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Osteoporozes ārstēšana
Nefarmakoloģiskā ārstēšana:

Specifiskā jeb farmakoloģiskā ārstēšana

 Kalcija atbilstoša uzņemšana

 Antiresorbtīvie medikamenti

 D vitamīna atbilstoša uzņemšana

 Osteoanabolie medikamenti

 Kritienu riska faktoru
samazināšana

 Duālās darbības medikamenti

 Fiziskās aktivitātes
 Rehabilitācija

Osteoporozes klīniskās vadlīnijas, I.Rasa red., LOKMSA, 2012
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Osteoporozes un kaulu lūzuma riska faktoru
samazināšana
Kalcija atbilstoša uzņemšana
• Osteoporozes profilakses un ārstēšanas stūrakmens
• Kalcija nepietiekamības riska faktori:
• ↓ kalcija un D vitamīna uzsūkšanās izmaiņas kuņģa un zarnu traktā
• ↓ D vitamīna aktivācija nierēs
• malabsorbcija (t.sk. celiakija)
• ↓ kuņģa sālsskābes sekrēcija (atrofiskais gastrīts, PPI lietošana)
• GKS lietošana
• pretepilepsijas medikamentu lietošana

Kalcija optimālas un atbilstošas devas sasniegšana – vispirms jācenšas
palielināt uzņemamā kalcija daudzumu ar uzturu!
Osteoporozes klīniskās vadlīnijas, I.Rasa red., LOKMSA, 2012

3

Osteoporozes un kaulu lūzuma riska faktoru
samazināšana
Ieteicamās kalcija devas

Osteoporozes klīniskās vadlīnijas, I.Rasa red., LOKMSA, 2012
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Kalcija suplementācijas nozīme kaulu lūzumu
profilaksē (1)
 Kalcija un D vitamīna papildu lietošana samazina kaulu lūzumu risku,
it īpaši tādās riska grupās kā sociālo iestāžu, aprūpes namu
pacientiem, pacientiem ar malabsorbciju.
 Eiropas (2018) un ASV (2020) vadlīnijas rekomendē uzņemt kalciju ar
uztura produktiem līdz apm. 1200 mg/dienā, bet lietot papildus
kalcija preparātus tikai pēc nepieciešamības (piemēram, vegāniem,
gados vecākiem cilvēkiem ar sliktāku kalcija uzsūkšanos, laktozes
intoleranci).
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Kalcija suplementācijas nozīme kaulu lūzumu
profilaksē (2)
 Svarīgi atcerēties, ka tikai kalcija un D vitamīna suplementācija nav pietiekoša
kaulu lūzumu novēršanā.
 Dati par kalcija un D vitamīna suplementācijas pozitīvo efektu pacientiem ar
osteoporozi izriet no randomizētiem, placebo-kontrolētiem pētījumiem.
 Vairāki pētījumi apstiprina kalcija un/vai D vitamīna suplementācijas pozitīvo
efektu uz KMB, tomēr pētījumu datos kalcija un/vai D vitamīna suplementācijas
saistību ar kaulu lūzumiem ir vairāk atšķirību:

• Daži pētījumi apstiprina, ka kalcija un/vai D vitamīna suplementācija samazina kaulu lūzumu
risku.
• Citi RKP pētījumi neuzrāda kalcija un/vai D vitamīna suplementācijas ietekmi uz kaulu lūzumu
riska samazināšanos.

H. N. Rosen, C.J. Rosen, K.E. Schmader. Calcium and vitamin D
supplementation in osteoporosis, UpToDate, 2021
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Randomizētu kontrolētu pētījumu metaanalīze, kurā salīdzināta
kombinētas D vitamīna un kalcija suplementācijas ietekme,
salīdzinot ar placebo, uz kopējo lūzumu skaitu

Chung M, Lee J, Terasawa T, et al. Vitamin D With or Without Calcium Supplementation
for Prevention of Cancer and Fractures: An Updated Meta-analysis for the U.S.
Preventive Services Task Force. Ann Intern Med 2011
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Kalcija un vitamīna D lietošana gados vecāku cilvēku
populācijā un kopējais lūzumu risks

Kalcija un vitamīna D papildus lietošana ⇊ kopējo kaulu lūzumu risku
osteoporozes rezultātā par 15%!
(Weaver CM et al., 2015)
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Kalcija un vitamīna D lietošana gados vecāku
cilvēku populācijā un ciskas kaula lūzumu risks

Kalcija un vitamīna D papildus lietošana ⇊ ciskas kaula lūzumu risku osteoporozes
rezultātā par 30%!
(Weaver CM et al., 2015)
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Kalcija un olbaltumvielu uztura avotu ietekme uz gūžas lūzumiem
un kritieniem gados vecākiem pieaugušajiem stacionāros: klastera
randomizēts kontrolēts pētījums
 Pētījuma mērķis: Novērtēt institucionalizētiem gados vecākiem pieaugušajiem
pretlūzumu efektivitāti un drošību, ko sniedz uzturs, kuri ir bagāti ar D vitamīnu un
vidēji uzņem 600 mg kalcija dienā un <1 g/kg ķermeņa svara proteīna dienā
 Pētījumā piedalījās 7195 iedzīvotāji (68% sievietes; vidējais vecums 86,0 gadi), ilgums
2 gadi
 Intervences grupā iedzīvotāji ar papildu pienu, jogurtu un sieru, kas saturēja 562 mg
dienā/kalcija un 12 g dienā/olbaltumvielu, sasniedzot kopējo uzņemšanu 1142 mg
kalcija/dienā un 69 g dienā/proteīna (1,1 g/kg ķermeņa)
 Kontroles grupā iedzīvotāji saglabāja savas parastās ēdienkartes, iedzīvotājiem
patērējot 700 mg dienā/kalcija un 58 g dienā/olbaltumvielu (0,9 g/kg ķermeņa svara)
(S.Luliano et al., 2021)
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Kalcija un olbaltumvielu uztura avotu ietekme uz gūžas lūzumiem
un kritieniem gados vecākiem pieaugušajiem stacionāros: klastera
randomizēts kontrolēts pētījums
Rezultāti
 Intervences grupa bija saistīta ar lūzumu samazinājumu: par 33% visiem lūzumiem
(riska attiecība 0,67; 95% ticamības intervāls 0,48 līdz 0,93; p=0,02), gūžas kaula
lūzumiem par 46% (0,54; 0,835 līdz 0,835; p=0,005) un kritieni samazinājās par 11%
(0,89; 0,78 līdz 0,98; p=0,04)
 Gūžas kaula lūzumu un kritienu riska samazinājums sasniedza nozīmīgumu attiecīgi
jau pēc pieciem mēnešiem (p=0,02) un pēc trīs mēnešiem (p=0,004).
 Mirstība nemainījās.

(S.Luliano et al., 2021)
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Notikumu kumulatīvā iespējamība 24 mēnešu laikā visiem
lūzumiem, gūžas kaula lūzumiem, kritieniem un mirstībai
intervences grupā un kontroles grupā

(S.Luliano et al., 2021)
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(S.Luliano et al., 2021)
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Kalcija suplementācija jeb papildināšana
Kalcija līmeņa paaugstināšana ir jāsāk ar uzturu!
 Kalcija suplementācija ir mērķēta tikai uz tiem pacientiem, kuri nevar
uzņemt pietiekamu kalcija daudzumu ar uzturu.
1. Kalcija līmeņa noteikšana serumā
2. Kalcija kalkulators – vai ar uzturu tiek uzņemts pietiekams
kalcija daudzums?
3. Ja kalcija uzņemšana ar uzturu nav pietiekama, tad jāuzsāk
suplementācija ar kalcija preparātiem
Kanis JA et al., European guidance for the diagnosis and management of
osteoporosis in postmenopausal women. Osteoporos Int., 2019
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IOF Kalcija kalkulators
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IOF Kalcija kalkulators Kaulu veselības avīzē
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Kalcija daudzums pārtikas produktos

Osteoporozes klīniskās vadlīnijas, I. Rasa red., LOKMSA, 2012
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Pētījums: Siers kā nozīmīgs kalcija avots un tā
izmantošana osteoporozes profilaksē un terapijā
 Pētījuma mērķis – noteikt kalcija daudzumu Latvijā ražotos dažādu
veidu sieros laika posmā no 01.11.2021 līdz 01.02.2022 un izvērtēt to
iespējamo pielietošanu osteoporozes profilaksē un terapijā
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Pētījums: Siers kā nozīmīgs kalcija avots un tā
izmantošana osteoporozes profilaksē un terapijā
Pētījums sadalīts 6 etapos:
1. Etaps – ražotāju apzināšana (Latvijas siera ražotāji: akciju sabiedrības, SIA,
zemnieku saimniecības, kooperatīvās saimniecības, individuālie ražotāji).
Visgrūtākais un ilgākais etaps.
2. Etaps – ražotāju atlase
3. Etaps – ražotāju izvēle
4. Etaps – siera veidu grupēšana un atbilstoša ražotāju grupēšana
5. Etaps – rezultātu analīze
6. Etaps – nākotnes vīzijas
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Ražotāju apzināšana un atlase
 Kopā apzināti Latvijas siera ražotāji: 84 (100%)
 Atbildes iegūtas: no 49 ražotājiem (58%)
 Nedeva atbildes par iespējamību piedalīties pētījumā: 20 ražotāji (24%)
 Netika sazināti: 14 ražotāji (17%)
 Ražotāji, kuri netika iekļauti pētījumā: kopā 55, un no tiem
• netika sazināti: 14
• nav devuši atbildi: 20
• saimniecisko darbību pārtraukuši: 8
• kas neizteica tālāku vēlmi sadarboties: 6
• ražo sieru tikai pašpatēriņam: 3
• šobrīd nevar piedāvāt siera paraugus: 4
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Analīžu veikšanas vietas Latvijā
 Analīzes tika veiktas divās laboratorijās – «BIOR» un «Hamilton Baltic»
 6 ražotāji paši, bet pēc mūsu iniciatīvas, veica analīzes sieru paraugiem
pēc savas izvēles Hamilton Baltic
 22 ražotāji siera paraugiem analīzes pēc mūsu izvēles veica «BIOR»
laboratorijā, ņemot vērā plašo BIOR laboratoriju tīklu

22

Analīžu veikšanas vietas Latvijā
 Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts
"BIOR"
 Starptautiski konkurētspējīgs valsts nozīmes pētniecības centrs, kas
izstrādā inovatīvas pētniecības metodes, rada jaunas praktiski
pielietojamas zināšanas sabiedrības un vides veselības, pārtikas,
zivsaimniecības un veterinārmedicīnas zinātņu jomā.
 Paraugu pieņemšanas kabineti Latvijā: 26 vietās Latvijā
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Analīžu veikšanas metodoloģija
 Kalcija daudzums abās laboratorijās tika noteikts izmantojot
induktīvi saistītās plazmas masspektrometrijas metodi (BIOR-T-012148-2013; PB-223/ICP ed. II of 12.01.2015), kas
• nodrošina augstu selektivitāti
• spēja atšķirt dažādus elementu izotopus
• nodrošina īpaši augstu jutību
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Pētījumam atlasītos sierus sadalīja grupās atkarībā
no ūdens daudzuma
 Mīkstie sieri:
• beztauku daļas mitrums: >67%
• piemēri: Briē, Kamambērs, Mozarella, Feta sieri

 Puscietie sieri:
• beztauku daļas mitrums: 54-69%
• piemēri: Maasdam, Holandes, Krievijas, Gouda sieri

 Cietie sieri:
• beztauku daļas mitrums: 49-56%
• piemēri: Grande Duro, Čederas sieri
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Rezultāti
 Pieejami dati no 29 ražotājiem
 Pieejami dati par 35 sieru veidiem
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Rezultāti
Kalcija saturs – pa sieru grupām
Mīksto sieru grupa:
 vidēji: 335,67 mg/100g
 maks.: 798,0 mg/100g (mozarella, ražotājs AS «Jaunpils pienotava»)
 min.: 115,0 mg/100g (Baltais krēmsiers ar lokiem, ražotājs
AS «Tukuma piens»)
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Rezultāti
Kalcija saturs – pa sieru grupām
Puscieto sieru grupa:
 vidēji: 615,33 mg/100g
 maks.: 903,0 mg/100g (Holandes siers, ražotājs AS «Cesvaines piens»)
 min.: 200,0 mg/100g (puscietais siers ar ķimenēm, ražotājs PKS «Straupe»)

Cieto sieru grupa:
 vidēji: 866,50 mg/100g
 maks.: 1196,0 mg/100g (Grande Duro, ražotājs AS «Limbažu siers»)
 min.: 738,0 mg/100g (Siers Čedars «Premium», ražotājs A/S «Preiļu siers»)
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Rezultāti
Kalcija saturs – 2 īpašās sieru grupās
Kazas sieru grupa (mīksto sieru grupa):
 vidēji: 100,45 mg/100g
 maks.: 126,0 mg/100g (kazas siers, ražotājs SIA “Līcīši Ltd”)
 min.: 74,90 mg/100g (kazas siers, ražotājs Z/S “Līvi”)

Jāņu siera grupa (puscieto sieru grupa):
 vidēji: 273,75 mg/100g
 maks: 434,0 mg/100g (Jāņu siers, ražotājs AS “Jaunpils pienotava”)
 min: 200,0 mg/100g (Jāņu siers, ražotājs PKS “Straupe”)
29

Rezultāti
Kalcija saturs sieros – starpgrupu salīdzinājums
 Kalcija daudzums vidēji visos sieros: 529,76 mg/100g
 Pastāv atšķirības kalcija daudzumā dažādos siera veidos, un tās ir statistiski nozīmīgas (p<0,001)
• Atšķirības kalcija daudzumā starp kazas sieru un cietajiem sieriem ir statistiski nozīmīgas (p<0,020)
• Atšķirības kalcija daudzumā starp mīkstajiem sieriem un cietajiem sieros ir statistiski nozīmīgas (p<0,028)
• Atšķirības kalcija daudzumā starp Jāņu sieriem un cietajiem sieros ir statistiski nozīmīgas (p<0,040)

 Atšķirības kalcija daudzumā vienas siera grupas ietvaros nav statistiski nozīmīgas, un tas ir attiecināms uz
visām sieru grupām, resp.:
• mīksto sieru grupā (p=0,416)

• cieto sieru grupā (p=0,406)

• puscieto sieru grupā

• kazas sieru grupā (p=0,317)

(p=0,443)

• Jāņu sieru grupā (p=0,368)

30

Kalcija saturs sieros – starpgrupu salīdzinājums
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D vitamīna saturs pa siera grupā
Dati par D vitamīna daudzumu sieros šobrīd ir pieejami tikai 6 siera
paraugiem:
 0,15 μg/100g: siers ar ķimenēm, ražotājs PKS «Straupe»
 0,15 μg/100g: Jāņu siers, ražotājs PKS «Straupe»
 0,60 μg/100g: siers «Preilis», ražotājs AS «Preiļu siers»
 0,84 μg/100g: siers «Čedars», ražotājs AS «Preiļu siers»
 2,73 μg/100g : siers «Čedars Extra», ražotājs AS «Preiļu siers»
 3,96 μg/100g: siers «Čedars Premium», ražotājs AS «Preiļu siers»

Tāpat kā kalcija daudzums, D vitamīna daudzums cietajos sieros ir lielāks
nekā Jāņu sierā vai puscietajā sierā!
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Secinājumi (1)
1. Vidēji visos sieros kalcija daudzums: 530 mg/100g
2. Pastāv atšķirības kalcija daudzumā dažādos siera veidos, ar mazāko
kalcija saturu kazas sieros un lielāko kalcija saturu cietajos sieros
3. Atšķirības kalcija daudzumā vienas siera grupas ietvaros nav statistiski
nozīmīgas, un tas ir attiecināms uz visām sieru grupām
4. Tāpat kā kalcija daudzums, D vitamīna daudzums cietajos sieros ir
lielāks nekā Jāņu sierā vai puscietajā sierā!
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Secinājumi (2)
5. Siera produkti (lielā daudzveidībā) Latvijā ir ļoti plaši pieejami – ģeogrāfiski visā
Latvijas teritorijā daudzās vietās
6. Dažādie siera veidi apmierina cilvēkus/pacientus ar dažādu gaumi, ēšanas tradīcijām
un dažādām prasībām pret pārtikas produktiem. No visiem piena produktiem siers
kļuvis par visbiežāko patērējamo piena produktu pēdējo 20 gadu laikā
7. Siers ir būtisks kalcija avots pacientiem ar osteopēniju un osteoporozi, izmantojams
profilaksei un terapijai, kā arī kritienu profilaksei un pacientiem ar kaulu lūzumiem
8. Pirmo reizi iegūtie reālie dati par kalcija un vitamīna D saturu dažādos siera veidos
Latvijā izmantojami daudzu slimību profilaksē un ārstēšanā, kā arī sabiedrības
informēšanā par veselīga dzīves veida paradumiem un pacientu apmācībā
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Paldies par uzmanību!
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