķirīgas kombinācijas dienas 
aktīvajai daļai, kā arī naktsmieram.
– Vai šādu preparātu lietošana nevar izrai-
sīt atkarību, kad cilvēks vairs nevienu brīdi 
nevar iztikt bez nomierinošās tabletītes?
– Atkarību rada trankvilizatori, kurus iespējams 
iegādāties tikai ar īpašu recepti, bet citi preparāti 
atkarību neizraisa. Runājot par dabas līdzekļiem, 
ir pētījumi, kas apliecina, ka, ilgu laiku lietojot, 
pierašanu var izraisīt baldriāni, tomēr tas atkarīgs 
no auga izcelsmes. Proti, spēcīgāka iedarbība ir 
tropos augušajiem baldriāniem, tie teorētiski 
var radīt pieradumu, bet pie mums augušie – 
ne. Tomēr jāatzīst, ka es savā praksē nevienu 
cilvēku, kam būtu radies šāds pieradums, sasta-
pusi neesmu.

* Posttraumatic Stress Disorder Associated with Type 2 Dia-
betes https://www.helmholtz-muenchen.de/en/diabetes/
news/news/article/21438/index.html

PROFILAKSE

Pret stresu – ar augu valsts līdzekļiem

Palīdzība nepieciešama, kad cilvēks vairs nevar sadzīvot ar situāciju, kad vairs netiek galā ar darba un ikdienas pienākumiem, 
rodas miega traucējumi. Stress var radīt arī citas veselības problēmas – sāpes, sirdsklauves, gremošanas traucējumus u.c. 
Apspriežot problēmas ar ģimenes ārstu, var nonākt pie secinājuma, ka veselību un pašsajūtu ietekmē tieši stress.
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asociētais profesors, plaušu slimību speciālists

Kas ir astma?
Astma ir hronisks alerģisks elpceļu iekaisums, 
kas izraisa to paaugstinātu jutīgumu. Tā sekas ir 
potenciāla elpceļu sašaurināšanās (bronhu spaz-
mas), kas izpaužas kā elpas trūkuma – astmas 
– lēkme. Šo astmas lēkmi var izraisīt veselam cil-
vēkam absolūti nekaitīgi kairinātāji – auksts gaiss, 
asa smarža vai smaka, putekļi, smiekli.

Klasiskās astmas pazīmes ir atkārtotas elpas trū-
kuma epizodes ar klepu, sēcošu elpošanu un spī-
lēšanas sajūtu krūtīs. Tipiska ir minēto simptomu 
atkārtošanās saistībā ar ieelpojamiem kairinātā-
jiem un alergēniem, fizisku slodzi (3–15 minū-
tes pēc tās!), kā arī nakts elpas trūkuma lēkmes. 
Simptomu pieaugumu parasti novēro saistībā ar 
vīrusu infekciju («saaukstēšanos»).

Astmas simptomi ir mainīgi no stundas uz 
stundu, no dienas uz dienu, no nedēļas uz nedēļu, 
kā arī mēnešu laikā. Mēdz sacīt, ka katram astmas 
slimniekam ir «sava astma».

Visgrūtāk ir diagnosticēt vieglu astmu, jo tās 
gadījumā priekšplānā parasti ir nevis elpas trū-
kums, bet klepus. Akūts bronhīts pēc «saaukstē-
šanās» (vīrusu infekcijas) parasti pāriet 1–2 nedēļu 
laikā, astmas slimniekiem simptomus novēro 3–4 
nedēļas un ilgāk.

Astmas diagnoze ir jāapstiprina speciālistam, 
kurš eventuāli veiktu spirometriju (plaušu funkci-
jas pārbaudi) pirms un pēc bronhus paplašinošu 
medikamentu inhalācijas, nepieciešamības gadī-
jumā – arī citus testus.

«Astmātiskais» bronhīts
Padomju laikā astmu diagnosticēja tikai ļoti sma-
gas norises gadījumā, tādējādi vecākās paaudzes 
uzskatos astma asociējas ar smagu slimības norisi. 
70.-jos un 80.-jos gados lietotās diagnozes «ast-
mātisks bronhīts» vai «astmoīds bronhīts» diez-
gan droši norāda uz astmas diagnozi.

Lielākajā daļā gadījumu astmas norises ir viegla. 
Slimnieku ar vidēji smagu slimības norisi ir mazāk, 
savukārt slimnieku ar patiešām smagu norisi ir 
maz, un lielākajā daļā gadījumu problēmas rada 
nevis pašas slimības smagums, bet gan slikta 
līdzestība ārsta ieteiktajai terapijai vai nevēlēša-
nās atmest smēķēšanu.

Vai astmu var izārstēt?
Tiek uzskatīts, ka astmu nav iespējams izārstēt. 
Būs lasītāji, kas tam iebildīs: «Man kādreiz bija 
astma, bet nu jau gadus divdesmit es to neiz-
jūtu!» Jā, šādu gadījumu ir samērā daudz. Diemžēl 
astma ir tepat blakus. Nokļūstot ekstrēmos aps-
tākļos, piemēram, ugunsgrēka dūmos vai ķīmisku 
vielu noplūdes gadījumā, ar lielu varbūtību tomēr 
sagaidāma astmas lēkme. Savukārt «saaukstēša-
nās» (vīrusu infekcijas) gadījumā elpceļu simptomi 
varētu būt izteiktāki un/vai ilgstošāki, arī astmas 
simptomi agrāk vai vēlāk var atjaunoties. Svarīgi, 
par ko jūs strādāsiet, kādos apstākļos dzīvosiet, 
utt. Astmas tāpat kā daudzu citu slimību manifes-
tāciju nosaka ne tikai mīlestība (vecāku nodotie 
gēni), bet arī vide!

Pat ja astmu nevar izārstēt, praktiski ikvienam 
astmas slimniekam iespējams panākt slimības 
norises kontroli (un slimības uzliesmojumu riska 
samazināšanu). Šī mērķa sasniegšanai tiek ieteikta 
piecu soļu programmu:
1. Apzinies faktorus, kas pasliktina tavas ast-

mas norisi.
2. Iemācies pazīt simptomus, kas liecina par ast-

mas norises pasliktināšanos.
3. Lieto zāles atbilstoši sava ārsta ieteikumiem.

4. Zini, kā jārīkojas astmas uzliesmojuma (lēkmes) 
gadījumā.

5. Palūdz savam ārstam rakstisku personisko ast-
mas ārstēšanas plānu.

Vides faktoru kontrole
Vides faktorus, kas potenciāli var pasliktināt 
astmas norisi, iedala divās grupās. Pirmie, pie-
mēram, auksts gaiss, asa smarža, tikai provocē 
lēkmi, savukārt otrie – alergēni (ziedputekšņi, 
mājas putekļu smidži, sēnītes un mājdzīvnieku 
epidermālie alergēni), smēķēšana, akūta respira-

toriska vīrusu infekcija (ARVI), arodfaktori – izsauc 
arī iekaisuma pieaugumu. Lai ilgtermiņā nodroši-
nātu labāku astmas kontroli, svarīgi novērst otrās 
grupas faktoru iedarbību.

Alergēni bieži izraisa ne tikai astmu, bet arī aler-
ģisku rinītu (iesnas). Svarīgi apzināties, ka augšējie 
un dziļie elpceļi ir cieši saistīti, un vienas slimības 
sekmīga ārstēšana uzlabo arī otras slimības ārstē-
šanas rezultātus. Un otrādi. Piemēram, neārstētas 
alerģiskās iesnas pasliktina astmas norisi.

Smēķējošiem pacientiem palīdzēt ir grūti. Smē-
ķēšana ne tikai pastiprina elpceļu iekaisumu, bet 
arī dramatiski samazina astmas zāļu efektivitāti! 
Tas ir tāpat kā ar koka skaidu 10–20 reizes dienā 
bakstīt brūci un brīnīties, ka tā nedzīst.

Astmas medikamenti
Astmas zāles iedala divās grupās – t.s. pretie-
kaisuma līdzekļos un bronhus paplašinošajos 

(bronhodilatatoros). Pirmie nomāc alerģisko 
iekaisumu elpceļu gļotādā un nodrošina astmas 
norises kontroli ilgtermiņā (astmas ārstēšanas 
pamatlīdzeklis ir inhalējamie glikokortikoīdi – 
IGK), savukārt otrie nodrošina elpceļu caurlai-
dību to lietošanas laikā.

Ātrās iedarbības bronhodilatatorus (pazīsta-
mākais no tiem ir salbutamols), kurus lieto (paš)
palīdzībai astmas lēkmes gadījumā, dēvē arī par 
«glābjošajiem».

Astmas slimniekiem (bērnu vecākiem!) nereti 
ir nepamatotas bailes no IGK lietošanas. IGK ir 
mērķtiecīgi izstrādāti lokāli aktīvi medikamenti, 
lai tos varētu lietot inhalācijās. Inhalāciju gadī-
jumā zāļu deva ir desmitām reižu mazāka nekā 
lietojot iekšķīgi! Mazās un vidējās devās šiem 
medikamentiem principā nav sistēmiskās iedar-
bības. Taisni otrādi – IGK nelietošana daudz-
kārt paaugstina astmas uzliesmojuma risku, 
kad glikokortikoīdus (piemēram, prednizo-
lonu) nepieciešams lietot augstās devās iek-
šķīgi vai injekcijās!

Kā nosaka astmas smagumu
Astmas kontroli nosaka pēc dienas, nakts sim-
ptomu un «glābjošo» medikamentu lietošanas 
biežuma, kā arī novērtējot, vai astma neierobežo 
ikdienas aktivitātes.

Savukārt astmas smagumu raksturo, cik inten-
sīva terapija ir nepieciešama, lai panāktu stabilu 
astmas norisi (kontroli).

Apmācība
Sekmīga astmas ārstēšana bez pacienta apmācī-
bas faktiski nav iespējama. Jādomā, slimniekam 
vissvarīgāk ir iemācīties pareizu inhalatora lieto-
šanu! Inhalatori ir dažādi un ar atšķirīgu ieelpas 
tehniku. Nepieciešams kopā ar speciālistu (pne-
imonologu vai alergologu) izvēlēties vispiemē-
rotāko. Iemaņas nepieciešams pārbaudīt vismaz 
reizi pusgadā. Svarīgi arī bez īpašas nepiecieša-
mības nemainīt inhalatorus.

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

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

Astmas medikamenti ir droši, un to hipotētiskā 
ietekme uz augli ir daudzkārt mazāk bīstama nekā 
augļa hipoksijas risks smaga uzliesmojuma gadī-
jumā! Zāļu lietošanas pārtraukšana vai kavēšanās 
ar savlaicīgas un pietiekami agresīvas ārstēšanas 
uzsākšanu astmas uzliesmojuma (īpaši, smagas 
norises) gadījumā ir nepieļaujama kļūda.

Grūtniecei ar astmu nepieciešama speciā-
lista (pneimonologa vai alergologa) konsul-
tācija ar eventuālu turpmāku novērošanos. 
Ideālā gadījumā – pirmā konsultācija vēl pirms 
grūtniecības. 

Tātad, kas ir svarīgākais 
astmas ārstēšanā?
Svarīgākais ir pacienta apmācība, pareiza inha-
latoru lietošana un līdzestība ārsta noteiktajai 
ārstēšanai. Sekmīga astmas norises kontrole bez 
apmācības faktiski nav iespējama. Apmācības 
galvenās sastāvdaļas ir pareiza inhalatoru lie-
tošana, izpratne par slimību, vides faktoru kon-
troli un pretiekaisuma terapijas nozīmību, kā arī 
rīcība astmas lēkmes un uzliesmojuma gadījumā. 
Apmācība ir cieši saistīta ar rakstisku ārstēšanas 
plānu (rekomendācijām).

Kā jau minēju, pacientu ar patiešām smagu 
astmu ir maz! Daudz, daudz vairāk ir pacientu ar 
sliktu līdzestību nozīmētajai ārstēšanai! Jebkurā 
gadījumā vispiemērotāko (personalizēto) ārstē-
šanu nodrošinās laba sadarbība starp ģimenes 
ārstu, speciālistu un pašu pacientu.

Novēlu katram no lasītājiem atrast savus ārstus!

VĀRDS SPECIĀLISTAM

Alvils Krams: «Astmas ārstēšanā svarīgākais ir pacienta apmācība, pareiza inhalatoru lietošana un līdzestība ārsta noteiktajai 
ārstēšanai. Sekmīga astmas norises kontrole bez apmācības faktiski nav iespējama.»

Galvenais – panākt astmas kontroli
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Pacientu ar patiešām 
smagu astmu ir maz! 
Daudz, daudz vairāk 
ir pacientu ar sliktu 
līdzestību nozīmētajai 
ārstēšanai!
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Dažādas ādas problēmas var piemek-
lēt gan mazuļus, gan pieaugušos. 
Dažkārt tās var novērst, lietojot piemē-
rotu krēmu, bet citkārt palīdzēt varēs 
tikai dermatologs.

Kādas ir biežākās veselības sūdzības, ko uzklausa 
dermatologs, un kā pareizi rīkoties, kad āda nav 
skaista un gluda, bet sausa, raupja, sasprēgājusi 
vai tieši pretēji – mitro, runājam ar dermatoloģi, 
Rīgas Stradiņa universitātes docenti, dr.med. 
Sanitu Žīguri.

– Kādas ir biežākās pacientu problēmas, ar 
kurām viņi vēršas pie jums?
– Pie dermatologa vēršas dažādos jautājumos. 
Ādas slimībām mēdz būt sezonāls raksturs. Lat-
vijā vēss, mitrs laiks valda lielāko gada daļu, un 
tad bērni slimo biežāk, tostarp parādās derma-
toloģiskas problēmas.
Zīdaiņu vecumā bērniem bieži ir pārtikas alerģi-
jas, kas izpaužas kā ādas iekaisumi. Piemēram, 
uz vaigu ādas parādās izsitumi vai nātrene uz 
ķermeņa, vai izsitumi ar neciešamu niezi. Bēr-
niem samērā bieži ir iekaisumi ādas krokās, to 
vidū autiņu dermatīts. Tas nenozīmē, ka bērna 
vecāki nav pietiekami rūpīgi, lietojot pamperus. 
Nereti zem dermatīta nosaukuma slēpjas nopiet-
nas ādas saslimšanas, piemēram, vairākas nedēļas 
ilgs iekaisums cirkšņu krokās ar izteiktu apsār-
tumu, pat mitrojošu virsmu, ar aplikumiem, izrā-
dās tā ir psoriāzes izpausme.
Zīdaiņu vecumā un jaunāka vecuma bērniem 
mēdz būt dzeltenīgas zvīņas galvas matainā daļā 
ar un bez ādas iekaisuma pazīmēm, tā var izpaus-
ties gan seborejisks dermatīts, gan psoriāze gal-
vas ādas matainajā daļā.
Rudenī, kad kļūst lietaināks, vēsāks, āda neprot 
pati uzturēt dabīgo mitrumu, kļūst sausāka un 
prasa palīdzību.
Ja bērnudārzā ir ļoti siltas telpas, īpaši aktualizē-
jas sausas ādas problēmas. Piemēram, atopiskais 
dermatīts, jutīga, sausa, niezoša āda. Jāatceras, ka 
bērni nemāk smuki uzvesties, ja niez āda. Tad āda 
tiek kasīta līdz asinīm. Tas ir ļoti sarežģīts jautā-
jums – kā bērnu apģērbt, ja telpās ir ļoti silts. Ietei-
kums būtu slimības paasinājuma laikā palikt ar 
bērnu mājās, bet, ja ģimenes apstākļi to neatļauj 
un ir jālaiž bērns uz dārziņu, tad jāizvēlas drēbes 
ar garām piedurknēm un nosegtām kājām. Labs 
risinājums ir speciāli apģērbi, veļa pacientiem ar 
jutīgu ādu dažādiem vecumiem. Jā, var iebilst, 
ka tas nav skaisti un moderni, bet toties ērti un 
nekairina ādu.
Vēsā, drēgnā, lietainā laikā, kamēr vēl nav piesalis, 
biežāk aktualizējas jautājums par ādas sausumu, 
īpaši to izjūt sejā. Biežākas sūdzības, ka sejas ādai 
ir velkoša sajūta, āda sūrst, ienākot siltā telpā, pat 
izteikti lobās.
Slapja sniega vai smidzinoša lietus laikā, kamēr 
nav uzsalis, daudzi cimdus nevalkā, arī darbā 
roku tīrības nolūkos rokas bieži tiek mazgā-
tas, dezinficētas. Visi nosauktie apstākļi veicina 
plaukstu, pirkstu, ienadžu stāvokļa izmaiņas, āda 
kļūst sausa, lobās, plaisā, sūrst pēc saskares ar 
ūdeni. Izmaiņas var būt pat līdz sāpīgām plaisām 
un panarīcijiem.
Atsevišķa tēma ir ādas izsitumi pie dažādām 
vīrusu slimībām, kā arī saaukstēšanās simptomi 

ar ādas izpausmēm, kas 
mulsina daudzus – gan 
pašus pacientus, gan 
arī ārstus.
– Dažādas ādas prob-
lēmas var skart jebkurā 
vecumā. Kā saprast, kad 
vajadzētu doties pie ārsta? 
– Nopietns iemesls, lai dotos pie 
ārsta, ir neparasta bērna uzve-
dība. Piemēram, viņš vienmēr 
ir bijis ļoti priecīgs, aktīvs 
bērniņš, kuram patīk spē-
lēties, bet tagad kļu-
vis miegains, nervozs, 
uzbrūkošs, nekas viņu 
neapmierina, un uz ādas redzami izsitumi. 
Tad ir laiks doties pie ārsta. Mazam bērnam ar 
atopisko dermatītu āda ir sarkana un sausa, bet 
sajūtu, ka niez, izprot ne visi bērni, tāpēc neka-
sās. Bet mainās uzvedība: bērns mostas naktī, 
ir raudulīgāks, kaprīzāks. Tādā veidā bērnam 
var izpausties niezes sajūta, taču viņš neprot šo 
sajūtu atpazīt. Mēs, pieaugušie, šo sajūtu pazīs-
tam un cenšamies novērst, kasot niezošo vietu. 
Lai gan ir bērni, kuri jau četru mēnešu vecumā 
prot sparīgi kasīties, bet ir arī bērni, kuri 1–2 gadu 
vecumā, kad viņiem sākas atopiskais dermatīts, 
šo sajūtu nesaprot. Tad mammas uztraucas, ka 
bērns nekad nav bijis tik kašķīgs, ar viņu neko 
nevar sarunāt.
Nekad nebūs tā, ka vecāki pie ārsta ir atnākuši par 
ātru, jo viņi vienmēr nāk tad, kad ir kādas neskaid-
rības. Vecāki nāk, jo vēlas noskaidrot dažādas lie-
tas, viņiem ir bažīgs prāts. Neviens jautājums nav 
muļķīgs, jo tas tiek uzdots tāpēc, ka cilvēks nezina. 
Tā ir ar jebkuru lietu, arī sadzīviskā komunikācijā: 
ja mēs nezinām, mēs jautājam.
Ārstam ir vieglāk konsultēt, dot padomu, kad sli-
mība vēl ir sākuma stadijā vai situāciju viegli atri-
sina profilaktiskie pasākumi, tostarp sausas ādas 
kopšana, lietojot kopšanas krēmus. Tad ārstē-
šanas rezultāti noteikti tiks sasniegti ātrāk nekā 
pacientam, kuram atopiskais dermatīts ir gadiem 
ilgi. Dažkārt vecāki, izmēģinājuši dažādas tradi-
cionālās medicīnas iespējas un padzirdējuši, ka 
citiem palīdz homeopātija, izmēģina to savam 
bērnam. Tikai tad, kad nekas nav līdzējis un bēr-
nam jau ir izteikts iekaisums, atnāk pie ārsta. Tad 
slimība jāārstē daudz nopietnāk, un ir jāpaļaujas 
uz ārstu. Ja nepieciešams, smagu stāvokļu ārstē-
šanai ārsts izraksta stiprus medikamentus, bet 
tas nebūs uz ilgu laiku. Terapijas ilgumu nosaka 
ārsts, vienojoties ar pacientu un viņa vecākiem. 
Medikamenti ir vajadzīgi, lai noņemtu dermatīta 
paasinājumu. Mitrinošu vielu lietošana ir svarīga 
gan atopiskā dermatīta, gan arī jebkura hroniska 
ādas iekaisuma terapijā sausas ādas aprūpē. Tikai 
tad varam panākt labu rezultātu.
– Ādas kopšanas līdzekļu piedāvājums aptie-
kās ir gana plašs. Ir grūti izvēlēties īsto. Un 
ja vēl farmaceits jautā, ko pirksim, ziedi vai 
krēmu, var pavisam apjukt. Kā savā starpā 
atšķiras ziede un krēms?
– Krēms un ziede atšķiras ar sastāvu. Krēma for-
mulā ietilpst taukvielas daļa un ūdens daļa. Krēma 
konsistences kopšanas līdzekļus izvēlas akūtu 
nemitrojošu un subakūtu iekaisumu kopšanai. 
Savukārt ziede sastāv tikai no taukiem, tiek lie-
tota pie izteiktiem sabiezējumiem, raupjām virs-
mām. Taukvielas daudz dziļāk spēj iekļūt ādā, 

dziļi iesūcas zemādā un caur ādas derivātiem 
(mati, tauku un sviedru dziedzeri). Krēms darbo-
jas virspusējāk.
– Kādos gadījumos jūs rekomendējat lietot 
dekspantenolu? 
– Aktīvā viela dekspantenols šūnās ātri tiek pār-
veidota par pantotēnskābi. Tādējādi tiek panākta 
tāda pati iedarbība, kā lietojot B5 vitamīnu. 
Dekspantenola priekšrocība ir tā spēja uzsūk-
ties daudz straujāk, uzklājot lokāli. Pantotēnskābe 
piedalās šūnu metabolisma procesu norisē, tādē-
jādi nodrošinot ādas reģenerācijas procesus un 
lipīdu veidošanos ādā. Tā ir piemērota sausas, 
raupjas un sasprēgājušas ādas atjaunošanai un 
ārstēšanai. Krēms veicina dzīšanu un epitēlijaudu 
veidošanos nelielu ādas bojājumu, kairinājuma, 
autiņu izraisītu izsitumu un virknes citu ādas prob-
lēmu gadījumā.
– Kad jūs ieteiktu lietot ziedi un kad – krēmu?
– Krēmu var lietot, ja ir plaši sausas ādas laukumi, 
piemēram, sausa sejas āda, sausa ķermeņa āda un 
ādas krokas. Tāpat ikdienā to lieto sausām rokām, 
pēc biežas roku mazgāšanas.
Ziedi var lietot uz nakti vai, ja ir laiks nelielai atpū-
tai, lai ļautu ziedei iesūkties, to uzklāj vietās, kur 
āda uz rokām, roku pirkstiem, ap ienadžiem un 
pēdām ir izteikti sausa, sasprēgājusi, izveidoju-
šās plaisas.
Ziedi un krēmu neliek uz mitrojošām, sulojo-
šām virsmām.
Ja uz ādas ir strutaini izdalījumi, iekaisumi, tad 
ādas tīrīšanai jāizmanto speciāli dezinfekcijas 
līdzekļi, kas nesatur spirtu. Kad āda ir nosusināta, 
var uzklāt krēmu.
Krēmu var lietot ikdienā viegli sausai sejas, roku 
ādai, pēc roku mazgāšanas, ziemīgā laikā. Ja ādu 
ātri aprauj vējš, to uzklāj 10 minūtes pirms ieša-
nas ārā. Ja āda ir izteikti plaisājoša un ārā ir sals, 
tad, lai pasargātu to no aukstuma, var klāt ziedi. 
Ziede jāklāj plānā kārtā, lai nespīd, uz ādas neredz 
ziedes atlikumus un lai tā iesūcas. Āda nav jāberž, 
ziede ir jāieplikšķina, jānogaida 10–15 minūtes un 
tad var iet laukā. Uzklājot pārāk biezu kārtu, salā 
ziedes tauku daļiņas vēl vairāk pievilks aukstumu, 
un vaigi apsals pat ātrāk nekā bez ziedes.
Kopšanas līdzekļus aplicē uz ādas plānā kārtā, 
viegli masējot ādu, bet ne beržot. Uz ādas nav 
jāpaliek redzamai krēma vai ziedes kārtai.
– Vai ir kādi ierobežojumi dekspantenola lie-
tošanā? Vai lietošana var izsaukt alerģisku 
reakciju? 
– Lai arī uz daudziem krēmiem ir rakstīts, ka tie 
ir hipoalerģiski, arī šis B5 vitamīna atvasinājums 
var izraisīt atšķirīgas ādas reakcijas. Mēs esam tik 
dažādi! Arī hipoalerģiskiem cilvēkiem paredzēts 

produkts nederēs ikvienam. Tāpēc vienmēr pirms 
krēma uzklāšanas ieteicams to pamēģināt uz 
veselas ādas. Visjutīgākā āda mums ir uz apakš-
delma ieloka virsmas. Tur krēmu vai ziedi uzklāj 
plānā kārtiņā un pagaida pusstundu. Ja ir aler-
ģiska reakcija, to var pamanīt ātri: āda sāk kņudēt 
un apsarkt, un tad medikamentu nevarēs lietot. Ja 
āda pati par sevi ir ļoti apsārtusi, tūskaina, krēms 
var dedzināt, sūrstēt, tāpēc «proves» vietai jābūt 
bez iekaisuma.
Iekaisušas un veselas ādas sajūtas ļoti atšķiras. 
Mierīgā periodā krēms ādai var patikt, bet tiklīdz 
tā ir apsārtusi, karsta, ar sarkaniem laukumiem, 
uzsmērējot krēmu, tas var dedzināt.
– No kāda vecuma drīkst izmantot dekspan-
tenolu? 
– Vecuma ierobežojumu nav. To var izmantot jau 
zīdaiņiem, kuriem ir autiņu dermatīts. Šo zāļu 
galvenā aktīvā viela ir pazīstama jau ilgu laiku. 
Svarīgi, lai dekspantenols būtu tīrā veidā, bez pie-
jaukumiem, smaržvielām. Alerģiskās reakcijas 
nereti rodas nevis no pašas aktīvās vielas, bet no 
sastāvam pievienotajām parabēnvielām.
– Tomēr ādas problēmu gadījumā vislabāk 
uzreiz doties pie ģimenes ārsta vai derma-
tologa? 
– Jā, tā būtu pareizi. Savas kompetences robežās 
atbildēt var arī ģimenes ārsts. Tomēr jāņem vērā, 
ka neviens cilvēks nevar visu zināt. Pirms izraks-
tīt un sākt lietot medikamentus, ir svarīgi saprast, 
kas tieši tiek ārstēts.
Ja uz ādas parādās izsitumi, plankumi, kādu 
agrāk nav bijis, process ilgst vairāk nekā dien-
nakti, strauji attīstās, tad noteikti ir jāmeklē 
ārsta palīdzība.
Kad process ir ārstēts, bet nav izārstēts, slimību 
ir grūtāk atpazīt. Piemēram, brūce ir ārstēta ar 
kādu medikamentu, kas satur krāsvielas. Zem 
krāsvielas ir grūti pateikt, kas tas ir par pušumu, un 
novērtēt apsārtuma laukumu. Nevar paņemt ana-
līzes, ir jāgaida, lai iepriekš lietotais medikaments 
pārstātu darboties, un tad var uzsākt ārstēšanu. 
Tāpēc es neiesaku nodarboties ar pašārstēšanos. 
Un rosinu nebaidīties jautāt.
Citkārt vecāki ir ļoti izglītoti, viņiem ir viedoklis, 
iespēja internetā izlasīt daudz dažādu spriedumu, 
salīdzināt bildes. Viņi nāk ar savām domām par to, 
kas tā varētu būt par kaiti, mums raisās diskusi-
jas. Tomēr vēlos teikt, ka, skatoties Youtube video, 
nevar iemācīties dermatoloģiju. Arī es no katras 
situācijas, no katra pacienta ārstēšanas kaut ko 
mācos. Ir ļoti svarīgi, lai izveidotos kopsadarbība 
ar vecākiem, jo, tikai uzticoties un kopā izpro-
tot problēmu, veidojas veiksmīgs dialogs un ir 
labs rezultāts.

JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

Kas palīdzēs 
mūsu ādai
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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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“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.


