Tabletes vai
injekcijas?
Ja nepieciešama ārstēšanās
pret kaulu noārdīšanos, Latvijā
visbiežāk to lētuma dēļ izraksta
bisfosfonātu grupas medikamentus, kuri nomāc kaulu
noārdošo šūnu veidošanos un
samazina to darbības aktivitāti.
Šīs zāles var būt tablešu veidā ar
dažādiem lietošanas režīmiem
(piemēram, reizi nedēļā) vai
injekciju veidā (ievada vēnā reizi
trijos mēnešos vai reizi gadā).
Tabletes jālieto ilgstoši – ārstēšanas kurss ir 3–5 gadi.
Kā tabletēm, tā injekcijām
piemīt gan savas priekšrocības,
gan arī savi trūkumi. Piemēram,
pacienti ar hroniskām nieru
slimībām un nieru darbības
traucējumiem nedrīkst lietot
bisfosfonātus ne tabletēs, ne in-

jekcijās. Šīs tabletes arī nav ērti
lietojamas – pēc to ieņemšanas
vienu stundu ir jāatrodas tikai
stāvus vai sēdus. Tām noteikti
jāuzdzer glāze ūdens (nedrīkst
uzdzert ne pienu, ne sulu,
ne kafiju). Tabletes arī kairina
barības vadu un kuņģa gļotādu,
tāpēc nav piemērotas tiem,
kas sirgst ar atviļņa slimību vai
kam dzīves laikā bijusi kuņģa
vai divpadsmitpirkstu zarnas
čūla. Savukārt vienu vai vairākas
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Valsts jebkuru pretosteopogadā jāveic veselības pārbaurozes medikamentu komdes, osteodensitometrija un jo
pensē 50 procentu apmērā.
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Produkts (100 g)

Ne viss kalcijs
UZSŪCAS!
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Krievijas siers
Latvijas siers
Cietais siers
(Čedaras, Edamas)
Atlantijas sardīnes
Svaigs baziliks
Jogurts (250 ml)
Piens vai kefīrs (250 ml)
Mandeles
Pētersīļu laksti
Svaigas dilles
Lazdu rieksti
Piena šokolāde
Kāposts
Cūku pupas

Kalcijs Uzsūcas
(mg)
(mg)

1000
900

400
360

720
381
370
300
300
250
245
230
226
214
210
197

288
152
148
140
120
100
98
92
90
86
84
79

Produkts (100 g)

Raibās pupiņas
Biezpiens (vājpiena)
Saulespuķu sēklas
Zemesrieksti
Graudu maize
Auzu pārslas
Zirņi
Karpa
Apelsīni
Avenes
Siļķe
Rīsi
Jāņogas
Olas (1 gab.)

Kalcijs Uzsūcas
(mg)
(mg)

170
120
100
59
55
50
50
50
42
40
34
33
30
29
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48
40
24
22
20
20
20
17
16
14
13
12
11

Avots: izdevums Kaulu veselība.

uzņemšanu, kā arī regulārām
kustībām attiecas arī uz tām
sievietēm un vīriešiem, kuri
jau lieto īpašus medikamentus
pret kaulu masas zudumu, lai
sevi sargātu no iespējamiem
lūzumiem.

