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OSTEOPOROZE –

novārtā atstātie kauli
Sabiedrībai novecojot,
arvien svarīgāk ir pievērst
uzmanību slimībām, no
kurām pārsvarā cieš vecāki
cilvēki. Osteoporoze ir ideāls
piemērs kaitei, kas stipri
apgrūtina pacientu dzīvi, bet
ir ārstējama, – sniedzot
iespēju nodzīvot aktīvu
mūžu. Kādēļ Latvijas
iedzīvotāji šo iespēju
neizmanto biežāk?
Teksts: Eduards Ritums Ilustrācija: Ruta Linīte

KAD KAULI KĻŪST TRAUSLI
Osteoporoze ir hroniska sistēmiska slimība,
kas izraisa kaulu masas un mikrouzbūves
izmaiņas, kuru dēļ mazinās kaulu stiprums
un palielinās lūzumu risks. Slimība bieži vien
ilgstoši norit nemanāmi, netiek diagnosticēta,
un pacients nesaņem nepieciešamos medika
mentus – līdz slimība manifestējas ar lūzumu.
Tā osteoporozi definē endokrinologs Ingvars
Rasa, kurš ir specializējies osteoporozes un
kaulu vielmaiņas slimībās.
Primārā osteoporoze ir pēcmenopauzes
osteoporoze un senilā osteoporoze, savukārt
sekundārā osteoporoze iestājas, piemēram,
lietojot prednizolonu, vai citu slimību rezul
tātā, piemēram, endokrīnu, neiroloģisku, rei
matoloģisku traucējumu gadījumos. Atsevišķi
izdala idiopātisku osteoporozi, jo ne vienmēr
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var noteikt osteoporozes cēloni, galvenokārt
vīriešiem.
«Ir ļoti nogurdinoši gandrīz katrā pieņem
šanā pacientiem stāstīt par osteoporozi,»
stāsta traumatologs un ortopēds Jānis
Ābols. «Daudz efektīvāk to varētu izdarīt
ģimenes ārsti, ginekologi, endokrinologi un
citi ārsti. Tā ir problēma mūsu valstī kopu
mā – osteoporoze netiek uztverta nopietni. Ir
metodes, ar kurām var pacientiem palīdzēt,
bet trūkst informācijas un sapratnes, lai to
patiešām darītu. Pie mums Latvijā, kur tikai
retajam ir pietiekams D vitamīna līmenis
asinīs, osteoporozes tēmai vajadzētu būt ļoti
aktuālai un nevajadzētu ortopēdam būt pir
majam ārstam, kas ierunājas par osteopēniju
un osteoporozi.
Daudzos gadījumos pat ir tā, ka pacientu

kāds ir nomierinājis, stāstot, ka uz vecumu
osteoporoze ir visiem un tā nav nopietna
problēma. Tā nav patiesība. Ar osteoporozi
var cīnīties, un tās ārstēšana uzlabos pacienta
labsajūtu un dzīves kvalitāti, nemaz nerunājot
par dzīves ilgumu. Es vēlos redzēt pacientus
ar labu kaulu veselību, kas ir kontrolēta un
apzināti uzturēta.»

OSTEOPOROZE 2018. GADĀ
«Tā kā Latvija ir Eiropas Savienības valsts,
arī mums pieejami visi jaunākie medikamenti,
kas reģistrēti ES,» stāsta Ingvars Rasa. «Jau
nākais pieejamais medikaments osteoporozes
ārstēšanai ir cilvēka monoklonālās antivielas,
pazīstams kā denosumabs. Denosumabs ir
ļoti efektīvs tādēļ, ka pacientu neapgrūtina –
nepieciešama tikai viena injekcija divas reizes
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gadā. Turklāt pacients šo injekciju var
bez problēmām veikt pats, jo medi
kaments ir iepakojumā ar adatu uz
atsperes, kas tikai jāpieliek pie ādas
un jānospiež. Denosumabu var lietot
arī pacienti ar hronisku nieru slimību.
Indikācijas šī medikamenta lietošanā
ir gan vīrieši ar osteoporozi, gan sie
vietes pēcmenopauzē ar osteoporozi,
kā arī glikokortikosteroīdu izraisīta
osteoporoze abu dzimumu pacien
tiem. Visbeidzot, šis medikaments jā
lieto vidēji piecus gadus un līdz pat 10
gadiem, kas liecina par tā efektivitāti,
salīdzinot ar citām zālēm, kas vēlamo
efektu tik ātri nesasniedz.»
«Pašlaik, pateicoties Latvijas
Osteoporozes un kaulu metabolo
slimību asociācijas darbam, Latvijā
pieejami visi osteoporozes ārstē
šanā lietojamie medikamenti,» par
situāciju valstī piebalso interniste un
endokrinoloģe Maija Mukāne. «Lielā
kais un gaidītākais jaunums ir klīnisko
pētījumu rezultāti par medikamentu
romosozumabu, kas kaulos nomāc
sklerostīna veidošanos un tādējādi
pastiprina kaulu veides procesu. Jau ir
uzsākts pētījums FRAME, kur konsta
tēja būtisku kaulu minerālā blīvuma
uzlabojumu un kaulu lūzuma riska
samazinājumu.»

PROBLĒMA – ROBI
ZINĀŠANĀS
«Lielākā problēma ir tā, ka par os
teoporozi pietiekami zinoši nav nedz
ģimenes ārsti, nedz endokrinologi un
reimatologi, nedz citu specialitāšu
ārsti,» bez aplinkiem atzīst Ingvars
Rasa. «Skumīgi, ka diemžēl pat
reimatologi nav izņēmums, lai gan
viņiem pilnīgi noteikti osteoporoze
būtu jāpārzina tikpat labi kā citas
reimatiskās slimības. Reimatologiem
un endokrinologiem ir savā ikdienas
klīniskajā praksē jāizraksta visi pret
osteoporozes medikamenti ar valsts
noteikto kompensāciju atbilstoši kat
ra pacienta individuālām vajadzībām.
Augstskolās gan studentu, gan
rezidentu apmācību programmās
vajadzētu iekļaut ciklu par osteoporo
zi – pilnīgi noteikti vismaz endokri

nologiem, urologiem, ginekologiem,
radiologiem, hematologiem, trauma
tologiem, reimatologiem, ģimenes
ārstiem, bet, vēlams, protams, visiem.
Būtu labi, ja šādu apmācību veiktu
abās universitātēs. Protams, pēc tam
par šo tēmu ir nepieciešama arī pēc
diploma apmācība. Latvijas Osteo
porozes un kaulu metabolo slimību
asociācija cenšas veikt apmācību
par osteoporozi, regulāri rīkojot 2–4
pasākumus katru gadu. Arī pašlaik
ārsti nevar sūdzēties, ka pēcdiploma
izglītība šajos jautājumos nenotiek.
Taču dalība pasākumos, it sevišķi no
ģimenes ārstu un reimatologu puses,
ir ļoti vāja – tāpat kā izpratne par
osteoporozi.»
Ģimenes ārste Vija Siliņa apstipri
na, ka, viņasprāt, ir pieejamas kvali
tatīvas apmācības gan klātienē, gan
online. Ģimenes ārsti regulāri saņem
informāciju no Latvijas Osteoporozes
un kaulu metabolo slimību asoci
ācijas par iespēju apmeklēt kursus.
Visbeidzot, osteoporoze tiek iekļauta
dažādu konferenču darba kārtībā.

OSTEOPOROZE VALSTIJ NAV
PRIORITĀTE
Turpinot par grūtībām, ar ko
ārsti saskaras, ārstējot osteoporo
zi, Ingvars Rasa sūdzas par valsts
atbalsta trūkumu: «Mēs no savas
mātes organizācijas – Starptautiskās
Osteoporozes federācijas (IOF) –
katru gadu saņemam jautājumu: «Vai
osteoporoze jūsu valstī ir prioritāte?»
Un katru gadu atbildam: «Nav!» Pirms
krīzes Latvijā valsts osteoporozes
medikamentus kompensēja 75%
apmērā. Krīze ietekmēja visu, osteo
poroze nebija izņēmums, taču krīze
beidzās, visātrāk kardioloģijā, bet
daudzās citās jomās krīze, spriežot
pēc osteoporozes medikamentu kom
pensācijas, joprojām turpinās. Pašlaik
valsts kompensācija ārstēšanai
nepieciešamo medikamentu iegādei
ir tikai 50%.* Turklāt kompensētos
medikamentus var saņemt tikai tie
pacienti, kuriem notikuši, piemēram,
lūzumi. Proti, vispirms jāsalūst – tikai
tad beidzot var sākt ārstēt. Pacienta

kaulu minerālajam blīvumam DXA
izmeklēšanā vēl pie tam ir jābūt
zem -2,5 SD.
Osteoporoze komplicējas ne tikai
ar lūzumiem. Pacients pēc lūzu
ma kļūst nevarīgs un atkarīgs no
citiem, bieži vien paliek gulošs vai
pat kļūst par invalīdu. Un tad, kad
jau ir lūzums, situācija ir ārkārtīgi
nopietna – pat pēc viegla lūzuma
līdz 50% pacientu vairs nespēj veikt
ikdienas aktivitātes un zaudē savu
neatkarību. Smagākie gadījumi var
beigties ar nāvi – mirst līdz 40%
pacientu, kuriem pirmā gada laikā ir
atkārtots lūzums. Liela loma terapijas
uzsākšanā ir ģimenes ārstiem. Katru
gadu Latvijā tiek veikti 30–35 tūkstoši
kaulu blīvuma izmeklējumu, bet pēc
tam ārstēšanu uzsāk tikai aptuveni
30%. Kāpēc tā ir? Visi plāta rokas un
rausta plecus.
Latvijas gadījumā ir svarīgi atce
rēties, ka mūsu valsts iedzīvotāji ir
gados vecāka populācija. No 1,95 mil
joniem Latvijas iedzīvotāju aptuveni
20% ir sievietes pēc 65 un vīrieši pēc
70 gadu vecuma – tā ir viena no vislie
lākajām osteoporozes riska grupām.
Tas ir apmēram 390 000 iedzīvotāju –
milzīgs skaits, salīdzinot ar minē
tajiem gada laikā veiktajiem 30–35
tūkstošiem izmeklējumu (daļa no
tiem ir veikti jaunākiem pacientiem).
Ņemot vērā, ka tikai 30% saņem
osteoporozes medikamentus, rupji
rēķinot, ārstēti tiek mazāk nekā 3%
no šīs iedzīvotāju grupas. Populācija
turpina novecot, 2050. gadā Latvijā,
iespējams, var būt līdz pat 50% iedzī
votāju šajā vecuma grupā, – un mēs
tam itin nemaz neesam gatavi.»
«Tā kā Ministru kabineta noteiku
mos Nr. 265 apstiprinātajā veidlapā
par veselības stāvokli osteoporoze
nav īpaši izdalīta, bieži vien par šāda
veida saslimšanu zobārsts nemaz
neuzzina,» stāsta zobārsts Māris
Kazāks. «Pacienti paši arī ļoti reti
piemin, ka cieš no osteoporozes.»

Ingvars Rasa,
endokrinologs, specializējies
osteoporozes un kaulu
vielmaiņas slimībās, RAKUS
stacionārs «Gaiļezers»,
Jelgavas poliklīnika, RSU,
Latvijas Osteoporozes un
kaulu metabolo
slimību asociācijas prezidents

«Nedz osteoporozes
diagnostikai, nedz
ārstēšanas uzsākšanai
nav nepieciešama
speciālista
konsultācija!»

Jānis Ābols,
traumatologs, ortopēds,
Traumatoloģijas un
ortopēdijas slimnīca

«Osteoporozes tēmai
vajadzētu būt ļoti
aktuālai un nevajadzē
tu ortopēdam būt
pirmajam ārstam, kas
par to ierunājas.»

ZĀĻU LIETOŠANA
Par medikamentiem sīkāk stāsta
Maija Mukāne: «Osteoporozes ārs
2018 decembris I medicus bonus
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Maija Mukāne,
interniste, endokrinoloģe,
RAKUS stacionārs «Gaiļezers»,
VCA «Aura», Latvijas Osteopo
rozes un kaulu metabolo slimību
asociācijas valdes locekle

«Saskaros ar to, ka
pacientam rekomendē
pārāk mazu D vitamīna
devu.»

Vija Siliņa,
ģimenes ārste

«Vairākums pacientu ir
līdzestīgi osteoporo
zes terapijai gan
attiecībā uz kalcija/D
vitamīna terapiju, gan
specifiskiem
medikamentiem, īpaši
terapijas sākumā.»

Māris Kazāks,
zobārsts,
«Rīgas Zobārstniecība»

«Ja pacientam jāuzsāk
lietot osteoporozes
medikamentus, jāveic
pārbaudi pie zobārsta,
lai pagūtu nepiecieša
mās ķirurģiskās
manipulācijas, pirms
paaugstinās to
veikšanas risks.»
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tēšanā Latvijā ir pieejami divu grupu
medikamenti – antirezorbtīvie medi
kamenti jeb kaulu noārdes nomācēji
(bisfosfonātu grupa un denosumabs)
un anaboliskie jeb kaulu veidošanos
stimulējošie medikamenti (teripara
tīds). Atbilstoši pacienta blakussli
mībām (piemēram, hroniska nieru
slimība), osteoporozes smagumam
(piemēram, cik un kādi kaulu lūzumi
jau ir bijuši), pacienta vēlmēm, kā arī
finansiālām iespējām tiek piemeklēts
atbilstošs medikaments un uzsākta
ārstēšana. Iepriekš uzskatīts, ka
osteoporozes ārstēšanas mērķis ir
uzlabot kaulu minerālo blīvumu. To
mēr pašlaik šis mērķis nav primārais,
svarīgāk ir nepieļaut kaulu lūzumus,
īpaši, ja anamnēzē pacientam jau ir
bijis kaulu lūzums.
Osteoporozes ārstēšana galve
nokārt ir monoterapija. Lietojamos
medikamentus reti kombinē, bet
medikamentu grupas tiek mainītas
ārstēšanas gaitā atkarībā no iegūtā
ārstēšanas rezultāta.»
«Lai noteiktu, vai osteoporozes
pacienta stāvoklis uzlabojas, tiek
noteikts kaulu minerālais blīvums,»
klāsta Ingvars Rasa. «Tā kā parasti
ārstēšana sākas, ja kaulu blīvums ir
zem -2,5 SD (medikamentu kompen
sācijas noteikumu dēļ), tad mērķis ir
šo rādījumu pēc iespējas pietuvināt
pozitīvam vai vismaz zem -2,0 SD.
Pirmie medikamenti, kas osteo
porozes terapijai kļuva pieejami arī
Latvijā, bija bisfosfonāti. Pašlaik ir ļoti
daudz pacientu, kuri tos sāka lietot
pirms desmit vai pat divdesmit ga
diem, bet problēma ir tā, ka bisfosfo
nāti zaudē iedarbību jau pēc trim līdz
pieciem gadiem. Daudzi ģimenes ārsti
to nezina un medikamentus saviem
pacientiem nemaina.»
«Osteoporozes medikamenti var
apgrūtināt zobārsta darbu,» stāsta
Māris Kazāks. «Potenciālās kompli
kācijas var būt, piemēram, dzīšanas
procesu palēnināšanās. Tas nozīmē,
ka pēc zoba izraušanas var izveidoties
ilgstoši nedzīstoša brūce, kas pat la
bākajā gadījumā ievērojami apgrūtina
pacienta ikdienas dzīvi. Medikamenti
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tablešu veidā komplikāciju risku
paaugstina ilgākā laikposmā, savukārt
venozi ievadītas zāles var komplikāci
jas izraisīt pat tuvākajā laikā.
Šī iemesla dēļ, ja pacientam
paredzēts uzsākt lietot osteoporozes
medikamentus, būtu vēlams veikt
pārbaudi pie zobārsta, lai varētu veikt
nepieciešamās ķirurģiskās manipulā
cijas, pirms paaugstinās to veikšanas
risks. Ortodontijas gadījumā ir pat tā,
ka bisfosfonātu lietošana nozīmē pil
nīgu progresa trūkumu un ārstēšana
nedos nekādu rezultātu.
Protams, vienkāršākām manipu
lācijām, piemēram, plombēšanai,
osteoporoze un tās medikamenti
nekādas grūtības nesagādā. Tomēr
citas nopietnākas manipulācijas būtu
jāizdara pirms ārstēšanas uzsākšanas,
bet sievietēm to ieteicams veikt pirms
menopauzes sākšanās. Vismaz, cik ie
spējams – tāpat par zobiem jārūpējas
visa mūža garumā.»

Šādus akūtus pacientus ar osteo
porozi cenšamies pēc tam ķirurģiski
ārstēt. Piemēram, mugurkaula
skriemeļu bojājumu gadījumā mūsu
vertebrologi veic vertebroplastijas
operācijas – nostiprinot skriemeļus
ar kaulu cementa injekcijām. Pat ja
viņiem tas izdodas perfekti, šāda vei
da palīdzība nevar atjaunot sākotnējo
skriemeļu formu.»
«Jau zinot, ka pacients bijis trauma
toloģijas profila stacionārā ar skrieme
ļu lūzumu vai citu lūzumu nelielas
traumas rezultātā, ģimenes ārstam,
izvērtējot atkārtotu kaulu lūzuma ris
ku un veicot kaulu minerālā blīvuma
izmeklējumu jeb osteodensitometriju,
ir obligāti jāuzsāk mērķtiecīga ārstē
šana pēc iespējas ātrāk. Šajā situācijā
nav jāgaida endokrinologa vai speciā
lista osteoporozes jomā konsultācija!»
piekodina Maija Mukāne.

LŪZUMU LABOŠANA

«Latvijā ir viss nepieciešamais kva
litatīvai osteoporozes diagnostikai,»
uzsver Ingvars Rasa. «Ir 23 duālās
enerģijas rentgena absorbciometri
jas (DXA) iekārtas – Rīgā 12 vietās,
Jelgavā divās vietās un pa vienam
aparātam Ogrē, Jūrmalā, Bauskā,
Liepājā, Ventspilī, Jēkabpilī, Daugav
pilī, Valmierā un Kuldīgā. Vidējais
gaidīšanas ilgums uz šo izmeklējumu
ir apmēram nedēļa, bet daudzviet
rindas nav vispār. Kopsavilkumā –
Latvijā nav problēmu diagnosticēt
osteoporozi.
Nedz osteoporozes diagnostikai,
nedz ārstēšanas uzsākšanai nav
nepieciešama speciālista konsultāci
ja! Ģimenes ārstiem vienkārši aktīvāk
jāsāk to darīt. Visbeidzot – pārbaudi ir
vēlams veikt reizi pusotrā divos gados
(glikokortikosteroīdu, piemēram,
prednizolona, lietošanas gadījumā al
goritms ir citāds un pārbaudes jāveic
biežāk, reizi gadā).»
«Ģimenes ārstam noteikti būtu
ērti, ja būtu iespēja pacientus nosūtīt
vienlaikus uz osteodensitometrijas
izmeklējumu un konsultāciju,» stāsta
Siliņa. «Diemžēl pašlaik šāda prakse

«Sabiedrībā pastāv naivs uzskats,
ka jebkuru salūzušu kaulu ārsti varēs
saskrūvēt. Taču osteoporozes gadīju
mā skrūves kaulos neturas,» atgādina
Jānis Ābols. «Ja kauli ir tik mīksti,
ka tajos gandrīz vai ar pirkstu var
izspiest caurumu, tad tur neturēsies
neviena metāliska konstrukcija. Tā ir
traģēdija. Mums ir protēzes, ko var
ielikt, anesteziologi, kas dos narkozi,
ķirurgi, kuri operēs, bet, ja iegurnī vai
ciskas kaulā ir osteoporotisks lūzums,
var izrādīties, ka palīdzēt nav iespē
jams. Var pirkt vislabāko slēdzeni un
atslēgu, bet, ja durvis ir sapuvušas,
māja nebūs drošībā.
Traumpunktā ar ātro palīdzību
ieved pacientus ar osteoporotiskiem
lūzumiem, piemēram, ciskas kaula
kakliņā vai mugurkaula skriemeļos.
Bieži vien šie pacienti ir pārsteigti,
kad jautājam, kādēļ viņi nav lietojuši
medikamentus. Kad osteoporozes dēļ
kauli kļūst trausli, vispirms var lūzt
ciskas kaula kakliņš, stāvot kājās, un
tikai tad seko kritiens. Lielākā daļa
cilvēku domā, ka lūzumi ir kritiena
dēļ, kaut gan mēdz būt arī otrādi.

DIAGNOSTIKA GAIDA
PACIENTUS
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ir iespējama tikai par maksu un ne visās
izmeklējumu vietās. Jāpiemin gan, ka svarīgi
būtu konsultēt nevis osteodensitometrijas
rezultātu, bet pacientu kopumā.
Lai uzlabotu savlaicīgu diagnostiku, ideāli
būtu iestrādāt elektroniskajās veselības sistē
mās riska rīku, kas spētu automātiski apkopot
pacienta datus no ambulatorās kartes un
brīdinātu ārstu par iespējamu osteoporozes
risku. Ir zināms FRAX kalkulators, bet kalku
latora mājaslapā angļu valodā norādīts, ka šī
aplikācija ir maksas pakalpojums.
Ikdienā pirmreizējai diagnostikai rutīnā
varētu izmantot Latvijas Osteoporozes un
kaulu metabolo slimību asociācijas izveidoto
pacientu anketu. Tai ir milzīgs potenciāls
ārstu palīgu un medmāsu līdzdalībā slimību
profilaksē un agrīnā diagnostikā.»
«Domāju, ka sākotnējo diagnostiku un te
rapiju var ordinēt ģimenes ārsts,» turpina Vija
Siliņa, stāstot par sadarbību starp speciālis
tiem. «Speciālista konsultācija būtu svarīga, lai
izšķirtos par terapijas uzsākšanu vai atcelšanu,
kad indikācijas/pretindikācijas nav viennozīmī
gi skaidras; gadījumos, kad terapijas rezultātā
netiek sasniegts gaidītais rezultāts; multimor
bīdiem pacientiem ar polifarmāciju.
Man nav zināma iespēja nosūtīt pacientu uz
valsts apmaksātu konsultāciju pie osteopo
rozes speciālista. Ir iespējas pieteikt maksas
konsultāciju, bet šādu speciālistu nav daudz.
Dažādi ārsti – speciālisti, piemēram, endo
krinologs, reimatologs, ginekologs – savās
konsultācijās bieži vien izvērtē arī ar osteopo
rozi saistītus jautājumus.»
«Dažādas smaganu problēmas ir daudziem
cilvēkiem, un zobārsts īsti nevar atpazīt,
kuram potenciāli var būt osteoporoze,» par
diagnostiku piebilst Māris Kazāks. «Visus
biedēt arī negribas, tādēļ zobārsts parasti
necentīsies pieminēt osteoporozi un teikt
pacientam, lai veic analīzes.»

OSTEOPOROZES RISKA FAKTORI
«Latvijā ir aptuveni 8000 gūžas lūzumu
gadā, 60% no tiem – pacientiem pēc 50 gadu
vecuma,» uzskaita Ingvars Rasa. «Var droši
teikt, ka lielākajā daļā no tiem pie vainas ir
osteoporoze. Kad sievietes sasniedz 65 gadu
vecumu, bet vīrieši – 70 (viņiem kaulu blīvums
samazinās lēnāk un kaulu struktūra nav tik
smalka kā sievietēm), tad veikt kaulu blīvuma
pārbaudi vajadzētu pilnīgi visiem. Protams,
minētais vecums attiecas tikai uz citādi ve

seliem cilvēkiem, neņemot vērā pārējos riska
faktorus.
Neietekmējamiem riska faktoriem pieder
ģenētiskie riska faktori – ir vērts zināt, vai
mammai, tētim, vecmāmiņai un vectētiņam,
kā arī tālāk ģimenes kokā ir bijuši osteoporo
zes un tās izraisītu lūzumu gadījumi. Vēl viens
faktors, ko pacients nevar ietekmēt, ir reima
toīdais artrīts; tas ir pietiekami nozīmīgs, un
visiem pacientiem, kuri ar to slimo, vajadzētu
sekot līdzi savam kaulu blīvumam.
Galvenie ietekmējamie riska faktori ir
pastiprināta alkohola lietošana, pastiprināta
kofeīna uzņemšana (ne tikai tēja vai kafija,
bet arī enerģētiskie dzērieni), smēķēšana un
nepietiekama D vitamīna uzņemšana. Par vi
siem šiem faktoriem ir nepieciešams pacientu
izjautāt – jo lielākā daļa no tiem ir riska faktori
arī citām slimībām.»
Siliņa apstiprina, ka tā ir rutīna: «Ģimenes
ārsts pirms nosūtīšanas uz osteodensitomet
riju izvērtē pacientu riska faktorus, piemēram,
priekšlaicīga vai agrīna menopauze, paciente
pēc 65 gadu vecuma, zems ķermeņa masas
indekss, lūzumi anamnēzē, citas hroniskas
saslimšanas, piemēram, cukura diabēts,
reimatoīds artrīts, slimība, kuras terapijā
nepieciešama glikokortikosteroīdu lietošana.
Daļai pacientu osteodensitometriju reko
mendē veikt dažādu specialitāšu ārsti savu
konsultāciju laikā.»
«2014. gadā mēs, Osteoporozes asociācijas
ārsti – Ingvars Rasa un Maija Mukāne – vei
cām apjomīgu pētījumu par situāciju Latvijā,»
turpina Ingvars Rasa. «Tika apskatīti 888
pacienti ar lūzumiem, no kuriem divi riska fak
tori ir 80% pacientu, trīs četri riska faktori – ir
12% pacientu, seši riska faktori 1%, bet nevie
na riska faktora nebija tikai 7%. Tas nozīmē,
ka lielākajā daļā – 93% – gadījumu vajadzēja
veikt DXA, uzsākt pretosteoporozes terapiju,
jo šos lūzumus varēja paredzēt un ārstēšanu
sākt savlaikus. Ieguvēji būtu gan valsts, gan
pacients. Tādēļ žēl, ka valsts kompensētos
medikamentus var saņemt tikai pēc lūzu
ma, un ģimenes ārsti, ņemot vērā konkrētā
pacienta osteoporozes riska faktorus, tos
savlaikus nesūta uz izmeklēšanu un neuzsāk
ārstēšanu.»
Maija Mukāne piemin, ka esoši osteoporo
zes riska faktori ārstēšanu neapgrūtina, bet
drīzāk laika ziņā attālina vēlamo rezultātu.
Piemērotas un regulāras ārstēšanas rezultā
tā riska faktoriem, piemēram, smēķēšanai,

nevajadzētu būtiski apgrūtināt ārstēšanu.
Protams, ja ir daudz riska faktoru, vēlamo
rezultātu var nesasniegt.

VESELĪGS DZĪVESVEIDS
«D vitamīna un kalcija lietošana nebūt nav
alternatīvā medicīna!» piekodina Maija Mu
kāne. «To lietošana ir obligāta osteoporozes
ārstēšanas sastāvdaļa, un visās starptautis
kajās un arī Latvijas Osteoporozes un kaulu
metabolo slimību asociācijas izstrādātajās
ārstēšanas vadlīnijās tas ir noteikts. Līdz
tekus osteoporozes ārstēšanā lietojamiem
medikamentiem (vienalga, no kādas grupas
tie būtu) obligāti jālieto D vitamīns atbilstošā
devā un kalcija preparāti (kopējā dienas deva
ir 1000–1200 mg dienā). Pacientiem ar osteo
pēniju arī regulāri jālieto kalcijs un D vitamīns.
Bieži saskaros ar to, ka pacientam rekomendē
pārāk mazu D vitamīna devu (piemēram,
visiem pa 5 pilieniem, bet, nedod Dievs, 10 vai
14 pilienus!), savukārt kalcija preparātu lieto
šana vispār netiek uzsvērta un ieteikta.» Esam
izstrādājuši D vitamīna kalkulatoru ģimenes
ārstiem un visiem citiem. Izmantojiet to! Kat
ru gadu rīkojam D vitamīna dienas. Ģimenes
ārsti, –atnāciet un ieklausieties!»
Kolēģei piekrīt arī Ingvars Rasa: «Profilakses
nolūkā cilvēkiem riska grupās pilnīgi noteikti
ir vērts pievērst uzmanību tam, vai viņi uzņem
pietiekami daudz D vitamīna un kalcija – tas
ļautu novērst vismaz šos riska faktorus. Nemaz
nerunājot par smēķēšanu un pārmērīgu alko
hola lietošanu. Pacientam vajadzētu būt aktīvā
kam, vairāk kustēties – vēlams, ārā, saulē.»
Jānis Ābols uzsver, cik nozīmīgi ir rūpēties
par savu ķermeni: «Jebkuram pacientam, kurš
nāk uz protezēšanas operāciju, jābūt pārlie
cinātam par savu kaulu veselības stāvokli, ko
galvenokārt raksturo D vitamīna līmenis asinīs
un kaulu minerālais blīvums. Visbiežāk veiktās
protezēšanas operācijas – gūžu un ceļu locī
tavām – nav akūtas. Tās ir plānotas vairākus
gadus uz priekšu, un šajā laikā pacients var
aiziet pie visiem iespējamajiem speciālistiem
un parūpēties par savu kaulu veselību.»

PACIENTU LĪDZESTĪBA

«Uzskatu, ka vairākums pacientu ir līdzes
tīgi osteoporozes terapijai gan attiecībā uz
kalcija/D vitamīna terapiju, gan specifiskiem
medikamentiem, īpaši terapijas sākumā,»
stāsta Siliņa. «Manuprāt, to veicina vismaz
četri faktori:
1) pacientes visbiežāk ir sievietes menopau
2018 decembris I medicus bonus
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zē, kuras interesējas par savu veselības
stāvokli;
2) slimības izpausmes, piemēram, jau esoši
vai potenciāli patoloģiski lūzumi vai sāpes
kaulos, ko pacienti saista ar osteoporozi;
3) iespēja pārliecināties par problēmu vizuāli
un ar skaitļiem osteodensitometrijas
izmeklējumā;
4) iespēja medikamentus lietot nevis katru
dienu, bet retāk.
Ar laiku pacienti sāk interesēties, kad
terapiju varētu pārtraukt. Arī gados vecākiem
pacientiem līdzestība mazinās gan tādēļ, ka
aizmirstas iedzert zāles, gan tādēļ, ka daļa
pacientu vairs nevēlas lietot tik daudz medi
kamentu.»
«Pacientu līdzestība osteoporozes ārstē
šanā ir problēma ne tikai Latvijā, bet arī citās
valstīs,» stāsta Maija Mukāne. «Pacientiem
un sabiedrībai nav pietiekamas izpratnes par
to, kāpēc osteoporoze jāārstē. Bet, pārrunājot
kaulu lūzumu risku, kā arī sekas, ko lūzums
var izraisīt (piemēram, invaliditāte, atkarība
no līdzcilvēku palīdzības un mirstība lūzumu
rezultātā), bieži domas mainās un līdzestība
uzlabojas. Vēl viens iemesls nepietiekamai
līdzestībai osteoporozes ārstēšanā ir poli
farmācija. Pacienti aizbildinās ar to, ka tāpat
ir jālieto daudzi medikamenti (piemēram,
antihipertensīvie, cukura diabēta un dislipidē
mijas terapija) un osteoporoze nav aktuālākā
problēma. Šajā gadījumā risinājums ir vien
kāršs – var piedāvāt medikamentus ar retāku
lietošanu (piemēram, denosumabs ir jāinjicē
subkutāni tikai reizi sešos mēnešos). Jebkurā
gadījumā līdzestības uzlabošanai pirmais solis
ir saruna ar pacientu, problēmu analīze.»

SABIEDRĪBAS IZGLĪTOŠANA
Ingvars Rasa stāsta par Latvijas Osteopo
rozes un kaulu metabolo slimību asociācijas
informācijas kampaņām un daudz padarīto
visas sabiedrības izglītošanā: «Lai informē
tu sabiedrību, esam izveidojuši mājaslapu
osteoporozesasociacija.lv un kauluveseliba.
lv, kur pacientiem un ārstiem divās valodās ir
pieejami dažādi informatīvi materiāli – raksti,
intervijas, kā arī radio un televīzijas sižeti,
kur vai nu es, vai, piemēram, ārstes Maija
Mukāne, Agita Medne, Dace Andersone vai
kāds cits ārsts ir runājis radio, TV, preses
izdevumos par osteoporozi. Katrs ģimenes
ārsts var atrast informāciju par tiem ārstiem,
kuri specializējušies osteoporozē un kā tikt
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pie šiem speciālistiem visā Latvijā. Problēma,
ka daudzi vecāka gadagājuma cilvēki neiz
manto internetu. Tādēļ izdodam arī žurnālu
«Kaulu Veselība», kas ir pieejams bez maksas
gan drukātā formā ar 30 000 lielu tirāžu, gan
internetā (kauluveseliba.lv). Tajā atrodama
visdažādākā informācija par osteoporozi
un ne tikai – arī par kaulu vielmaiņu, artrīta
pacientiem noderīgu informāciju – piemēram,
katrā numurā ir kalcija kalkulators, kas palīdz
izrēķināt, vai tas tiek uzņemts pietiekamā
daudzumā. Žurnāls noderīgs jebkuram cilvē
kam, kurš vēlas izglītoties par kaulu veselību.
Katru gadu rīkojam Pasaules Osteoporozes
dienai veltītu pasākumu (20. oktobrī), kas pē
dējos gados notiek Paula Stradiņa Medicīnas
vēstures muzejā. Dalība tajā ir brīvi pieejama
gan pacientiem, gan ārstiem, gan medijiem,
bet diemžēl šogad preses relīzē ietverto
informāciju izmantoja vien divos gadījumos.
Citiem vārdiem sakot – resursi un informā
cija ir pieejami gan pacientiem, gan ģimenes
ārstiem un citiem speciālistiem, svarīgi ir to
likt lietā.»
«Latvijā pilnīgi noteikti iedzīvotāji neno
pietni izturas pret osteoporozi, un ģimenes
ārstiem vajadzētu daudz aktīvāk savus
pacientus sūtīt uz pārbaudēm,» uzsver Jānis
Ābols. «Kā minimums, jebkurai sievietei
no menopauzes iestāšanās brīža vajadzētu
sekot līdzi savam D vitamīna līmenim un
kaulu minerālajam blīvumam. Ginekologam
būtu jāparūpējas, lai savas pacientes par to
informētu.»
Katrā ziņā visi aptaujātie ārsti ir vienisprā
tis – sabiedrība noveco, un osteoporozes
slimnieku skaits pieaug. Tā ir tendence, ko
nevar neņemt vērā. Tādēļ jāpatur prātā –
osteoporoze ir ārstējama slimība: neļausim
pacientiem salūzt!
*Veselības ministrija informē, ka tās prioritāro pasākumu sarakstā, kas ir iesniegts
Finanšu ministrijā saistībā ar likuma «Par
valsts budžetu 2019. gadam» izstrādi,
plānots papildu finansējums kompensācijas
apmēra atjaunošanai diagnozēm, kam tas
tika samazināts 2009. gadā, t. sk. diagnozei «Osteoporoze» kompensācijas apmēra
palielināšanai no 50% līdz 75%. Valsts
budžeta projektu 2019. gadam izstrādās un
apstiprinās nākamā valdība, kas arī lems
par budžeta plānā veselības aprūpei plānotā
finansējuma sadali.

