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Ievads.
,,SĀPES IR NEPATĪKAMS DOMU UN SAJŪTU PIEDZĪVOJUMS, KAS SAISTĪTS AR ESOŠU
VAI DRAUDOŠU AUDU BOJĀJUMU VAI AR ŠĀDU BOJĀJUMU APRAKSTOŠIEM
TERMINIEM TIEK IZTEIKTS.,,
Vispasaules sāpju asociācijas definīcija.
1.
2.
3.
4.

Sāpes ir brīdinājuma signāls par draudiem mūsu eksistencei!
Draudi var būt gan mūsu fiziskajai, gan garīgajai eksistencei.
Sāpes ir subjektīvas. Tās nav taustāmas , sāpes veidojas mūsu apziņā, tāpēc
izteikt un aprakstīt tās varam katrs pēc savām spējām un apziņas stāvokļa
katrā noteiktā brīdī.
Sāpes ir biopsihosociāls fenomens. Tas nozīmē, kā sāpju veidošanās
un pastāvēšanas procesā ir iesaistīts gan cilvēka ķermenis, gan prāts,
gan sociālā vide, kurā tas atrodas. Visas šīs sfēras atrodas nepārtrauktā
mijierarbībā un pats dziļākais un nozīmīgākais sāpju iemesls var būt
meklējams jebkurā no tām. Sāpēm sākoties, tās atstāj iespaidu uz visām
cilvēka eksistences sfērām.

Akūtas sāpes visbiežāk saistītas ar konkrētu bojājumu, ko izraisījusi kāda ārēja
iedarbība vai cilvēka iekšējo traucējumu kopums. Par akūtām sāpēm runājam
no sāpju parādīšanās brīža līdz 10. – 14. sāpju pastāvēšanas dienai. Tas ir laika
sprīdis, kura laikā notiek bojājuma sadzīšanas process. Sadzīstot bojājumam, izzūd
sāpes.
Par hroniskām sāpēm sauc sāpes, kas pastāv ilgāk par 3 mēnešiem vai bieži
un vienveidīgi atkārtojas. Tās kļūst par pastāvīgu slimību, kas progresē un rada
arvien jaunas izmaiņas organismā, psihē un nereti arī jaunas sāpes.
Par specifiskām sāpēm sauc sāpes, kuras izraisa kāda noteikta slimība, vai
process.
Par nespecifiskām sāpēm sauc sāpes, kuras izraisa vesels kopums ikdienišķu
procesu, kuri, katrs par sevi, sāpes nespētu radīt.
Sāpes ir svarīga cilvēka eksistences aizsargfunkcija, kas pasargā organismu
no iznīcības, brīdinot to par esošām vai draudošām briesmām. Kad sāpes ir
veikušas brīdinājuma funkciju, tās zaudē savu nozīmi un turpinot pastāvēt
nodara kaitējumu organismam, palēnina atveseļošanās procesu, rada dažādas
komplikācijas un palielina slimnieku mirstību. Sāpes būtiski ietekmē cilvēka
dzīves kvalitāti: mazina darbaspējas, rada ciešanas, bailes, bezmiegu, depresiju,
sašaurina apziņu Tas ir skaidrs arguments, kāpēc sāpes ir jāārstē iespējami agrīni
un pilnvērtīgi.
Izprotot sāpju veidošanās un pastāvēšanas mehānismus, ir vieglāk atrast
piemērotākos medikamentus un ārstēšanas metodes sāpju problēmas
risināšanai.

1. DAĻA. VISPĀRĒJĀ SĀPJU TERAPIJA.
Atklājumi sāpju izpētē ir radikāli mainījuši daudzus priekšstatus un izpratni
par sāpēm. Par vadošo teoriju sāpju izcelsmē mūsdienās tiek uzskatīta specifitātes
teorija. Teorijas pamatā ir atziņa, ka sāpes ir patstāvīga maņa, līdzīgi garšai, ožai un
redzei, un to nodrošina specifiska nervu sistēmas daļa ar specifiskiem receptoriem,
nerviem un nervu centriem.

01. att. Sāpju biopsihosociālā modeļa shēma.

6

Kā sāpju specifitātes teorijas pamatpostulāts der atklājums, ka gandrīz visos
cilvēka audos ir atrodami speciāli sensori ar tik augstu ierosināmības slieksni, ka
tie var tikt aktivēti tikai ar audu bojājumu izraisošiem vai potenciāli bīstamiem
kairinātājiem.
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Šos specifiskos sensorus sauc par nociceptoriem. To uzbudinājums parasti
izraisa sāpes, kas signalizē par organismam draudošām briesmām. Informācija
ceļo pa specifiskām nervu šķiedrām uz CNS, kur tā tiek modulēta un virzīta uz
atbilstošiem smadzeņu garozas laukiem, kuriem aktivējoties mēs sajūtam to
reprezentācijai atbilstošas sāpes.
Nocicepcija ir noksisko (bojājumu izraisošo) signālu uztveršana, pārvade
un analīze. Sistēmu kopumu, kas iesaistītas šajā procesā sauc par nociceptīvo
sistēmu.
Nociceptīvo sistēmu ikdienā bieži sauc par sāpju sistēmu, kas nebūtu pareizi
darīts, jo sāpes ir subjektīvs jēdziens, kas veidojas katra indivīda apziņā. Sāpju
veidošanās procesā bez noksiskās informācijas svarīgu vietu ieņem indivīda
psihiskās darbības: emocionālais stāvoklis, iepriekšējā pieredze un domāšana.
Šī iemesla dēļ nociceptīvo sistēmu nevar pilnībā identificēt ar sāpēm, jo var
būt nociceptoru kairinājums, kas nerada sāpes, vai arī sāpes bez nociceptoru
kairinājuma.
1.1. Perifērie sāpju regulācijas mehānismi.
Apkārtējās vides informācija sensorajās nervu šķiedrās tiek transformēta
elektrisku impulsu formā un apstrādāta CNS, dodot mums priekšstatu par vidi un
apstākļiem, kuros mēs atrodamies.
Mazāko kairinājumu, kas spēj izraisīt kairinājuma uztveršanu, sauc par
kairinājuma slieksni. Sāpju gadījumā runa ir par sāpju slieksni.
Receptorus ar augstu kairinājuma slieksni, kas tiek aktivēti ar augstas
intensitātes kairinātājiem, sauc par nociceptoriem. Nociceptori var būt Aδ un
C šķiedras. Tās beidzas inervējamos audos kā brīvi nervu gali. Nociceptori var
reaģēt tieši, atbildot uz noksisku kairinātāju, vai pastarpināti ar bojājuma atbrīvoto
mediatoru starpniecību.
Ir zināmi trīs veida nociceptori:
ØØ mehanonociceptori, kas tiek aktivēti ar stipru mehānisku kairinājumu;
ØØ termonociceptori;
ØØ polimodālie nociceptori, kas var tikt aktivēti gan ar mehānisku, gan
termisku, gan ķīmisku kairinājumu.
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Sāpju kairinājums, kas tiek vadīts pa ātrajām meielinizētajām Aδ šķiedrām,
vispirms izraisa reflektoras aizsargreakcijas un tikai tad nonāk mūsu apziņā. Šīs
sāpes var raksturot kā asas un durošas.

Aktīvie metabolīti, kas var ietekmēt nociceptoru, ir:
ØØ histamīns;
ØØ bradikinīns;
ØØ brīvie radikāļi;
ØØ protona joni;
ØØ prostaglandīni;
ØØ citokīni.

Sāpju kairinājums, kas tiek vadīts pa lēnajām nemielinizētajām C šķiedrām,
rezultējas apzinātās sāpju sajūtās. C šķiedras ir grūtāk ierosināmas par Aδ šķiedrām.
Šīs sāpes raksturojamas kā trulas un dedzinošas. Akūta bojājuma gadījumā var labi
sajust abus šos sāpju veidus ar zināmu laika intervālu.
Piemēram, iedurot pirkstā adatu, vispirms sajūtam asas, gaišas sāpes (Aδ
šķiedru kairinājums), kas gandrīz momentāli pāriet, bet pēc neilga laiciņa, kura
laikā vispār sāpju nav, pirksts sāk smelgt (C šķiedru kairinājums).
Sajūtas izskaidrojams ar fenomenu, ka Aδ šķiedras ātri adaptējas un,
turpinoties kairinājumam, mazinās to atbildes intensitāte, turpretim C šķiedru
atbildes intensitāte, turpinoties kairinājumam, pieaug. Papildus regulācija notiek
arī muguras smadzeņu līmenī ar interneironu starpniecību.
Normālos adaptācijas mehānismus var izjaukt bojājuma rezultātā atbrīvotie
mediātori, kas var mazināt receptoru uzbudināmības slieksni un tādejādi izsaukt
nociceptora sensibilizāciju. Audu iekaisuma gadījumā nevar novērot abus sāpju
veidus atsevišķi, jo sensibilizācija izjauc Aδ šķiedru adaptācijas mehānismus, un
abi sāpju veidi saplūst.
Daļa nociceptoru kļūst uzbudināmi tikai sensibilizācijas gadījumā. Tos sauc
par ,,snaudošajiem,, nociceptoriem. Tas ir viens no mehānismiem, kas izskaidro
sāpju intesitātes pieaugumu pie nemainīga ārējā kairinājuma lieluma. Atmodinot
snaudošos receptorus, pieaug kopējā impulsācijas intensitāte no bojājuma
vietas.
Liela daļa ādas nociceptoru ir polimodāli, t.i. to aktivāciju var izraisīt gan
ķīmiski, gan termiski, gan mehāniski kairinātāji.
Ārējā kairinātāja pārveidošanu elektriskā impulsā, kas rodas receptorā,
sauc par transdukciju. Pētījumos ir atklāti specifiski Na+ jonu kanāli, kas
atrodami tikai uz nociceptoriem, un to skaits pieaug sāpju gadījumā. Tie ir TTX-R
(tetrodoksīnrezistentie) Na+ jonu kanāli.

VISPĀRĒJĀ SĀPJU TERAPIJA

02. att. Transdukcija. Aktīvie metabolīti, iedarbojoties uz nociceptora receptoriem,
izraisa jonu kanālu atvēršanos, šūnas depolarizāciju un elektriska impulsa
veidošanos.

Audu bojājuma gadījumā notiek papildus aktīvo metabolītu atbrīvošanās (H+,
brīvie radikāļi, ...). No sabrukušu šūnu membrānām atbrīvojas arahidonskābe, kas
ciklooksigenāzes ietekmē veido prostaglandīnus. To daudzums audu bojājuma
vietā pieaug 20 – 30 reizes. No bojātajiem asinsvadiem izskalojas kinīni, kas
pārveidojas ļoti algogēnajā bradikinīnā. Uz iekaisumu migrē leikocīti, limfocīti un
makrofāgi, kur no tiem atbrīvojas citokīni (IL1, IL6. TNF-α) un iekaisuma mediatori
(histamīns, NGF, prostaglandīni).
C šķiedru brīvajos galos vezīkulās ir uzkrāti neiropeptīdi substance P un
CGRP (calcitonin gene related peptid). Ja nociceptors tiek aktivēts, notiek
aksonālais vielu transports un neiropeptīdi tiek izsviesti intersticiālajā telpā,
kur tie iespaido (pasliktina) audu perfūziju, izraisot kapilāra sieniņas caurlaidības
palielināšanos.
Aksona reflekss izraisa šo neiropeptīdu izsviedi un sensibilizācijas procesa
izplatīšanos arī bojājumam blakus esošajos neskartajos audos.

Ir atrasti arī Ca+ jonu kanāli, kurus aktivē termisks kairinājums (vanilloidreceptor
VR1). Šos receptorus var aktivēt arī H+ joni (acidoze) un Capsaicin. Tāpēc polimodālos
C šķiedru nociceptorus sauc arī par kapsaicīnsensitīviem. Šo receptoru sensibilizācijai
ir nozīmīga vieta receptoro sāpju patoģenēzē.
Perifērā sensibilizācija.
Lai izprastu visus tos faktorus, kas var veicināt perifēro nociceptoru
sensibilizāciju, jāsaprot, ka receptors atrodas intersticiālajā telpā, kurā ir vairāk vai
mazāk dažādu aktīvu metabolītu, kas var iedarboties uz receptoru, sensibilizējot vai
pat uzbudinot to.
To, cik daudz šo metabolītu tur atrodas noteiktajā brīdī, ietekmē audu perfūzijas
stāvoklis, ko nodrošina kapilāru tīkls. Sliktas audu perfūzijas gadījumā aktīvo metabolītu
koncentrācija var pieaugt tik lielā mērā, ka pat bez ārēja kairinājuma iedarbības tie var
sensibilizēt un aktivēt nociceptorus un izraisīt sāpes.

03. att. Aksonālais vielu transports un aksona reflekss.
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Tā tiek atmodināti ,,snaudošie,, nociceptori.
Abas substances neirona aktivācijas gadījumā tiek izsviestas arī centrāli
– sinapsē ar centrālo neironu, kur tās veicina sinaptiskās pārvades efektivitāti,
sekmējot vieglāku Ca+ jonu iekļuvi šūnā.
Bojājums (mehāniski un ķīmiski) iedarbojas ne tikai uz nociceptīvajiem
nervu galiem, bet arī uz asinsvadiem, traumējot tos un izraisot kapilāra sieniņas
caurlaidības palielināšanos.
Abos gadījumos proteīni no asinsvadiem nonāk intersticiālajā telpā
un vazoneiroaktīvās substances BK (bradikinīns), 5-HT (serotonīns), PgE
(prostaglandīni E) sensibilizē nociceptorus. Savstarpēji mijiedarbojoties Pg E
un 5-HT padara nociceptorus jūtīgākus ne tikai pret BK, bet arī pret mehānisku
receptoru kairinājumu.
Sensibilizējošās substances (BK, 5-HT, PgE, adenozīns) iedarbojas ar specifisku
šūnas membrānas receptoru starpniecību, kas, aktivējot intracelulāro ciklisko
adenozīnmonofosfātu (cAMP) kaskādi, paaugstina TTX rezistento Na jonu kanālu
caurlaidību un sekmē šūnas depolarizāciju (04. att.).

VR1 – vaniloidreceptors. Bk1 un Bk2 – bradikinīna receptori. Bk2 eksprimējas
tikai nociceptora kairinājuma gadijumā. PGE2, adenozīna un serotonīna
receptoru aktivācija darbojas uzbudinoši - sekmē jonu kanālu atvēršanos. Opiātu,
somatostatīna un galanīna receptoru aktivācija darbojas kavējoši un mazina jonu
kanālu caurlaidību. NGF (nerve growth factor) un GDNF (Glia- derived nerve
growth factor) ietekmē tiek stimulēta jaunu receptoru un jonu kanālu veidošanās.
Mehanosensitīvo jonu kanālu atvēršanos izraisa mehāniska nociceptora
deformācija vai kompresija.
Sensibilizētā nociceptorā pieaug ne tikai TTX rezistento Na kanālu, bet arī BK
receptoru skaits (05. att.).
Ilgstoša kairinājuma rezultātā perifērajā neironā notiek neiroplastiskas
izmaiņas, kas palielina tā jūtību pret nociceptīviem un arī nenociceptīviem
kairinātājiem.

ØØ veicina kapilāra caurlaidības pieaugumu, tūskas veidošanos, kas izraisa
mediatoru daudzuma pieaugumu, sakarā ar to aizkavētu izskalošanos.
Rezultātā veidojas situācija, kad nociceptori sāk stiprāk reaģēt uz noksisku
kairinājumu (hiperalgēzija), kā arī var sākt reaģēt uz kairinātājiem, kas normālos
apstākļos nespētu šos receptorus aktivēt (allodīnija).
Neirogēnais iekaisums.
Neirogēnais iekaisums ir pašuzturošs process, kura pamatā ir aktivēto C
šķiedru spēja aksonālā transporta veidā izdalīt perifērajos audos neiropeptīdus
– substanci P un CGRP, kas, iedarbojoties uz mikrocirkulāciju, izsauc asinsvadu
dilatāciju, hiperēmiju, ekstravazāciju, tūsku un eritēmas veidošanos. Svarīga
loma neirogēnā iekaisuma veidošanās un pastāvēšanas procesā ir arī simpātisko
eferento šķiedru izdalītajam noradrenalīnam. Procesa izplatību sekmē aksona
reflekss. Rezultātā, īpaši jau iepriekš traucētas perfūzijas gadījumā, var attīstīties
persistējošs iekaisuma process un sāpes, kaut sākotnēji pastāvošais bojājums ir
izzudis vai vispār nav bijis.
Neirogēnais iekaisums var attīstīties arī centrāla C šķiedru kairinājuma gadījumā
(perifērā nerva traumatizācija), kad nelabvēlīgos apstākļos aksonālā substances P
un CGRP izdale perifērijā un simpatiskās nervu sistēmas hiperaktivitāte var izraisīt
neirogēnu iekaisumu ar tūsku, termoregulācijas traucējumiem un dedzinošām
sāpēm. Šis mehānisms varētu būt komplekso reģionālo sāpju sindromu (CRPS),
dažu galvassāpju formu kā arī artrīta sāpju patoģenēzes pamatā.
Perifērie sāpju kontroles mehānismi.

Nervu sāpes.
Normālos apstākļos perifērais nervs ir informācijas nesējs, kas receptora
uzbudinājuma izraisīto šūnas membrānas depolarizāciju elektriska impulsa veidā
pārvada no perifērijas uz centru. Informāciju no apkārtējās vides vesels nervs
neuzņem.
Situācija mainās gadījumā, ja nervs tiek bojāts. Tie var būt gan akūti, gan
hroniski bojājumi, kurus izraisa traumas, metaboli, toksiski, išēmiski, infekciozi
traucējumi, kas bojā un destabilizē nerva membrānu.
Pēc sāpju sajūtām nervu sāpes var iedalīt :
ØØ Neiralģijas – asas sāpes pa bojātā nerva gaitu (akūta nerva kompresija –
starpskriemeļu diska prolapsa gadījumā, sensibilizēta nerva kairinājums
– trijzaru nerva neiralģija.)
ØØ Neiropātiskas sāpes – difūzas, izplūdušas, dedzinošas sāpes pa bojātā
nerva gaitu (diabētiska polineiropātija) hroniska nerva bojājuma
gadījumā, kuras parasti pavada citi nervu darbības traucējumi.

06. att. Perifērie sāpju kontroles mehānismi.

Kopīgais un raksturojošais visām nervu sāpēm ir patoloģiskas impulsācijas
veidošanās perifērajā nervā proksimāli no receptora.
Elektriskais impulss (šūnas membrānas depolarizācija) rodas, atveroties Na+
jonu kanāliem un nātrijam ieplūstot šūnā, līdzīgi, kā tas notiek ar receptoru.
Nervu sāpju ģenēzē var izdalīt divas galvenās mehānismu vai iemeslu
grupas:
Agrīnais - impulsācijas rašanās saistāma ar tiešu traumatizāciju un (vai)
sensibilizāciju metabolu, toksisku iedarbību rezultātā.
Vēlīnais - nociceptīvā neirona bojāejas gadījumā, sākotnēji mazinās
ekscitatoro mediatoru izdale sinaptiskajā spraugā ar centrālo neironu – iestājas
hipoalgēzijas periods. Bojā gājušā neirona vietā augšanas faktoru (NGF, BDNF, ...)
ietekmē tiek stimulēta nervu šķiedru ieaugšana no blakus apvidiem. Tās pārsvarā

05. att. Na jonu kanālu un bradikinīna receptoru ekspresija sensibilizētā
nociceptorā.

04. att. Polimodālā nociceptora receptoru un jonu kanālu veidi.
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Viss algogēno substanču kopums darbojas:
ØØ tieši atverot jonu kanālus un aktivējot nociceptoru;
ØØ saistoties ar specifiskiem receptoriem, kas pazemina nociceptora
uzbudināmības slieksni (sensibilizācija);

VISPĀRĒJĀ SĀPJU TERAPIJA

Perifērā nerva kairinājums izraisa tajā neiroplastiskas izmaiņas arī pozitīvā
virzienā. Uz C tipa šķiedrām atrodami opiātu receptori, kuru skaits pieaug šūnas
kairinājuma, stresa (corticotropin releasing factor) iedarbības rezultātā.
Bojājuma gadījumā uz notikuma vietu migrē imūnsistēmas šūnas, kurās
stress (corticotropin releasing factor) un interleikīns IL-1 izraisa endogēno opiātu
atbrīvošanos un uzbudinājuma slāpēšanu neironā.(06. att.) Imunosupresijas
gadijumā vājāka ir imūnšūnu migrācija un mazāks atbrīvoto endogēno opiātu
daudzums. Tās paskaidro imunitātes saistību ar sāpēm.
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ir Aβ un simpātiskās nervu sistēmas šķiedras. Augšanas faktoru ietekmē tajās
(un arī daļēji bojātajās Aδ nervu šķiedrās) tiek stimulēta TTX rezistento Na+ jonu
kanālu un adrenoreceptoru pastiprināta veidošanās (07. att.), kas vēlīni palielina
impulsāciju centrālajam neironam un veicina tā sensibilizāciju, jo jutīgākie TTX
rezistentie Na+ kanāli, palielinātais adrenoreceptoru skaits un pastiprināta
simpatiskās nervu sistēmas klātbūtne padara bojāto nervu par pastiprināti jutīgu
apkārtējās vides informācijas uztvērēju un nereti par spontānas patoloģiskas
impulsācijas ģeneratoru, kas mūsu sajūtās realizējas ar spontānām, šaujošām
sāpēm,allodīniju, hiperalgēziju.

Tā funkcionēšanas mehānismu izpēte dažādos apstākļos lauj izskaidrot
daudzus sāpju terapijā sastopamus fenomenus.
Izstarotās sāpes ādas reģionos (Heda zonās), kas atbilst bojātā orgāna
inervācijas līmenim muguras smadzenēs, ir saistāmas ar aferentās informācijas
konverģenci atbilstošajā WDR neironā.
Ilgstoša nociceptīvā impulsācija izraisa arī funkcionālas izmaiņas muguras
smadzenēs – pieaug to neironu populācija, kurus spēj aktivēt aferentā impulsācija,
jo uzlabojas starpneironu komunikācija un gala rezultātā sāpes ,,izplešas,,. Ja
sākotnēji nociceptīvās impulsācijas ietekmē aktivitāte vērojama L3 segmenta
WDR neironos, tad, saglabājoties impulsācijai ilgstoši, aktivitātes pieaugumu var
vērot arī L2 un L4 līmenī.

Bojāta nerva radītā impulsācija parasti ir daudz lielākas intensitātes, tā ir
nefizioloģiska. Šīs sāpes grūtāk padodas terapijai.

07. att. Jonu kanālu un receptoru ekspresija perifērajā nervā.
1.2. Centrālā sāpju regulācija.
Muguras smadzeņu mugurējā raga pelēkā viela ir vieta, kur perifērā
nociceptīvā informācija no perifērā nerva tiek nodota nākamajam nociceptīvās
sistēmas neironam (08. att.).
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Perifērā nociceptīvā informācija WDR neironam pienāk pa 2 veidu nervu
šķiedrām (09. att.):
ØØ Aδ, ātrajām, mielinizētajām šķiedrām, kas pārsvarā nāk no ādas un
zemādas audiem – sāpes asas,ātri dziestošas;
ØØ C lēnajām, nemielinizētajām, grūtāk ierosināmajām nervu šķiedrām –
sāpes izplūdušas, lēni pārejošas.
Atšķirīgajai iedarbībai ir atrasts skaidrojums.
Aδ šķiedru kairinājums izraisa ne tikai mediatoru izsviedi sinapsē ar WDR
neironu un tā aktivāciju, bet vienlaikus tiek stimulēti arī opiātu interneironi, kuri
sinapsē ar WDR neironu pastiprināti izsviež endogēnos opiātus, kas radušos
uzbudinājumu ātri noslāpē C šķiedrās, aktivējot WDR neironu, vienlaikus aktivē
arī GABA (gamma-amino sviestskābes) interneironus, kas kavējoši darbojas
uz opiātu interneironiem, mazinot endogēno opiātu izdali sinapsē ar WDR
neironu. Tā rezultātā uzbudinājums dziest aizkavēti, un sāpju sajūtas saglabājas
ilgāk.
Ne katrs impulss vai to zalve, sasniedzot sinapsi ar WDR neironu, izsauc tā
depolarizāciju un sāpju sajūtas. Tam pretī darbojas antinociceptīvā sistēma, kas
cenšas nepieļaut WDR neirona depolarizāciju. Tikai tad, ja perifērā impulsācija
ir stiprāka par antinociceptīvās sistēmas darbību, nervu šūnā var notikt
depolarizācija un impulss tiek nodots un vadīts tālāk.

08. att. Nociceptīvās informācijas pārvade no perifērā neirona uz centrālo neironu
notiek muguras smadzeņu mugurējā raga pelēkajā vielā.
Perifērās, sensorās nervu šķiedras centrāli beidzas muguras smadzeņu
mugurējā raga pelēkajā vielā, kur ienākošie elektriskie nociceptīvo neironu impulsi
tiek nodoti otrajam neironam, ko pieņemts saukt arī par centrālo neironu. Šī ir
robežšķirtne nosacītajam dalījumam perifērajos un centrālajos sāpju patoģenēzes
mehānismos.
Cenrālais neirons, kam tiek nodota perifērā nociceptīvā informācija, var būt:
ØØ nociceptīvi specifisks – tas saņem tikai nociceptīvo informāciju un,
modulējot to, vada tālāk;
ØØ plašas dinamikas apjoma- WDR (wide dynamic range) neirons, kas
saņem gan nociceptīvo informāciju no Aδ un C šķiedrām, gan arī taktilo
informāciju no Aβ šķiedrām ādā;
ØØ interneirons, kas pienākošo impulsāciju modulē, to pastiprinot vai
pavājinot.
No viena perifērā nerva nākošā informācija var tikt vienlaicīgi nodota vairākiem
centrālajiem neironiem, piemēram, WDR neironam un interneironam.
Raksturīgi, ka centrālo neironu skaits ir stipri mazāks par ienākošo aferenču
skaitu, t.i. vairākas aferences konverģē uz vienu centrālo neironu (WDR), tāpēc
jaunākajā literatūrā, īpaši sāpju terapijas patofizioloģijas pētijumos, runājot par
centrālo neironu, tiek domāts un minēts WDR neirons.

sinapsei, kur šūna tiek aktivēta, atkarībā no impulsācijas intensitātes (frekvences),
tiek izdalīts noteikts daudzums mediatoru (glutamāts, substance P, CGRP), kas,
iedarbojoties uz WDR neirona receptoriem un jonu kanāliem, var izraisīt WDR
neirona depolarizāciju ar jauna elektriskā impulsa veidošanos, kas pa neirona
aksoniem tiek nodots tālāk elektriska impulsa veidā.

09. att. WDR neirons un tā komunikācijas sistēma.
Nociceptīvās informācijas pārvade sinapsē ir elektroķīmisks process.
Informācija pa perifēro nervu pārvietojas elektriska impulsa veidā un, nonākot līdz

Prostaglandīni CNS.
Prostaglandīni E ir atrasti ne tikai bojājuma vietā, kur tie sensibilizējoši
iedarbojas uz nociceptoriem, bet arī centrālajā nervu sistēmā (WDR neirona
apkārtnē), kur tie arī sensibilizē nervu šūnu membrānas un padara vieglāku to
depolarizāciju.
Aδ un C šķiedras sinapses spraugā izdala glutamātu un substanci P. Glutamāts
izraisa WDR neirona aktivāciju un prostaglandīnu E veidošanos. Glijas šūnas
(astrocīti), nonākot saskarē ar substanci P, arī sāk producēt prostaglandīnus E, kas
papildus sensibilizē perifēro neironu un stimulē pastiprinātu mediatoru izdali.
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Antinociceptīvā sistēma.
Antinociceptīvo sistēmu (09. att.) veido:
ØØ Inhibējošie interneironi (opiātu, GABA,);
ØØ Descendējošā monoamīnu sistēma (serotonīns, noradrenalīns).
Šo sistēmu vājums pazemina sāpju slieksni, un var būt spontānu sāpju
iemesls.
Inhibējošie interneironi ir jūtīgi pret intensīvu kairinājumu un pārlieku stiprs
kairinājums izraisa to bojāeju.
Descendējošā monoamīnu sistēma atrodas pastāvīgā aktivitātes stāvoklī
un nepārtaukti veic WDR neirona supresiju. Ja ir deficīts (depresija, izsīkums)
monoamīnu sistēmā, mazinās tās aktivitāte un mazākas intensitātes impulsācija
spēj izraisīt WDR neirona depolarizāciju un sāpju sajūtas.
Descendējošā inhibitorā sistēma nāk no smadzeņu stumbra. To stimulē
akūts stress. Tas varētu būt viens no stresa analgēzijas iespējamajiem
izskaidrojumiem.

Nervu šūnas sieniņas membrānā atrodas divu veidu jonu kanāli (10. att.):
ØØ Sprieguma atkarīgie jonu kanāli, kuru atvēršanos vai slēgšanos nosaka
šūnas sensibilizācijas pakāpe un membrānas elektriskais potenciāls.( A );
ØØ Ligantu atkarīgie receptoru kanāli, kuru atvēršānos vai slēgšanos nosaka
noteiktu ķīmisku vielu saistīšānās ar receptoru ( B ). Tās var būt vielas ar
kavējošu vai aktivējošu darbību. Tā, piemēram, glutamāts darbojas uz
NMDA receptoru kanālu aktivējoši – sekmē jonu kanāla atvēršanos un
Ca+ jonu ieplūšanu šūnā, bet Mg+ joni, ketamīns, amantadīns kavē
NMDA receptora kanālu atvēršanos.

WDR neirona depolarizācija.
Procesus, kas notiek ap WDR neironu aplūkosim no jonu kanālu un receptoru
kanālu skatu punkta.

11. att. WDR neirona jonu un receptoru kanāli un aktīvās vielas, kas darbojas
sinapses spraugā.

10. att. Jonu kanālu veidi.
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Vienkopus visas darbojošās ,, parādītas,, 11. att.
Nociceptīvās impulsācijas rezultātā no perifērā nerva sinapses spraugā
tiek izsviests glutamāts, substance P un CGRP. Pēc neilga brīža tiem pievienojas
prostaglandīni E. Tās ir aktīvās vielas, kas iedarbojas uz WDR neironu.
Sinapses spraugā izsviestais glutamāts saistās ar glutamāta receptoru
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apakštipu – AMPA-kaina receptoriem (α-amino- 3hydroxyl-5-metyl-4izoxazlpropionskābes receptori). Tas izsauc īslaicīgu WDR neirona depolarizāciju
ar elektriska impulsa veidošanos un tālākvadīšanu. Atveroties AMPA receptoru
kanāliem šūnā ieplūst Na+ joni. Šādi tiek vadīta mērena akūta nociceptīva
kairinājuma impulsācija. Pacientam ir īslaicīgas sāpju sajūtas.
Mainoties šūnas membrānas potenciālam, procesā iesaistās sprieguma
atkarīgie Na+ un Ca+ jonu kanāli – tie kļūst caurlaidīgāki un šūnā pamazām sāk
ieplūst Na+ un Ca+ joni, mazinot šūnas miera potenciālu. Ir nepieciešams mazāks
AMPA receptoru kairinājums, lai izraisītu šūnas depolarizāciju.
Sasniedzot noteiktu membrānas potenciāla līmeni un saglabājoties
glutamāta kairinājumam, atveras NMDA receptoru kanāli un šūnā ieplūst liels
daudzums Ca+ jonu, kas izraisa ilgstošu šūnas depolarizāciju.
Lai atvērtos NMDA receptoru kanāli un tiktu pārtraukts Mg+ jonu bloks, ir
nepieciešami divi priekšnosacījumi. Vienlaicīgi ir jābūt glutamāta kairinājumam
un kritiski samazinātam šūnas membrānas potenciālam. Šie priekšnosacījumi var
realizēties divos veidos:
ØØ Pastāv ilgstošs, mērens nociceptīvs kairinājums ar sprieguma atkarīgo
jonu kanālu iesaistīšanos procesā;
ØØ Spēcīga nociceptīva kairinājuma gadījumā abi nosacījumi realizējas
vienlaicīgi.
Centrālā neiroplasticitāte.
Ca+ joni šūnā darbojas kā ierosinātājfaktors tālākām izmaiņām šūnā. Šo
procesu sauc par neiroplasticitāti. WDR neirona aktivācija rada izmaiņas arī šūnas
iekšējās struktūrās, izmainot to gan morfoloģiski, gan funkcionāli.
Ca+ jonu ietekmē tiek aktivētas šūnas proteīnkināzes, kas fosforilē AMPA
receptorus. Fosforilēšanas rezultātā AMPA receptoru kanāli pie viena un tā paša
kairinājuma laiž šūnā daudz lielāku Na+ jonu daudzumu.
Ca+ joni aktivē arī atsevišķus šūnas genoma posmus, kas izraisa jaunu
proteīnu veidošanos šūnā – veidojas jauni jonu kanāli, kas padara šūnu jutīgāku
sekojošiem kairinātājiem, un vairāk tiek sintezēts mediatoru, ar kuru palīdzību
informācija tiek nodota tālāk.
Iepriekš minēto izmaiņu rezultātā WDR neirons ir kļuvis jūtīgāks pret sāpēm.
Veidojas sekundāra hiperalgēzija, ko sauc arī par centrālo sensibilizāciju.
Nociceptīvās specifitātes teorija ir spēkā līdz WDR neironam, jo tas saņem
informāciju arī no taktilajām A beta šķiedrām un ādas termoreceptoriem. Šajā
līmenī notiek informācijas konverģence (12. att.).

12. att. Nociceptīvo un taktilo sķiedru konverģence uz neiroplastiski izmainītu
WDR neironu ir centrālas allodīnijas iemesls.
Neirona neiroplastisko izmaiņu gadījumā taktilais kairinājums kļūst sāpīgs
- veidojas allodīnija. Turpretim, ja neiroplasticitātes process vēl nav izteikts, ir
saglabājušies kavējošie interneironi, ar panākumiem var izmantot A tipa (δ un β)
receptoru papildus stimulāciju atsāpināšanai (opiātu interneironu stimulācijai).
Saprotama kļūst stimulējošo terapijas metožu (masāža, kairinošās un sildošās
ziedes, TENS,..) efektivitāte vai neefektivitāte.
Sāpju atmiņa.
Katrs impulss, kas nāk no perifērijas un izraisa neirona depolarizāciju, izraisa arī
strukturālas izmaiņas šūnā ar jaunu receptoru un pastiprinātu mediatoru sintēzi
šūnā. Nav nepieciešams ilgstošs un spēcīgs kairinātājs, lai izraisītu šīs izmaiņas.
Tās sākas ar katru impulsu, kas izsauc šūnas depolarizāciju. Ātri vien WDR neirons
paliek spontāni aktīvs – sāpes saglabājas bez kairinātāja klātbūtnes. Ja šādā
situācijā tiek pielietota perifērās sāpju pārtraukšanas metodes, (medikamenti,
lokālanestēzijas, blokādes), tās var izrādīties neefektīgas.
Nervu šūnu apoptoze.
Ļoti spēcīga nociceptīvā kairinājuma gadijumā, atveroties NMDA jonu
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kanāliem, nervu šūna tiek pārpludināta ar Ca+ joniem, kas vieglākā gadījumā izraisa
neiroplasticitātes procesus, bet smagākajā – nervu šūnas bojāeju. Visjūtīgākie
šajā ziņā ir kavējošie interneironi, kas atrodas muguras smadzenēs. Ja netiek
savlaicīgi adekvāti kupētas stipras sāpes, notiek šo interneironu bojāeja, kas izraisa
endogēnās antinociceptīvās sistēmas neatgriezenisku pavājināšanos. Ja WDR
neirona neiroplastiskās izmaiņas var būt atgriezeniskas, tad kavējošo interneironu
zaudējums ir neatgriezenisks process. Laika gaitā tas var tikt daļēji kompensēts ar
GABA un opiātu receptoru jutīguma pieaugumu, bet tas var būt nepietiekams, un
pacienta sāpju slieksnis visu atlikušo mūžu paliks pazemināts.
Spinālās atbildes reakcijas.
WDR neirons saņemto informāciju pārvada ne tikai pa ascendējošajiem
traktiem uz augstākajiem centriem zemgarozā, bet nodod tūlītējas reaģēšanas
signālus atbilstošajiem motoneironiem un simpātiskajai nervu sistēmai (13. att.).
Abas šīs papildus darbības būtiski ietekmē sāpju veidošanās un hronifikācijas
procesus. Muskuļu spazmas var būt jaunu sāpju iemesls. Simpātiskās nervu
sistēmas hiperaktivitātes izraisītie perfūzijas traucējumi var sekmēt neirogēnā
iekaisuma attīstību.

Centrālie sāpju kontroles mehānismi.

GABA (gammaaminosviestskābe) interneironi un receptori ir plaši pārstāvēta
kavējošā sistēma dažādos CNS līmeņos.
Darbības mehānisma pamatā ir ligantu atkarīgais Cl- jonu kanāls (16. att.),
kuram atveroties, notiek negatīvi lādēto Cl- jonu plūsma šūnā, kas izraisa WDR
neirona hiperpolarizāciju (vai kompensē šūnā ieplūstošo Na+ un Ca+ jonu
pozitīvo lādiņu).

Par kavēšanas procesiem atbild antinociceptīvā sistēma, kas tiek aktivēta,
rodoties kairinājumam, vai atrodas pastāvīgā aktivitātes stāvoklī.
Kavēšana var notikt 2 veidos:
ØØ Presinaptiskā kavēšana. Kavējošā viela iedarbojas uz perifērā nerva jonu
un receptoru kanāliem. Tiek nomākta šūnas aktivitāte – mazinās aktīvo
vielu (glutamāta, substances P, CGRP) izsviede sinapses spraugā (14.A att.);
ØØ Postsinaptiskā kavēšana. Kavējošā viela iedarbojas uz centrālā neirona
receptoru un jonu kanāliem, kavējot aktīvo mediatoru darbību (14.B att.).

15. att. Endogēno opiātu darbības mehānismi.
Tā ir opiātu izraisītā postsinaptiskā kavēšana (15. att. B). Opiātu receptori ir
arī perifērā nervā, kur opiātu kavējošā darbība tiek realizēta ar Ca+ jonu kanālu
blokādi, kas samazina glutamāta, substances P un CGRP izsviedi sinapses spraugā
un pastarpināti (caur substances P inhibīciju) prostaglandīnu E veidošanos CNS.
Tas ir opiātu presinaptiskās kavēšanas mehānisms (15. att. A)
Presinaptiskās kavēšanas rezultātā tiek mazināts visa perifērā nerva
uzbudinājums. Tā rezultātā mazinās aksonālais vielu transports (Substances P un
CGRP), kas mazina neirogēno iekaisumu un tūsku arī perifērijā.

Descendējošā monoaminerģiskā sistēma.
Tie ir pastāvīgā aktivitātes stāvoklī esoši descendējošie neironi, kas sinapsē ar
WDR neironu izdala noradrenalīnu (NA) un serotonīnu (5-HT), kas, darbojoties uz
atbilstošajiem adrenoreceptoriem un 5-HT receptoriem, veic kavēšanu, kas, pēc
pašreiz pastāvošajiem uzskatiem, tiek realizēta, atverot K+ jonu kanālus, bloķējot
Na+ jonu kanālus un tādejādi stabilizējot NMDA receptoru (17. att.).
NA un 5-HT receptori ir sastopami arī presinaptiski, tāpēc serotonīns un
noradrenalīns veic arī presinaptisku kavēšanu ar visām no tā izrietošajām sekām.
Bez tam serotonīnam un noradrenalīnam ir pierādīta imunostimulējoša iedarbība,
kas dod savu artavu sāpju regulācijā.

GABA receptorā sistēma
14. att. Presinaptiskā un postsinaptiskā kavēšana.
Endogēnie opiāti.

13. att. Spinālās atbildes reakcijas.
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Endogēno opiātu izdali veicina stress, A tipa neironu aktivācija, kas
stimulējoši iedarbojas uz opiātu interneironiem. Atbrīvotie opiāti saistās ar WDR
neirona opiātu receptoriem, kuru aktivācija izraisa K+ jonu kanālu atvēršanos ar
sekojošu K+ jonu izvadi no šūnas, kas izsauc šūnas hiperpolarizāciju. Tās ietekmē
sprieguma atkarīgo Ca+ jonu kanālu caurlaidība samazinās. Šūnas membrānas
hiperpolarizācija padara praktiski neatveramu arī NMDA receptoru kanālu.
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16. att. GABA receptorās sistēmas Cl- jonu kanāli.

17. att. Monoamīnu analgētiskās darbības mehānisms.
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Subkortikālie un kortikālie sāpju uztveres centri.
Modulētā nociceptīvā informācija no muguras smadzeņu mugurējā raga
neironiem tālāk tiek vadīta pa diviem dažādiem ceļiem, kurus nosacīti iedala
mediālajā un laterālajā traktā.
Laterālā sistēma vada informāciju no lielākās daļas Aδ šķiedru un daļēji arī
no C šķiedrām uz laterālo talamusu un, pārslēdzoties uz trešo sensoro neironu,
tālāk uz somatosensorajiem smadzeņu garozs laukiem, kur sadalās atbilstoši
ķermeņa virsmas reprezentācijai smadzeņu garozā. Laterālās sistēmas uzdevums
ir diferencēt un lokalizēt sāpes.
Mediālā sistēma (pārsvarā C šķiedru informācija) iet caur mediālo talamusu,
formatio reticularis vidussmadzenēs. Tā nav somatotopiski dalīta un ir saistīta
ar hypothalamus un limbisko sistēmu. Mediālā sistēma kalpo nociceptīvās
informācijas emocionālajam novērtējumam.
Nociceptīvajai informācijai nonākot somatosensorajā garozā, saistībā ar
daudziem asociatīvajiem traktiem no prefrontālās smadzeņu garozas, veidojas
sāpju sajūtas ar savu kvalitatīvo, laika, vietas un intensitātes raksturojumu,
salīdzinājumā ar agrāk pārdzīvoto un atbilstošām atbildes reakcijām – emocionāli,
domāšanā un uzvedībā.
Īsti pareizi par sāpēm būtu runāt tikai tad, kad nociceptīvā informācija
sasniedz smadzeņu garozu.
1.1.3. Simpātiskā nervu sistēma un sāpes.
Simpātiskā nervu sistēma regulē gandrīz visu audu un orgānu darbību.
Perifērijā tā ir eferentās nervu sistēmas pamatkomponente un nodrošina
daudzu refleksu realizāciju. Tai ir diferencēta reprezentācija muguras smadzenēs,
smadzeņu stumbrā un hipotalamusā.
Simpātiskās nervu sistēmas pamatfunkcijas ir:
ØØ Audu perfūzijas regulācija;
ØØ Gremošanas, uroģenitālās sistēmas un citu sistēmu darbības regulācija;
ØØ Termoregulācija.
Tās ir funkcijas, kas nodrošina organisma stabilitāti un adaptāciju ārējās vides
izmaiņām. Daudzas no šīm funkcijām ir cieši saistītas ar endokrīno sistēmu.
Runājot par simpātisko nervu sistēmu un sāpēm jāizvērtē 2 aspekti:
ØØ Simpātiskās nervu sistēmas atbildes reakcijas uz nociceptīvu kairnātāju –
bioloģiskais aspekts;
ØØ Simpātiskās nervu sistēmas loma sāpju patoģenēzē – patobioloģiskais aspekts.

18 MorganFrank

Pirmajā gadījumā tiek izvērtētas atbildes reakcijas uz sāpju kairinātāju, otrajā
– simpātiskās nervu sistēmas darbība, kas var būt par iemeslu sāpēm. Ir iespējama
abu aspektu savstarpēja pārklāšanās – simpātiskā nervu sistēma, atbildot uz sāpju
kairinātāju, pati rada izmaiņas, kas var būt sāpju iemesls vai svarīga komponente
sāpju hronifikācijas procesā.
Simpātiskā nervu sistēmas reakcijas, atbildot uz sāpju kairinājumu, var būt
lokālas un ģeneralizētas.
Ģeneralizētās atbildes reakcijas veidojas mezencefalon, hipotalamus
un supratalamiskajos centros, un tās var izpausties dažādos aizsargreakciju
variantos:
ØØ Confrontational defense – reakcija ar gatavību pretoties. To aktivē
nociceptīvā informācija no ķermeņa virsmas, un tā saistās ar endogēno
neopiātu analgēziju (monoamīnu sistēma), hipertensiju, tahikardiju.
Iekšējos orgānos un ekstremitātēs notiek vazokonstrikcija, sejā vazodilatācija;
ØØ Fligt – bēgšanas variants. Atšķirībā no iepriekšējā varianta, pieaug
apasiņošana ekstremitātēs, bet samazinās iekšējos orgānos un sejā;
ØØ Quiescence – aktīvā miera stāvokļa variants. Tiek aktivēts ventrolaterālais
mezencefalons. To aktivē nociceptīvās impulsācijas plūsma no dziļajiem
somatiskajiem audiem un iekšējiem orgāniem. Šis variants raksturojams ar
endogēno opiātu atbrīvošanos, hiporeaktivitāti, hipotensiju, bradikardiju.
Šīs stereotipās pamatreakcijas ar endogēnās analgēzijas dažādajām formām
vislabāk ļauj pārciest briesmas un saglabāt organisma integritāti.
Simpātiskās nervu sistēmas līdzdalība sāpju ģenēzē.
Praksē tika novērots, ka pēc ekstremitāšu traumām ar un bez redzama nervu
bojājuma nereti parādās dedzinošas sāpes, ekstremitātes hiperalgēzija, allodīnija.
Bieži šīs sāpes pavada arī tūska, audu trofikas, termoregulācijas, sviedru izdales un
motori traucējumi.
Daļā gadījumu sāpes pilnīgi vai daļēji pāriet pēc simpātiskās nervu sistēmas
šķiedru blokādes. Tas liek domāt, ka simpātiskā nervu sistēma var būt tieši
iesaistīta sāpju veidošanās procesā, un dažkārt tai var būt pat izšķirošā loma sāpju
izcelsmē.
Šādu kompleksu neiropātisku sindromu apzīmēšanai tika pielietoti visdažādākie
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nosaukumi: M. Sudeck, simpātiskā refleksdistrofija, kauzalģija, algodistrofija,..
Pašreiz ir pieņemts šos sāpju sindromus dalīt 2 grupās ar kopīgu
pamatnosaukumu – complex regional pain sindrom (CRPS) - kompleksie reģionālie
sāpju sindromi:
ØØ CRPS I – bez acīm redzama nerva bojājuma (agrāk simpātiskā
refleksdistrofija);
ØØ CRPS II – ar acīm redzamām perifērā nerva bojājuma pazīmēm ( agrāk –
kauzalģija).
Šī klasifikācija ir atvērta un iespējams nākotnē, pieaugot zināšanām par
notiekošo, var tikt modificēta.
CRPS I – to iemesls ir sāpīga trauma, mežģījums, saspiedums, lūzums,
operācija, retākos gadījumos miokarda infarkts vai cerebrāli traucējumi.
Elektrofizioloģiski nerva bojājuma pazīmes nekonstatē. Diferenciālnozīmīgi ir tas,
ka aprakstītā simptomātika ir izplatīta plašā areālā (parasti visā ekstremitātē), nevis
pa kāda noteikta nerva gaitu.
Simpātiskās nervu sistēmas šķiedru blokāde var būt dažādā pakāpē sāpes
mazinoša, un arī laika gaitā vienam pacientam tā var mainīties. Tas nozīmē, ka laika
gaitā mainās simpātiskās nervu sistēmas (SNS) līdzdalības daļa sāpju sindroma
pastāvēšanā. Tāpēc CRPS papildus mēdz klasificēt pēc simpātiskās nervu sistēmas
līdzdalības pakāpes:
ØØ Sympathetically maintained pain (SMP) – no SNS atkarīgās sāpes;
ØØ Sympathetically independent pain (SIP) – no SNS neatkaīgās sāpes.
SMP daļu izvērtē pēc SNS blokādes izdarīšanas. Ja sāpes mazinās par 80%, tad
var teikt, ka konkrētais CRPS ir ar izteiktu SMP daļu, kas nosaka tālākās ārstēšanas
taktiku.
CRPS II – attīstās pēc parciāla vai pilnīga perifērā neva bojājuma (ir obligāts
klīnisks vai elektrofizioloģisks nerva bojājuma apstiprinājums). Klīniskās izpausmes
– kā CRPS I gadījumā.
Vēl klīniskajā praksē izdala SMP neiralģijas jeb teritoriālos neiropātisko sāpju
sindromus, kur simptomātika veidojas un saglabājas bojātā nerva inervācijas
areālā. Te būtu pieskaitāma postzosterneiralģija.

SNS līdzdalību sāpju veidošanās procesā varētu skaidrot ar:
ØØ Eferento šķiedru atbrīvotā noradrenalīna darbību perifērijā, kur tas varētu
būt kritiskais komponents neirogēnā iekaisuma uzturēšanās procesā;
ØØ Adrenerģisko receptoru pastiprināta ieaugšana bojātajās aferentajās
nervu šķiedrās to reģenerācijas laikā;
ØØ Centrālās sensibilizācijas procesi, kas izraisa pastiprinātu SNS eferento
impulsāciju uz perifēriju;
ØØ Enapses (patoloģisku kontaktu) veidošanās starp aferentajām un
eferentajām nervu šķiedrām bojājuma vietā;
ØØ Nav izslēdzama arī augstāko nervu centru līdzdalība procesā (stress kā
vispārējās SNS aktivitātes veicinātājs).
Pilnībā šie CRPS un SMP fenomeni nav izskaidroti, jo ne pēc katras sāpīgas
traumas vai nerva bojājuma attīstās šī simptomātika, un tāpēc jādomā, ka ir kādi
predisponējoši faktori (audu pefūzijas stāvoklis reģionā, iepriekš pastāvošas sāpes,
stress, depresija,…), kas var sekmēt šo sāpju sindromu attīstību.
1.2.0. Medikamentozās terapijas iespējas sāpju remdēšanā.
Sāpju sajūtas normālos apstākļos ir pašregulējošs process, kas, izzūdot
nelabvēlīgajam kairinātājam (bojājumam), pašas izzūd.
Bet nereti ir situācijas, kad dabīgie antinociceptīvie mehānismi paši nespēj
kontrolēt procesu (savas mazspējas, kairinājuma intensitātes un ilguma, izmaiņu
neatgriezeniskuma, iekšējās vides nelabvēlīgo apstākļu dēļ), tad talkā ir jāņem
medikamentozā terapija, ar kuras palīdzību ir iespējams iejaukties daudzos sāpju
patoģenēzes līmeņos.
Iepriekšējā nodaļā aplūkotie somatiskie sāpju patoģenēzes aspekti parāda
norišu daudzveidību, kas notiek nociceptīvajā sistēmā. Ne visi mehānismi ir pilnībā
izpētīti un daudzu sāpju sindromu gadījumā nav īsti skaidrs mehānismu kopums,
kas nosaka sāpju sajūtas, jo nereti līdzīgu klīnisko sāpju izpausmju gadījumā, daļai
pacientu tradicionālā pretsāpju terapija ir efektīga, bet daļai nē. Tas liecina par to,
ka var būt atšķirīgi sāpju patoģenēzes mehānismi līdzīgu sāpju gadījumā.
Šajā grāmatas daļā tiks aplūkotas medikamentozās terapijas iespējas,
akcentējot uzmanību uz medikamentu darbības mehānismiem, ietekmējot
nocicepciju. Tas liks izjaukt tradicionāli pierasto medikamentu iedalījumu, bet ļaus
labāk izprast to pielietojuma diapazonu.
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1. 2.1. Terapijas iespējas sāpju patoģenēzes skatījumā.
Saprotot sāpju patoģenēzes mehānismus, ir iespējams uz tiem iedarboties
dažādos līmeņos.
Nociceptora līmenī (18. att.):
ØØ Iekaisuma mediatoru (prostaglandīnu, citokīnu,
atbrīvošanās;
ØØ Primāri vai sekundāri audu perfūzijas traucējumi;
ØØ Na jonu kanālu ekspresija un caurlaidības pieaugums;
ØØ Bradikinīna BK2 receptoru ekspresija;
ØØ Pastiprināta simpatiskās nervu sistēmas aktivācija;
ØØ Substances P un CGRP aksonālais transports.

brīvo

radikāļu)

Perifērā nerva līmenī (19. att.):
ØØ Na jonu kanālu ekspresija un caurlaidības pieaugums;
ØØ Adrenoreceptoru ekspresija reģenerētajā nervā;
ØØ Pastiprināta simpatiskās nervu sistēmas aktivācija.
Centrālā neirona līmenī (20. att.):
ØØ Aktīvo mediatoru (glutamāta, substances P) atbrīvošanās sinapsē;
ØØ Prostaglandīnu E atbrīvošanās;
ØØ Na+, Ca+, NMDA kanālu atvēršanās ar sekojošiem neiroplasticitātes
procesiem;
ØØ Spinālās atbildes reakcijas.

18. att. Medikamentozās terapijas iespējas receptoru sāpju gadījumā.

1.2.2. Antipirētiskie analgētiskie līdzekļi.

Visus sāpju terapijā izmantojamos medikamentus var iedalīt pēc spējas
ietekmēt kādu no iepriekš minētajim procesiem (mediatoru atbrīvošanās
aizkavēšana, specifisku receptoru blokāde, jonu kanālu darbības blokāde vai
veicināšana).
Daļa medikamentu imitē vai stimulē endogēno nociceptīvo sistēmu
darbību.
Daudzu medikamentu darbība ir daudzpakāpju un ietekmē gan perifēros,
gan centrālos sāpju regulācijas procesus.
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20. att. Medikamentozās terapijas iespējas centrālā sāpju regulācijā. Var
tikt kavēta glutamāta, substances P, prostaglandīnu atbrīvošanās. Tas var tikt
panākts, lietojot medikamentus, kas veic presinaptisku kavēšanu. Var tikt kavēta
sprieguma atkarīgo jonu kanālu caurlaidība, kas mazinās šūnas polarizācijas
pakāpi. Tieši un netieši (izraisot šūnas hiperpolarizāciju) var tikt kavēta NMDA
receptoru kanāla atvēršanās. Šūnas hiperpolarizāciju var panākt, atverot Cl- un
K+ jonu kanālus.

19. att. Medikamentozās terapijas iespējas nervu sāpju gadījumā.
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Medikamentu grupas nosaukums ir vēsturisks un tiek saglabāts tikai tāpēc,
lai lasītājs nezaudētu orientāciju grāmatā un vieglāk atrastu informāciju par sev
zināmajiem medikamentiem.
Šīs grupas medikamentus apvieno spēja mazināt drudzi.
Mūsdienu periodu antipirētisko analgētisko līdzekļu lietošanā saista ar 1859.
gadu, kad Kolbe Vācijā sintezē salicilskābi un 1874.gadā tiek uzsākta tās industriāla
ražošana un lietošana poliartrīta terapijā.Tajā pat laikā tiek atklāti arī ,,neskābie,,
antipirētiskie līdzekļi. 1882.gadā Knorrs sintezē fenazonu, kuru nedaudz vēlāk
ievieš praksē kā antipirētisku līdzekli. Tam piemita antipirētiskas un analgētiskas

īpašības, bet tam bija maza pretiekaisuma aktivitāte. Fenazons, propifenazons
un metamizols kā analgētiski līdzekļi tiek lietoti līdz mūsdienām. Metamizols
(analgīns) tiek lietots sāpju terapijā no 1921.gada.
Paracetamolam kā ,,neskābajam,, antipirētiskajam līdzeklim, tāpat kā
fenazona derivātiem, piemīt analgētiskas un antipirētiskas īpašības, bet tas maz
ietekmē perifēro iekaisumu.
Tikai 1971.gadā Vāna publikācijas par ciklooksigenāžu (COX) un
prostaglandīnu inhibīciju dod pirmo skaidrojumu par ,,skābo,, antipirētisko
līdzekļu darbības mehānismiem un spēju ietekmēt iekaisumu, drudzi un
sāpes. Atklājums ļāva saprast prostaglandīnus kā vielas, kas palielina asinsvadu
caurlaidību un pastiprina citu iekaisuma mediatoru (kinīnu, serotonīna, histamīna)
darbību.
Antipirētisko analgētisko vielu fizikāli ķīmiskās īpašības nosaka to darbības
raksturu. ,,Skābie,, analgētiskie līdzekļi, tiek saukti arī par nesteroīdajiem
pretiekaisuma līdzekļiem (tupmāk tekstā NSAID), nošķirti no kortikosteroīdiem,
kuriem arī piemīt spēcīga pretiekaisuma aktivitāte. Visi NSAID ir skābes ar pH 3-5,5,
ar augstu spēju saistīties ar plazmas olbaltumvielām (>90%). Spēja akumulēties
iekaisušajos audos tiek uzskatīta par izšķirošo faktoru NSAID pretiekaisuma
darbībai.
Neitrālie antipirētiskie līdzekļi (paracetamols, analgīns) vienmērīgi sadalās
organismā, jo daudz mazākā mērā saistās ar plazmas olbaltumvielām un labi pārvar
hematoencefālo barjeru. Tiem nav NSAID raksturīgo blakņu: gastrointestinālajā traktā,
nierēs un saistībā ar asins koagulāciju. To darbības mehānisms tiek saistīts ar tiešu vai
netiešu spēju kavēt prostaglandīnu atbrīvošanos CNS, taču uz šodienu pilnībā to
darbības mehānisms nav izskaidrots.
Ciklooksigenāžu inhibīcija.
1990.gadā Nēdelmaņa vadītā pētnieku grupa izteica pieņēmumu, ka eksistē
vairāki ciklooksigenāžu veidi, un viņiem izdevās no monocītiem izdalīt jaunu
ciklooksigenāzes veidu (COX 2). COX 1 ir sastopama gandrīz visos šūnu tipos, tai
skaitā nierēs, kuņģī, trombocītos, asinsvadu endotēlijā, tiek atbrīvota pastāvīgi un
darbojas kā adaptācijas ferments.
COX 2 indukcija pārsvarā ir saistīta ar īpašām pārslodzēm (audu bojājums,
iekaisums). Šie atklājumi bija par pamatu hipotēzei, ka, atrodot iespēju selektīvi
kavēt COX 2 atbrīvošanos, izdotos atrast līdzekli iekaisuma un sāpju remdēšanai,
kas neradītu NSAID raksturīgās blaknes.
1999.gadā tirgū tiek reģistrēti pirmie selektīvie COX 2 inhibitori.
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PRETSĀPJU LĪDZEKĻI
RAŽOTĀJS

ATC
KODS

NOSAUKUMS

AKTĪVĀ VIELA

Deep relief gēls

Mentholatum

M02AA13

Dubultas iedarbības gēls, kura ietekme jūtama uzreiz:
mentols ātri atvēsina, ibuprof;ens dzi;;li iekļūst sāpes
centrā. Piemērots mazināt muskuļu, cīpslu, locītavu
sāpes, kā arī izmežgījuma, sastiepumu un traumu
sāpes.
Nav ziņots par fotosensibilizācijas gadījumiem.
Ibuprofēns – zelta standarts starp nesteroīdiem
pretsāpju/pretiekaisuma līdzekļiem.

Deep heat rub krēms
Mentholatum

M02AC

Siltuma sajūta uzlabo asinsriti, mazina muskuļu sāpes
un stīvumu. Piemērots mazināt muguru, sēdvieta
nervu, jostas un reimatiskās sāpes.

Ibuprofēns 50 mg/g (5%),
Levomentols 30 mg/g (3%).

Metilsalicilāts 12,80% (m/m),
Mentols 5,91% (m/m),
Eikalipta ēteriska eļļa 1,97 %
(m/m),
Terpentīna ēteriskā eļļa 1,47%
(m/m).

Deep freez gēls
Mentholatum

Ātri sāpes mazinošs gēls ar saldējošu efektu, var
izmantot ledus vietā sasitumu, ismežģījumu,
sastiepumu, gematomu gadījumos. Samazina iespēju
parādīties cijām un zilumiem. Samazina muskuļu,
cīpslas un locītavu sāpju simptomus.

Mentols 20 mg/g (2%)

Mentholatum balm ziede 30 g
Mentholatum
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Efektīvs risinājums visai ģimenei saaukstēšanas
gadījumos
Metil-salicilāts 0,33 %,
Bezrecepšu medikaments, ārīgai lietošanai.
Mentols 1,35%,
Indikācijas: atvieglo saaukstēšanos, gļotādas
Kampars 9,00%.
iekaisumu, muskuļu sāpes un stīvumus, izmežģījumus
un apsaldējumus; ādas problēmu gadījumos (tādu kā
insektu un asu augu dzēlienu izraisīti ādas bojāumi).
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Apkopojot iepriekš teikto, antipirētisko analgētisko līdzekļu analgētiskā
darbība ir saistītāma ar spēju inhibēt COX 2 un ar to saistīto prostaglandīnu
veidošanos perifērijā un CNS.
NSAID analgētiskais potenciāls ir lielāks tiem medikamentiem, kas spēj kavēt
prostaglandīnu atbrīvošanos gan perifērijā, gan centrāli.
Visus šīs grupas medikamentus var iedalīt vairākās apakšgrupās:
ØØ Acetilsalicilskābe (Aspirīns);
ØØ P - aminofenola derivāti – paracetamols;
ØØ Pirazolona derivāti – metamizols (Analgīns);
ØØ Nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi - NSAID;
ØØ Selektīvie COX 2 inhibitori.
Acetilsalicilskābe ir:
ØØ Vislabāk izpētītais medikaments;
ØØ Lēts medikaments;
ØØ Visbiežāk tiek lietots galvassāpju ārstēšanā;
ØØ Ir daudzu kombinēto pretsāpju preparātu sastāvā.
Acetilsalicilskābes darbības pamatā ir:
ØØ Spēja kavēt histamīna un serotonīna atbrīvošanos no tuklajām sūnām;
ØØ Tas darbojas kā kinīnu antagonists;
ØØ Kavē prostaglandīnu atbrīvošanos;
ØØ Mazina šūnu membrānu caurlaidību.
Acetilsalicilskābi lieto pa 500 – 1500 mg reizes devā, 3 – 4 reizes dienā. Ātrāku
medikamenta iedarbību var panākt, lietojot putojošās tablets, kas šķīdināmas
ūdenī. Ir pieejama medikamenta i/v ievades iespēja.
P- aminofenola derivāti.
Šai grupai pieder paracetamols un fenacetīns. Fenacetīns vairs netiek lietots,
jo tam piemīt izteikta eiforizējoša darbība, kas veicina medikamentozās atkarības
veidošanos. Paracetamolam tā ir mazāka, bet ar to vajadzētu rēķināties. Visbiežākās
problēmas rodas pacientiem ar psiholoģiskiem traucējumiem. Personībām ar
augstu motivāciju, kas bieži pārslogo sevi un sastopas ar galvassāpēm, lietojot
paracetamolu, mazinās galvassāpes un tā psihostimulējošais efekts ļauj pacientam
ar jaunu sparu darboties.
Paracetamols ir drošs medikaments ilgstošai terapijai, tam nepiemīt
nesteroīdajiem pretiekaisuma līdzekļiem raksturīgās blaknes gremošanas traktā, jo
paracetamolam pamatā piemīt centrālā pretsāpju darbība. Lietojot paracetamolu,
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būtu svarīgi atcerēties, ka tā pretsāpju efekts ir tieši atkarīgs no sasniegtās
medikamenta pīķa koncentrācijas. Ir nepieciešama pietiekami liela medikamenta
reizes deva. Paracetamola reizes deva pieaugušam cilvēkam bez nopietnas aknu
patoloģijas ir 1000 mg. Medikaments ir lietojams 4-6 reizes dienā.
Nepietiekama paracetamola efekta gadījumā terapijas efektivitāti ļauj
palielināt kombinētie medikamenti, kas satur paracetamolu ar propifenazonu,
analgīnu vai kodeīnu.
Pirazolona derivāti.
Pirazolona derivāti ir centrālas darbības antipirētiski un analgētiski līdzekļi. Šajā
grupā ir metamizols (analgīns), fenazons un propifenazons. Visplašāk tiek lietots
metamizols. Tam ir labs analgētiskais potenciāls un piemīt spēja mazināt gludās
muskulatūras spazmas. Ir pieejama arī medikamenta i/m un i/v ievades forma.
Bailes no metamizola lietošanas ir radušās vairāku nepamatotu iemeslu dēļ:
ØØ Anafilakse – nav biežāka kā ievadot citus NSAID i/v. Lai mazinātu
anafilaktoīdu reakciju biežumu, madikaments ir jāievada infūzā veidā
nevis neatšķaidīts. Anafilaktoīdu reakciju varbūtība pieaug hipovolēmijas
un izteiktas hipertermijas gadījumā;
ØØ Agranulacitozes briesmas. Letalitāte no metamizola izraisītas
agranulaciozes ir 100 reizes retāka nekā nāve no NSAID komplikācijām.
Pašreiz ir efektīgas terapijas iespējas agranulacitozes gadījumā;
ØØ Pseidogastriskās sūdzības. Nepatīkamas sajūtas pakrūtē, kas nekādi nav
saistītas ar medikamentu izraisītu gremošanas trakta bojājumu;
ØØ Svīšana. Dažiem pacientiem, lietojot metamizolu, ir vērojama ļoti izteikta
svīšana, kas dažkārt padara neiespējamu medikamenta lietošanu.
Metamizols lietojams pa 500 - 1000mg 4 reizes dienā, nepārsniedzot dienas
devu 4000 mg. To var kombinēt ar citiem pretsāpju medikamentiem.
Nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi – NSAID.
NSAID ir medikamenti no dažādām ķīmisko vielu grupām, un tiem piemīt
dažādas spējas ietekmēt sāpes. Ir visā pasaulē populāri un bieži lietoti medikamenti
un katram reģionam vai valstij raksturīgie medikamenti.
Feniletiķskābes atvasinājumi.
Diklofenaks, indometacīns.
Šīs grupas medikamenti ir ar augsti izteiktu perifēro pretiekaisuma aktivitāti. Tie
neatgriezeniski bloķē ciklooksigenāzi, kā rezultātā prostaglandīnu veidošanās tiek
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kavēta arī pēc medikamenta izvadīšanas no organisma. Trombocītu agregācijas
spējas atjaunojas tikai ar jaunu trombocītu paaudzi pēc 10 – 14 dienām.
Latviju noteikti var uzskatīt par dikofenaka zemi, jo diklofenaks ir visbiežāk
izrakstītais NSAID. Medikaments efektīgi mazina sāpes, kas saistītas ar perifēru
bojājumu un iekaisumu. Diklofenakam ir pieejamas visdažādākās medikameta
ievades formas (tabletes, kapsulas, svecītes, ampulas). Tas ļauj diklofenaku lietot kā
ambulatorā, tā stacionāra praksē.
Indikācijas diklofenaka retardtabletes formai ir hroniski artrīti, īpaši reimatoīdais
artrīts, hronisks poliartrīts.
Nozīmējot īpaši retadētās NSAID formas, svarīgi paskaidrot pacientam,
ka nedrīkst pārsniegt ārsta nozīmēto medikamenta devu, un nepietiekamas
atsāpināšanas gadījumiem nozīmēt extra medikāciju (paracetamols, metamizols,
tramadola pilieni).
Fenilpropionskābes atvasinājumi.
Ibuprofēns, ketoprfēns, dexketoprofēns, naproksēns.
Visiem fenilpropionskābes atvasinājumiem piemīt izteikta centrālā pretsāpju
komponente.
Spēcīgākā pretsāpju darbība no šīs grupas medikamentiem ir
ibuprofēnam.
Ibuprofēns pieskaitāms pie pasaulē populārākajiem nesteroīdajiem
pretiekaisuma līdzekļiem. To saista ar šī preparāta līdzsvaroto efektivitāti un drošību.
Vairākās klīnisko pētījumu meta-analīzēs ir norādīts, ka šim medikamentam
konstatēto gastrointestinālo blakusparādību risks ir viens no zemākajiem, apsteidzot
diklofenaku un ketoprofēnu. Tam ir labs analgētiskais potenciāls.Ibuprofēna deva
akūtu sāpju gadījumā ir 800 mg 2 reizes dienā. Maksimālā diennakts deva ir 2400
mg. Plašais terapeitiskais diapazons ir būtiska Ibuprofēna priekšrocība. Ibuprofēns
ir vienīgais bezrecepšu NSAD medikaments.
Ketoprofēns ir pretsāpju medikaments ar ļoti plašu pielietojuma diapazonu.
Ketoprofēnam piemīt izteikta centrālā pretsāpju darbība. Tam ir ātrs iedarbības
sākums un īss pussabrukšanas periods, kas padara to drošāku nevēlamu
blakusreakciju gadījumā. Tajā pat laikā ir pieejamas arī prolongētās zāļu formas, kas
padara iespējamu tā lietošanu, gan akūtajā gan bāzes terapijā.
Ketoprofēnam atšķirībā no citiem NSAID piemīt spēja netieši ietekmēt NMDA
receptorās sistēmas stabilitāti.
No 1999.gada Vācijā un nu jau arī pie mums ir pieejams ketoprofēna S(+)
enantomērs – dexketoprofēna trometamols. Aktīvais enantomērs nodrošina
labākas analgētiskās īpašības, vienlaicīgi mazinot gastrointestinālo blakņu risku.

Dexketoprofēna trometamolam ir ātrs darbības sākums (30 min. pēc perorālas
lietošanas). Dexketoprofēnu var ieteikt akūtu muskuloskeletālo, menstruālo un
zobu sāpju kupēšanai. Medikaments ir lietojams 3 reizes dienā.
Fenilpropionskābes atvasinājums naproksēns ir ilgstošas iedarbības spēcīgs
NSAID, kas izmantojams kā bāzes terapijas medikaments īpaši gadījumos, kad
sāpju iemesls ir izmaiņas kaulos. Naproksēna lietošanas reizes deva ir 500 mg, un
tas ir lietojams 2-3 reizes dienā.
Oksikāmu grupa.
Piroksikāms, tenoksikāms, meloksikāms.
Visiem grupas medikamentiem ir:
ØØ Ilgs pussadalīšanās periods;
ØØ Ilgstoša darbība;
ØØ Iespējama kumulācija;
ØØ Tie stimulē proteoglikāna sintēzi skrimšļaudos;
ØØ Tiem pārsvarā ir perifēra darbība.
Šīs grupas medikamenti būtu lietojami hronisku iekaisīgu saslimšanu
iekaisuma komponentes mazināšanai bāzes terapijā, adekvātu analgēziju panākot
ar citu pretsāpju medikamentu papildus nozīmēšanu.
Ļoti uzmanīgi lietojami veciem cilvēkiem, jo biežāk iespējama kumulācija gan
aizkavēta metabolismadēļ, gan pacienta sapratnes trūkuma dēļ (nepietiekama
pretsāpju efekta gadījumā pacients patvaļīgi palielina medikamenta devu).
Ketorolaka trometamīns.
No nenarkotiskajiem pretsāpju līdzekļiem visspēcīgākā pretsāpju iedarbība
piemīt Ketorolaka trometamīnam.
60 mg Ketorolaka pretsāpju darbība ir salīdzināma ar 12 mg morfija pretsāpju
aktivitāti. Tas ļauj Ketorolaka izmantot arī stipru un ļoti stipru sāpju terapijā
klīnikā un ambulatorajā praksē. Ketorolaka ir ieteicams akūtas terapijas kursam,
nepārsniedzot 7 dienu kopējo lietošanas laiku. To lietojot ir iespējamas visas NSAID
raksturīgās blaknes.
Pie pārsvarā selektīvajiem (kas salīdzinoši izteiktāk kavē COX2 nekā COX1)
NSAID tiek pieskaitīti:
ØØ Nimesulīds;
ØØ Meloksikāms;
ØØ Nabumetons;
ØØ Aceklofenaks.
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Nimesulīdu pieskaita pie līdzekļiem, kas pārsvarā inhibē COX-2. Jebkurā
gadījumā mērena selektivitāte var būt noderīgāka nekā izteikta selektivitāte. COX-1
inhibīcijai var būt terapeitisks efekts pie nosacījuma, ka tā nav tik izteikta, lai bojātu
kuņģi vai nieres.
ØØ Tātad nimesulīdam piemīt divkāršs efekts uz PG daudzumu, samazinot gan
COX-2 aktivitāti, gan tās veidošanos;
ØØ Artrīta pacientu locītavu šķidrumā nimesulīds inhibē kolagenāzes aktivitāti;
ØØ Nimesulīds var aizsargāt skrimsli pie osteoartrīta, inhibējot hondrocītu
apoptozi;
ØØ Tam piemīt antihistamīna (pretalerģiskas ) īpašības.
Nimesulīds lietojams pa 100 mg 2 reizes dienā akūtu sāpju remdēšanai vai
vienu reizi dienā kompleksā hronisku sāpju terapijā.
Meloksikāms ir oksikāmu rindas medikaments ar garu darbības laiku un
vairāk izteiktu pretiekaisuma komponenti. Tas lietojams vienu reizi dienā 7,5
mg vai 15 mg devā. Palielinot medikamenta devu, mazinās tā selektivitātes
prioritāte un blakņu risks tuvojas nespecifisko COX inhibitoru blakņu biežumam.
Meloksikāmam ir pierādīta spēja kavēt skrimšļa audu degradāciju, tāpēc racionāls
meloksikāma pielietojums būtu hronisku artrožu terapija, lietojot to 7,5 mg devā
kā pretiekaisuma medikāciju un vajadzības gadījumā papildus nozīmējot citus
pretsāpju medikamentus.
Noslēdzot nodaļu par NSAID, gribu piedāvāt lasītājam ielūkoties vadlīnijās
par nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu lietošanu akūtu sāpju, kas vairāk orientētas
uz perioperatīvo periodu, bet būs noderīgas jebkuram ārstam, nozīmējot šos
medikamentus.
Vadlīnijas ir veidotas, grupējot ieteikumus pēc pamatotības pakāpes.
A pakāpes ieteikumi, kas ir apstiprināti ar vismaz vienu randomizētu
pētījumu.
1.
Nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi monoterapijā nespēj nodrošināt
pietiekamu atsāpināšanu lielākajai daļai pacientu pēc liela apjoma
operācijām.
2.
Tie bieži ir pietiekami efektīvi pēc neliela un vidēja apjoma
operācijām.
3.
Nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi bieži ļauj samazināt nepieciešamo
opiātu devu kvalitatīvai atsāpināšanai. Tikai daži pētījumi apstiprina to
spēju ticami mazināt opiātu blaknes.
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4.

Nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi bieži ļauj uzlabot uz opiātiem
balstītas atsāpināšanas kvalitāti.
5.
Nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi palielina asins tecēšanas laiku un
dažos pētījumos uzrāda palielinātu asins zudumu operācijas laikā.
6.
Gadījumos, kad nav kontrindikāciju, nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi
ir pirmās izvēles medikamenti atsāpināšanai pēc daudzām dienas
stacionārā veiktajām manipulācijām.
C pakāpe. Ieteikumi no ekspertu grupas, izmantojot labas kvalitātes
pētījumus.
1.
Paaugstinātas asiņošanas tendence, lietojot nesteroīdos pretiekaisuma
līdzekļus, ir neskaidra. Šim argumentam nevajadzētu atturēt no
nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu lietošanas, ja nav speciālu
kontrindikāciju vai paredzama operācija ar paaugstinātu asiņošanas
risku.
2.
Nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus nevajadzētu lietot pacientiem ar
preeklampsiju, hipovolēmiju vai nekontrolētu hipertenziju.
3.
Vajadzētu izvairīties no intramuskulāras diklofenaka ievadīšanas.
4.
Gastrointestinālo izčūlojumu un asiņošanas diferenciāldiagnostikai
vajadzētu notikt katrā aizdomīgā nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu
lietošanas reizē.
5.
Pacientiem ar nieru funkcijas traucējumiem vajadzētu izvairīties lietot
nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus.
6.
Visiem operētajiem pacientiem, kas saņem nesteroīdos pretiekaisuma
līdzekļus, regulāri jākontrolē nieru funkcijas. Jebkuras urea, kreatinīna
vai kālija pieauguma vai urīna izdales samazināšanās tendences
gadījumā, nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus būtu nekavējoties
jāatceļ.
7.
Uzmanīgi tie lietojami gados veciem pacientiem, kā arī diabēta, sirds
asinsvadu slimniekiem, pēc aknu, žultsceļu, nieru un lielo asinsvadu
operācijām.
8.
Nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi ir kontrindicēti aspirīnjutīgai astmai
un jālieto piesardzīgi citiem astmas slimniekiem.
Selektīvie COX2 inhibitori.
1999.gadā klīniskajā praksē tika ieviesti pirmie selektīvie COX2 inhibitori – koksibi
(celekoksibs, rofekoksibs), kas nav skābes. Pirmās indikācijas koksibu lietošanai ir
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reimatoīdā artrīta un artrožu sāpes. Ar laiku pielietojuma diapazons paplašinās un
koksibi ar panākumiem tiek lietoti arī akūtu sāpju terapijā, jo tiem piemīt spēja viegli
šķērsot hematoencefālo barjeru un kavēt centrālo prostaglandīnu atbrīvošanos.
Tradicionālās koksibu devas savā analgētiskajā potenciālā ir pielīdzināmas spēcīgāko
NSAID analgētiskajām devām.
Perioperatīvajā atsāpināšanā lietotie koksibi ļauj par 40% samazināt
nepieciešamās opiātu devas. Lietojot tos preemptīvi, opiātu nepieciešamība
mazinās vēl vairāk. Lietojot koksibus perioperatīvi, netika novērota pastiprināta
asiņošana no operācijas brūces.
Koksibu selektivitāte nodrošina ticami mazāku gastrointestinālo un asiņošanas
blakņu biežumu, bet nemazina CNS un nieru darbības iespējamos traucējumus, jo
kavē tur pastāvīgi eksprimētās COX2 sintēzi. Tāpēc, lietojot koksibus, ir iespējamas
tādas blaknes kā galvassāpes, urīna aizture, tūskas. Ir virkne diskusiju par koronāro
komplikāciju pieauguma risku, ilgstoši lietojot selektīvos COX2 inhibitorus.
1.2.3. Narkotiskie analgētiskie līdzekļi.
Nosaukums ir ļoti neveiksmīgs, jo raksturo medikamentu grupu pēc tās
nevēlamās blaknes.
Mediakmentu grupā ir iekļauti opiāti un opioīdi, kas savā darbībā imitē
endogēno opiātu darbību.
Opiātu receptori ir atrodami visā nervu sistēmā. Visvairāk to ir limbiskajā
sistēmā, medulla oblongata un muguras smadzeņu mugurējā ragā. Perifērijā opiātu
receptori atrodami pie veģetatīvās nervu sistēmas nerviem un nociceptoriem, kur
to skaits var mainīties.
Ir atklāti 3 pamata opiātu receptoru veidi (1.tabula). Tie var būt lokalizēti pre un
post sinaptiski.
Presinaptiski tie kavē Ca+ kanālu atvēršanos, kas samazina Ca+ jonu ieplūšanu
šūnā, kas savukārt samazina perifērā neirona aktivitāti, kā rezultātā:
ØØ Mazinās mediatoru izsviede sinapses spraugā;
ØØ Tam pakārtoti mazinās arī prostaglandīnu atbrīvošanās CNS;
ØØ Mazinās Na kanālu un BK receptoru ekspresija perifērajā nervā;
ØØ Mazinās aksonālais vielu transports.
Papildus, opiātiem saistoties ar postsinaptiskajiem μ receptoriem, tiek atvērti
K+ jonu kanāli, kas izsauc šūnas hiperpolarizāciju ar sekojošu sprieguma atkarīgo
Ca+ kanālu un NMDA receptoru blokādi.

1.tabula. Opiātu receptoru darbības mehānismi.
CNS tiek aizkavēta ACTH un gonadotropīna produkcija, kas izsauc virkni
hormonālo izmaiņu. Opiāti var kavēt arī GABA atbrīvošanos augstākajos nervu
centros, kas izmaina arī citu mediatoru un hormonu atbrīvošanos.
Opiātu iedalījums.
1.
Vājas un stipras darbības opiāti.
ØØ Vājas darbības – tramadols, kodeīns, dihidrokodeīns,…
ØØ Stipras darbības – morfijs, fentanils, bufrenorfīns,……
2.
Pēc saistības ar opiātu receptoriem (agonisti, parciāli agonisti,
antagonisti)
Opiātu terapija.
Opiātu terapija, panākot adekvātu atsāpināšanu, kas pārtrauc sāpju
pašuzturošos mehānismus, var būt atgriezeniska.
Opiātu terapija ietver vairākas obligātas sastāvdaļas:
1. Titrēšana – nepieciešamās medikamenta devas noteikšana. Titrēšanu veic, i/v
ievadot 2 mg morfija vai 25 mg tramadola katras 15 minūtes, līdz terapeitiskā
efekta vai izteiktu blakņu sasniegšanai. Titrēšanu var veikt arī ar perorālu morfija
ievadīšanu, sākot ar 5 – 10 mg katras 4 stundas, nepietiekama efekta gadījumā

VISPĀRĒJĀ SĀPJU TERAPIJA

MorganFrank 27

PRETSĀPJU LĪDZEKĻI

PRETSĀPJU LĪDZEKĻI
Zāļu forma

Dolmen ®

ampulas
50 mg/2 ml N5.

Dienas deva
50 mg ik pēc 8 -12 stundām.
Kopējā dienas deva nedrīkst pārsniegt 150 mg.

Sāpju intensitāte
Vidēji stipras
vai stipras
sāpes.

Indikācijas
•
•
•
•

pēcoperāciju sāpes;
posttraumatiskas sāpes;
nieru kolikas;
sāpes muguras apakšējā daļā.

Dolmen ®
tabletes
25 mg N10.

25 mg ik pēc 8 -12 stundām.

Dolmen ®

Kad tas ir iespējams, pacientam jāsāk saņemt
perorāla pretsāpju terapija.

granulas
iekšķīgi lietojama
šķīduma
pagatavošanai
25 mg N10.
Zāļu forma

Nimesil ®

granulas iekšķīgi
lietojamas suspensijas
pagatavošanai
100 mg N30.

Kopējā dienas deva nedrīkst pārsniegt 75 mg. *

Devas un lietošana

Terapeitiskās indikācijas

Pa 1 paciņai
(100 mg imesulīda) Akūtas sāpes.
2 reizes dienā
Primāra dismenoreja.
pēc ēšanas.

Vieglas vai
vidēji stipras
sāpes.

•
•
•
•
•

muskuļu un kaulu sāpes;
dismenoreja;
zobu sāpes;
galvassāpes (arī migrēna);1
pēcoperāciju sāpes.1

Akūtu sāpju piemēri
Nimesulīds piemērots akūtu sāpju ārstēšanai, kur akūts
iekaisums ir dominējošā sastāvdaļa: 2
•
mīksto audu ievainojumi; 2
•
ekstraartikulāras traumas; 2
•
sāpes, kas saistītas ar zobārstnieciskām
anipulācijām; 2
•
primāra dismenoreja; 2
•
akūtas sāpes locītavās (podagras uzliesmojums).3

REKLĀMA

Devas

Lietošana

Ieteikumi

Ieteicamās devas robežas pieaugušajiem ir 50 - 150 mg diklofenaka nātrija sāls dienā

Dicloberl ® retard
ilgstošās darbības
kapsulas
100 mg N50.

1 kapsula dienā.

Kapsulu norij veselu, uzdzerot lielu
daudzumu šķidruma.
Ja ir jutīgs kuņģis, Dicloberl retard
ieteicams lietot ēdienreižu laikā.

Ilgstošai hronisku
procesu ārstēšanai.

Dicloberl ®

Tabletes lieto tukšā dūšā,1-2 stundas
Pusaudži no 16 gadu vecuma un
pirms ēšanas.
pieaugušie 1 tablete1-3 reizes
Tās norij veselas, uzdzerot daudz
dienā.
šķidruma (glāzi ūdens).

Dicloberl ®

1-2 injekcijas dienā i/m.
Lieto īslaicīgi terapijas
uzsākšanai, pārejot uz perorālu
vai rektālu lietošanu.

Injicē dziļi gluteālā muskulī.

Hronisku procesu paasinājumi.
Pretsāpju un pretiekaisuma
terapijas uzsākšana.

Pieaugušie lieto vienu
supozitoriju dienā.

Ievada dziļi taisnajā zarnā, vēlams pēc
zarnu iztukšošanas.

Kad perorāla lietošana nav
iespējama.
Iekaisuma procesi mazā
iegurņa orgānos.

Pieaugušo ieteicamā deva
ir 2,5 mg (1 tablete).

Tablete jānorij vesela un jāuzdzer ūdens.
Ja pēc sākotnēja atvieglojuma migrēna
atsākas, var lietot otru devu, ievērojot
vismaz 2 stundu starplaiku starp abām
devu lietošanas reizēm.

Frovatriptāns jālieto iespējami
ātrāk pēc migrēnas lēkmes
sākšanās, taču tas ir efektīvs arī
lietojot vēlākā stadijā.

zarnās šķīstošās tabletes
50 mg N50.

šķīdums injekcijām
75 mg/3 ml N5.

* – Dolmen Zaļu apraksts
1. – Manuel J Barbanoj Rodriguez, Rosa M Antonijoan Arbos and Salvador Rico Amaro Dexketoprofen trometamol: clinical evidence supporting its role
as a painkiller Expert Review of Neurotherapeutics, 8(11), 1625-1640 (2008).
2. – K.D.Rainsford and Members of the Consensus Report Group. Nimesulide – a multifactorial approach to inflammation and pain: scientific and clinical consensus,
Current Medical Research and opinion, vol. 22, No.6, 2006, 1161-1170.
3. – Барскова В.Г., Гильмутдинова Е.В., Применение нимесулида при подагрическом артрите: эффективность, безопасность и приверженность
больных к лечению. Справочник поликлинического врача. 2007 год, N7, 40-45.
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Zāļu forma

Dicloberl ®
supozitoriji
100 mg N10.

Migard ®

apvalkotās tabletes
2,5 mg N2.
Zāļu forma

Fastum® 2,5% gels

50 g tūba un 100 g tūba.

Kopējā dienas deva nedrīkst
pārsniegt 5 mg.
Devas un lietošana

Plānu gela slāni (3-5cm) maigi ierīvē skartā
apvidus ādā 1 – 3 reizes dienā.
Pēc lietošanas jānomazgā rokas un iesmērēto
ādas apvidu neatklāt saulei vai UV staru
iedarbībai solārijā.

Terapeitiskās indikācijas
Reimatiskas vai traumatiskas cilmes muskuļu vai
kaulu-locītavu sāpju lokāla ārstēšana:
•
mīksto audu sasitumi;
•
akūti izmežģījumi;
•
muskuļu sastiepumi;
•
muguras sāpes.

REKLĀMA
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devu paaugstinot par 50% līdz terapeitiskā efekta sasniegšanai. Zinot efektīvo
reizes devu, aprēķina nepieciešamo diennakts devu (morfijam reizinot ar 6 ,
tramadolam ar 4 ) un pāriet uz retardētajām zāļu formām.
2. Bāzes terapija – retardētas medikamentu formas noteiktos laikos, neatkarīgi no
sāpēm.
3. Ekstra medikācija – ātras iedarbības zāļu formu (pilieni) nozīmēšana, sāpju
paasinājumu korekcijai. Ja ekstra medikācija jālieto bieži, jāpalielina bāzes
medikācija.
4. Blakņu kontrole un korekcija.
5. Terapijas kontrole – pacients, kas saņem opiātus, regulāri ir jākontrolē (terapijas
efektivitāte, blaknes).
Opiātu blaknes.
Uzsākot opiātu terapiju, pacientiem nereti novēro dažādas blaknes, kuru
izteiktības pakāpe var būt ļoti atšķirīga. Tas attiecināms gan uz pacientiem, gan
medikamentiem. Izteiktu blakņu gadījumā, var mēģināt mainīt medikamentu.
Opiātu blaknes parasti regresē 5 – 7 dienu laikā, nemazinoties medikamenta
pretsāpju efektam.
Biežākās blaknes, ar kurām jārēķinās un par kurām jāinformē pacients ir:
ØØ Elpošanas depresija;
ØØ Slikta dūša, vemšana;
ØØ Aizcietējumi;
ØØ Apjukums, delīrijs;
ØØ Nieze;
ØØ Urīna retence.
Opiātu atkarība un tolerance.
Pareizi lietojot opiātus, pacientiem, kuriem ir sāpes, atkarības problēmas parasti
nenovēro.
Opiātu (arī citu medikamentu un vielu) atkarībai ir 2 komponentes – fiziskā un
psiholoģiskā atkarība.
Retardētajām opiātu zāļu formām nav eiforizējoša efekta.
Psiholoģiskā atkarība veidojas, lietojot medikamentu pēc pieprasījuma, kas nav
pieļaujams hronisku sāpju terapijā.
Kontrindikācija opiātu nozīmēšanai hronisku neonkoloģisku sāpju terapijā ir
atkarības problēmas anamnēzē.
Fiziskas atkarības pazīmes – abstinenci var novērot pēc dažu dienu opiātu
lietošanas. Abstinences parādības (svīšana, tahikardija, nemiers, bezmiegs,

30 MorganFrank

halucinācijas, krampji,…) parasti novēro, strauji pārtraucot lietot medikamentu. Ja
pacients ir saņēmis opiātus ilgāk par 7 dienām, to lietošana (deva) ir jāsamazina
pakāpeniski.
Tolerances iemesli, lietojot opiātus, var būt dažādi:
ØØ Progresē bojājums un pieaug nociceptīvās impulsācijas intensitāte;
ØØ NMDA receptorās sistēmas sensibilizācija.
Pirmajā gadījumā ir jāpalielina medikamenta deva.
Otrajā gadījumā tolerances veidošanos var aizkavēt vai novērst terapijā
pievienojot medikamentus, kas stabilizē NMDA receptoro sistēmu ( magnijs,
klonidīns, ketamīns,…).
Vājo opiātu devas.
Kodeīns – 3 Χ 30 mg, maksimāli 270 mg/dn.
Dihidrokodeīns (DHC) ir divas reizes stiprāks, maksimālā deva 360 mg/dn. DHC
retard lieto 2 Χ dienā. 60 mg DHC atbilst 10 mg morfija.
Dextropropoxyphen 120 mg atbilst 60 mg kodeīna.
Lieto 150 mg 2 reizes dienā.
Tramadols 1 – 2 mg/kg, maksimāli 600mg/dn.
Tilidīns (nortilidīns) ir 2 reizes stiprāks par tramadolu.
Pilienu maksimālā darbība iestājas pēc 20 minūtēm, lieto ik 4 stundas. Retard
tabletes lieto 2 Χ dienā, maksimālā deva 600mg/dn.
Īpašu uzmanību vājo opiātu grupā jāpievērš tramadolam.
Tramadols mazina sāpes, netikai iedarbojoties uz opiātu receptoriem, bet
arī iedarbojoties uz noradrenerģiskajiem un serotonīnerģiskajiem receptoriem
centrālajā nervu sistēmā, kavējot serotonīna un noradrenalīna atpakaļuztveršanu,
līdzīgi antidepresantiem. 30 % tramadola analgētiskā potenciāla ir saistīta ar tā
darbību uz opiātu receptoriem, 70% ar antidepresantam līdzīgo darbību.
Pētījumi apstiprina tramadola antidepresanta potenciālu, tāpēc to var
izmantot gan sāpju, gan pavadošās depresīvās simptomātikas medikamentozai
korekcijai. Tramadola antidepresantam līdzīgā darbība noteikti jāņem vērā,
ja pacients jau lieto antidepresantus, vai, ja jūs tos domājat nozīmēt kopā ar
tramadolu. Ilgstoši lietotu lielu tramadola devu gadījumā pat viena antidepresanta
tablete var izsaukt blaknes. Ar šo antidepresantam līdzīgo darbību var izskaidrot
tramadola efektivitāti neiropātisku sāpju ārstēšanā.
Tramadola plašākai pielietošanai par labu runā ļoti daudz iemeslu:
ØØ Tam piemīt pietiekami laba pretsāpju darbība uz visdažādākajiem sāpju
veidiem;
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Pacientiem ar stiprām
hroniskām sāpēm

Inovācija izlaušanās
sāpju ārstēšanā

sublingvālas fentanila tabletes
100 μg, 200 μg, 400 μg

Recepšu medikamenti. Medikamentu blakusparādību gadījumā, lūdzu,
zvaniet pa tālruni: +371 67 388 780 (24h). 21.04.2012.
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ØØ Tramadolam, arī ilgstoši lietojot, nepiemīt orgānu toksicitāte (nerada aknu,
nieru, gremošanas trakta bojājumus);
ØØ Plašs terapeitiskās darbības platums (līdz 400-600mg/dn);
ØØ Pieejamas visdažādākās medikamenta formas.
Lai nerastos izteiktas blaknes (slikta dūša, miegainība, ..), stabilizējot
terapiju, tramadola deva būtu paaugstināma pakāpeniski un, atrodot vajadzīgo
devu, jāpāriet uz retardētajām zāļu formām. Akūtu sāpju kupēšanai labi noder
tramadola injekciju vai pilienu formas. Pilienu forma ir lielisks līdzeklis arī ekstra
medikācijas nodrošināšanai, kad pacients var precīzi piemeklēt sev nepieciešamo
medikamenta devu. Ja terapeitiskās iespējas ir izsmeltas (nepieciešamā diennakts
deva pārsniedz 600 mg ), būtu racionāli pāriet uz stipras darbības opiātiem.
Noteikti informējiet pacientu, kurš saņem tramadolu ilgstoši, par to, ka pēkšņa
medikamenta lietošanas pārtraukšana var izraisīt abstinences parādības (nemiers,
svīšana, sirdsklauves,..).
Stipras iedarbības opiāti.
Par klasiku stipru sāpju remdēšanai tiek uzskatīts morfijs, kas ir pieejams gan
enetrālas gan parenterālas ievades formās.
Morfija lietošanas devas. Morfijam nav augstākās pieļaujamās devas. Devu, ja
nepieciešamas var paaugstināt neierobežoti. Terapiju uzsāk ar:
ØØ perorāli
20 mg Χ 6;
ØØ parenterāli 10 mg Χ 6;
ØØ retard 12h 2 Χ 30 – 100 mg;
ØØ retard 24 h 1 Χ 30 – 100 mg.
Hidromorfons 2 Χ 4 – 16 mg.
Buprenorfīns
0,2 – 0,4mg Χ 3, maksimāli 1,2 Χ 4 (s/l, plāksteri)
Stabilu vietu akūtu un hronisku sāpju remdēšanā ir ieņēmis fentanils.
Tas ir sintētiskais narkotiskais jeb opioīdais analgētiskais līdzeklis. Fentanilu
ievada galvenokārt intravenozi, reizēm arī intramuskulāri. Tas ir 100 reizes stiprāks
par morfiju. Fentanila ekvipotentā vienreizējā deva ir 0,05 – 0,1 mg (1-2 ml) 0,05 mg/
ml šķīduma injekcijām, taču tā iedarbība ir daudz īslaicīgāka. Šī iemesla dēļ fentanilu
bieži izmanto akūtu sāpju terapijā stipru sāpju īslaicīgai remdēšanai un atsāpināšanai
narkozes laikā. Pēcoperācijas atsāpināšanai fentanilu izmato nepārtrauktas infūzijas
veidā, ievadot to ar perfuzoru.
Hronisku sāpju remdēšani ir izstrādātas fentanila transdermālās ievades formas,
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kas nodrošina noteiktas fentanila devas saņemšanu laika vienībā.
Pārejot no citiem opiātiem uz transdermālajām fentanila sistēmām ir izstrādātas
orientējošās ekvipotentās devu tabulas. Fentanila plāksteri darbojas 72 stundas.
Ekvivalentās devas.
Morfijs i/v 22mg = morfijs p/o 90 mg = fentanila Pl 25 μg
Morfijs i/v 37mg = morfijs p/o 150 mg = fentanila Pl 50 μg
Morfijs i/v 52mg = morfijs p/o 210 mg = fentanila Pl 75 μg
Morfijs i/v 67mg = morfijs p/o 270 mg = fentanila Pl 100 μg
Pēdējos gados ir izstrādātas arī ātras iedarbības sublingvālās fentanila zāļu
formas, kas nodrošina ļoti ātru noteiktas medikamenta devas iedarbību. Darbība
sākas 5 minūšu laikā, medikamentam uzsūcoties no mutes gļotādas un savu
maksimumu sasniedz 30 minūšu laikā. Šīs zāļu formas izmanto izlaušanās sāpju
kupēšanai. Ir iespējams piemeklēt katram pacientam piemērotāko zāļu devu, jo
ir pieejamas zāļu formas ar 100 -800 mikrogramiem fentanilā vienā sublingvālajā
tabletē.
Lai aizkavētu opiātu rezistences veidošanos un optimizētu terapiju,
tā jāpapildina ar vismaz nelielu nesteroidā pretiekaisuma līdzekļa vai
paraceptamola devu!
1.2.4. NMDA receptoru antagonisti.
NMDA receptorajai sistēmai ir būtiska nozīme sāpju hronifikācijas procesos.
Aizkavējot vai pilnībā bloķējot NMDA receptorus, tiek novērsta WDR
neirona un citu nervu šūnu pārpludināšana ar Ca+ joniem, kas izraisa šūnas
ilgstošu depolarizāciju, neiroplasticitātes procesus un nervu šūnas bojāeju. Visus
medikamentus, kas spēj kavēt NMDA receptoru atvēršanos, pamatoti var uzskatīt
par neiroprotektīvām vielām.
Daudzi sāpju terapijā izmantotie medikamenti netieši stabilizē NMDA
receptorus, jo izraisa šūnas hiperpolarizāciju, kas ir viens no priekšnoteikumiem,
lai NMDA receptors glutamāta ietekmē nevarētu atvērties. Šāda darbība piemīt
opiātiem, antidepresantiem, flupirtīnam un arī vielām, kas iedarbojas uz GABA
receptoriem (gabapentīns, gamma- aminosviestskābe, benzodiazepīni, barbiturāti,
propofols, etomidāts, izoflurāns,..), atverot Cl- kanālus.
Ir vielas, kas tieši spēj bloķēt un aizkavēt NMDA receptora atvēršanos. Pašreizējā
brīdī ar vislielāko praktisko nozīmi var minēt divas: magnija joni un ketamīns.
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Magnijs.
Magnija vietu sāpju regulācijas procesos nosaka tas, ka NMDA receptorā kā
dabīgs blokators atrodas magnija jons. Ja pastāv magnija deficīts, ir nepieciešams
mazāks glutamāta kairinājums, lai atvērtu receptora kanālu. Papildinot organisma
magnija krājumus, tiek nostiprināts NMDA receptors un paaugstināta izturība
pret sāpju kairinājumu. Magnija pievienošana terapijā ļauj aizkavēt arī opiātu
razistences veidošanos. Akūtās situācijās tā var būt magnija sulfāta ievade
infūzijas veidā. Ambulatorajā praksē - perorālu magniju saturošu medikamentu
nozīmēšana gan akūtu, gan hronisku sāpju gadijumā.
Daudzi pētījumi apstiprina bieži sastopamu magnija deficītu populācijā. Tam
par iemeslu var būt nepietiekams magnija daudzums uzturā, fiziskas un garīgas
pārslodzes, alkohola ekscesi. Magnija trūkums izraisa nervozitāti, asinsvadu
spazmas, muskuļu spazmas un krampjus (magnija deficīts kā sāpju iemesls), sirds
ritma traucējumus, kā arī pazemina sāpju slieksni un sekmē sāpju hronifikācijas
procesus.
Ketamīns.
Kretamīns galvenokārt tiek izmantots anestezioloģijā. Agrāk ketamīna izraisīto
narkozi sauca par disociēto anestēziju, jo cilvēks narkozes stāvoklī varēja virināt
acis, kustināt rokas, nereaģējot uz operācijas traumu. Kā nevēlamas reakcijas tika
novēroti nepatīkami sapņi atmošanās periodā un simpātiskās nervu sistēmas
stimulācija ar tahikardiju un hipertensiju.
Kā vēlāk noskaidrojās, ketamīnam piemīt ļoti spēcīga pretsāpju darbība, kas
ir saistīta ar NMDA receptoru blokādi. Iedarbība uz GABA un opiātu receptoriem
noteiktās smadzeņu struktūrās ir bez nozīmīgas analgētiskās darbības un
vairāk nosaka ketamīna blaknes. Ievadot pirms ketamīna benzodiazepīnus, var
ievērojami mazināt nepatīkamos sapņus, savukārt simpatomimētiskos efektus
ļoti labi ļauj neitralizēt (un stabilizēt anestēziju) klonidīns. Personīgā pēdējā laika
anestezioloģiskā pieredze rāda, ka savlaicīga benzodiazepīnu lietošana novērš arī
iepējamo tahikardiju un nav nepieciešama klonidīna lietošana.
Ketamīns galvenokārt tiek izmantots anestezioloģiskajā praksē,
pēcoperācijas atsāpināšanā un sāpju eskalāciju kupēšanai stacionārā, tomēr
literatūrā ir atrodami dati par sekmīgu ketamīna lietošanu arī terminālu, citādi
nekupējamu sāpju mazināšanai.
Akūtu sāpju terapijā nelielas ketamīna devas bez būtiskām blaknēm ļauj
dubultot pielietoto opiātu efektivitāti.
NMDA receptoru bloķējošas īpašības ir pierādītas arī parkinsonisma terapijā

izmantotajiem memantīnam un amantadīnam, bet līdz šim nav izdevies atrast
datus par šo medikamentu sekmīgu lietošanu sāpju terapijā.
1.2.5. Medikamenti, kas iedarbojas uz GABA receptoro sistēmu.
Smadzeņu garozā GABA receptoru aktivācija izraisa miegu, zemākajos
centros - mazina trauksmi, spinālā līmenī - darbojas antinociceptīvi un
miorelaksējoši. No antinocicepcijas viedokļa GABA receptoru aktivācijas kavējošā
ietekme ne vienmēr ir rezultējoši pozitīva, jo nereti tiek kavēti inhibitorie procesi
(opiātu interneironu kavēšana C šķiedru kairinājuma gadījumā vai descendējošās
monoamīnu sistēmas kavēšana augstāko nervu centru līmenī). Ir daudzi GABA
receptoru apakštipi, kas lokalizējas dažādās CNS daļās, un dažādām substancēm
ar GABAerģisku aktivitāti var būt atšķirīgi efekti. Daži benzodiazepīni mazina
trauksmi ar minimālu sedatīvo un hipnotisko efektu, citiem ir izteikts hipnotiskais
efekts.
Tetrazepāms saistās ar GABAa receptoriem un, atverot Cl- jonu kanālus,
mazina uzbudinātā WDR neirona pārlieko pozitīvo lādiņu.
Pieaugot devai, izsauc šūnas hiperpolarizāciju (sedāciju) un sekundāri stabilizē
NMDA receptoro sistēmu. Mazinoties WDR neirona aktivitātei, mazinās motorās
atbildes reakcijas, kā rezultātā tiek iegūts miorelaksējošs efekts. Medikaments
ir efektīvs muskulārā disbalansa izraisītām nakts sāpēm. Lieto pa 25 – 50 mg
vakaros.
Baklofēna centrālā pretsāpju darbība tiek saistīta ar iedarbību uz GABA (B)
receptoriem un Cl jona plūsmu.
Gabapentīns tika radīts fokālu epilepsijas lēkmju ārstēšanai, bet ļoti strauji tas
ieņem arvien nozīmīgāku vietu sāpju medikamentozajā terapijā. Tam par iemeslu
ir ļoti daudzpusīgā gabapentīna iedarbība uz sāpju regulācijas procesiem.
Gabapentīna pretsāpju darbība varētu būt saistīta ar:
ØØ GABA interneironu aktivāciju, kā rezultātā tiek pastiprināti atbrīvota
gammaaminosviestskābe, kas darbojas kavējoši, atverot GABA Cl- jonu
kanālus;
ØØ Stabilizē NMDA receptoru ar Cl- jonu izraisīto centrālā neirona
hiperpolarizāciju;
ØØ Kavē sprieguma atkarīgo Ca+ jonu kanālu atvēršanos;
ØØ Veicina pastiprinātu glutamāta noārdi.
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1.2.6. Flupirtīns.

ØØ CNS sinapsēs nociceptīvās informācijas pārvade notiek ar Na+ jonu
kanālu starpniecību (ne tikai, bet arī).

Flupirtīns ir medikaments ar ilgu lietošanas vēsturi. Pirmās publikācijas
par flupirtīna (Katadolon) efektivitāti datētas ar 1984.gadu. Taču tā darbības
mehānisms tika noskaidrots stipri vēlāk. Tas būtiski mainīja priekšstatus par
flupirtīna iespējamo vietu sāpju terapijā.
Flupirtīns ir selektīvs K+ jonu kanālu atvērējs. Ar šo darbību tas līdzīgi opiātiem
(bet bez to blaknēm) nodrošina centrālā neirona hiperpolarizāciju un aizsargā
NMDA receptoro sistēmu.
Flupirtīns savā darbībā:
ØØ Kavē akūtās nociceptīvās impulsācijas pārvadi;
ØØ Aizkavē neiroplasticitātes procesus;
ØØ Nodrošina neiroplastisko izmaiņu atgriezeniskumu;
ØØ Darbojas kā neiroprotektors;
ØØ Darbojas kā centrāls miorelaksants ( mazinoties WDR neirona aktivitātei,
mazinās motorās atbildes reakcijas, mazinās muskulatūras hipertonuss).
Šos darbības mehānismus apliecina arī flupirtīna praktiskā pielietošana. Tas
vienlīdz labi mazina gan akūtas, gan hroniskas sāpes. Hronisku sāpju gadījumā
maksimālais efekts iestājas nedaudz vēlāk, kas apliecina neiroplasticitātes procesu
esamību un to atgriezeniskumu. Flupirtīna lietošanas devas ir 100 mg 2 - 3 - 4
reizes dienā, vajadzības gadījumā devu kāpinot līdz 200 mg 3 reizes dienā.
Flupirtīns ir centrālas darbības pretsāpju medikaments! To var rekomendēt kā
kompleksās medikamentozās terapijas sastāvdaļu hronisku dekompensētu sāpju
terapijā. Tas ļauj izvairīties no opiātu lietošanas.
1.2.7. Na+ jonu kanālu blokatori sāpju terapijā.
Na+ jonu kanāliem ir liela nozīme sāpju ģenēzē un pārvadē gan perifērajā,
gan centrālajā nervu sistēmā:
ØØ Atveroties Na+ jonu kanāliem notiek nociceptora depolarizācija un
nociceptīvā impulsa veidošanās;
ØØ Uzbudinātā nociceptorā ar laiku notiek Na+ jonu kanālu ekspresija – to
skaita pieaugums;
ØØ Nociceptīvais impulss pa perifēro nervu pārvietojas viļņa veidā ar Na+
kanālu starpniecību;
ØØ Bojātā nervā augšanas faktoru ietekmē notiek Na+ kanālu ekspresija
(sensibilizācija, ektopiska impulsu veidošanās;)
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Medikamenti ar spēju atgriezeniski bloķēt Na+ jonu kanālus sāpju remdēšanai
tiek izmantoti ļoti sen.
Zināmākie no šiem medikamentiem ir lokālanestētiķi, kuru darbības
mehānisma pamatā ir spēja atgriezeniski bloķēt Na+ jonu kanālus, tādejādi
pārtraucot nociceptīvās impulsācijas plūsmu. Izplatītākie no šīs grupas
medikamentiem ir novokaīns, lidokaīns, markaīns, ropivakaīns. Arī pielietojums
visbiežāk atbilst medikamentu grupas nosaukumam – tos lieto lokāli:
ØØ Pirms nelielām ķirurģiskām operācijām;
ØØ Infiltrējot trigerpunktus miofasciālu sāpju gadījumā;
ØØ Nervu un nervu pinumu blokādēm;
ØØ Reģionālajā atsāpināšanā ( spinālā un epidurālā anestēzija).
Visos šajos gadījumos atsāpināšana tiek panākta, bloķējot perifēro nervu
Na+ jonu kanālus. Mazāk pieminēta tiek lokālanestētiķu centrālā (globālā
analgētiskā darbība). Vēl pirms 20 – 30 gadiem deva novokaīna narkozes
(Argentīniešu metode) operāciju atsāpināšanai (pacienti modās ātri, ilgi
saglabājās analgēzija).
Līdz šodienai ir daudz publikāciju par sekmīgu lidokaīna intravenozu lietošanu
rezistentu neiropātisku un centrālu sāpju (fantoma sāpes,...) terapijā.
3 – 5 mg/kg Lidokaīna 250 ml Na Cl šķīdumā ievada i/v 30-40 minūšu laikā,
kontrolējot pacienta sirdsdarbību, asinsspiedienu un pašsajūtu. Efektivitātes
gadījumā (pilnīga vai ievērojama sāpju mazināšanās ilgāk par 24 stundām), infūziju
atkārto 2 – 3 reizes. Efektivitāti nodrošina maksimāli augstas pīķa koncentrācijas
sasniegšana.
Lokālanestētiķiem piemīt trūkums – tās ir injicējamas substances un ir
nepieciešams personāls, kas to varētu veikt. Tāpēc tika meklēts perorāi uzņemams
medikaments, kurš spētu bloķēt Na+ jonu kanālus.
Ilgus gadus tika lietots meksilletīns, kas tomēr neattaisnoja uz to liktās cerības,
jo, ilgstoši lietojot, radās daudz nopietnu blakusparādību.
Pētot medikamentu darbības mehānismus, atklājās, ka miorelaksants
Tolperisons Mydocalm® darbojas kā Na+ kanālu blokators, un tā miorelaksējošā
darbība ir saistīta ar aferentās impulsācijas mazināšanos centrālajā neironā un
sekojoši mazāku motoro atbildes reakciju. Ir pierādīts, ka Tolperisons modulē
Na+ jonu kanālus, laižot cauri normālu impulsāciju, bet bloķē patoloģiski augstas
intensitātes impulsu plūsmu.
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Tolperisons:
ØØ Mazina perifēro nociceptoru uzbudināmību;
ØØ Aizkavē ierosas kairinātāju rašanos;
ØØ Kavē uzbudinājuma pārvadi neironā.

līdz 1,4 kg/cm2. Tas labi izskaidro to, kāpēc, kombinējot Tolperisonu ar NSAID
vai opiātiem, analgētiskais efekts dubultojas. Tas ļauj ievērojami uzlabot sāpju
terapijas kvalitāti, mazināt opiātu un NSAID blakņu risku, attālināt stipro opiātu
lietošanas nepieciešamību.
Na kanālu stabilizējošas īpašības piemīt arī antidepresantiem un finlepsīnam,
kas nosaka to vietu neiropātisku sāpju terapijā.
1.2.8. Antidepresanti.
Antidepresantu analgētiskais potenciāls tika novērot sen, un tricikliskie
antidepresanti jau ilgus gadus ar panākumiem tiek lietoti hronisku
neiropātisku sāpju terapijā. To darbības pamatā ir serotonīna un noradrenalīna
atpakaļuzsūkšanās aizkavēšana, kas izraisa šo vielu koncentrācijas pieaugumu
sinapses spraugā un kavējošās darbības pastiprināšanos uz WDR neironu.
Tiek kavēta Na+ kanālu atvēršanās, tiek sekmēta K+ kanālu atvēršanās un
netieši stabilizēta NMDA receptorā sisēma (skat.20. att.).
Ilgu laiku tika uzskatīts, ka antidepresantu pretsāpju darbība iestājas
pakāpeniski vairāku dienu laikā (gan ātrāk nekā to antidepresīvā darbība). Jaunākie
pētījumi apstiprina antidepresantu tūlītējo analgētisko darbību, ar panākumiem
lietojot klomipramīna infūzu terapiju stipru neiropātisku sāpju remdēšanai.
Akūtais analgētiskās darbības mehānisms gan vēl nav pilnībā izpētīts. Iespējams,
akūtā darbība ir saistāma ar pretsāpju aktivitāti perifērajā līmenī, stabilizējot šūnu
membrānas (Na jonu kanālus). Šī triciklisko antidepresantu darbība parādās
daudz ātrāk par centrālo pretsāpju un antidepresīvo iedarbību.

21. att. Tolperizona darbības līmeņi.
Tolperisonu var uzskatīt par perorālu lokālanestētiķi, kas līdzīgi lidokaīnam
bloķē Na jonu kanālus un stabilizē nervu šūnu membrānas.
Lai pietiekami bloķētu nervu šūnu membrānas, Tolperisons, uzsākot
terapiju, jālieto 150 mg 3 reizes dienā, un tikai pēc 2 nedēļām devu var sākt
mazināt.Tolperisonam piemīt ne tikai miorelaksējošā darbība, kas ļauj to sekmīgi
izmantot akūtu un hronisku muguras sāpju un citu muskuloskeletālu saslimšanu
gadījumā, bet tam ir pierādīts arī analgētiskais potenciāls. Pētījumā (dubultakls,
placebo kontrolēts) ar brīvprātīgajiem pēc 10 dienu Tolperisona kursa ar 300 mg/
dienā viņu sāpju slieksnis pret kompresijas kairinātāju pieauga no 0,25 kg/cm2

Tricikliskie antidepresanti.
Visplašāk sāpju terapijā tiek lietoti tricikliskie antidepresanti:
ØØ Amitriptilīns ar vairāk sedatīvu darbību;
ØØ Klomipramīns ar vairāk stimulējošu darbību.
Lietojot tricikliskos antidepresantus sāpju terapijā, sāk ar mazām medikamenta
devām, tās pakāpeniski palielinot līdz terapeitiskā efekta sasniegšanai.
Šie medikamenti var būt ļoti efektīgi gadījumos, kad ir izteikta sāpju
psihosomatiskā komponente.
Lietojot tricikliskos antidepresantus bieži ir jārēķinās ar vairāk vai mazāk
izteiktām blakusparādībām:
ØØ Sausa mute;
ØØ Akomodācijas traucējumi;
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Tahikardija;
Urinācijas traucējumi;
Aizcietējumi;
Ortostāze;
Pieaug krampju un sirds ritma traucējumu gatavība.

Lai mazinātu blakņu iespējamību un izteiktību, jācenšas lietot iespējami
mazākas medikamentu devas, tās jāpalielina pakāpeniski un noteikti jāinformē
pacients par blakņu iespējamību un rīcību to gadījumā. Blaknes parasti mazinās
pirmo nedēļu laikā, saglabājoties un pieaugot zāļu vēlamajai darbībai.
Sāpju terapijā amitriptilīna lietošanu uzsāk ar 10 mg (vecākiem cilvēkiem ) vai
25 mg vakaros, devu pakāpeniski palielinot līdz 50 – 75 mg.
Kontrindikācijas triciklisko antidepresantu lietošanai:
ØØ Glaukoma;
ØØ Prostatas hipertrofija;
ØØ Akūts miokarda infarkts.
Par labāko medikamentu šajā grupā ir uzskatāms tas medikaments, kuru ārsts
vislabāk pārzina.
Praksē, sastopoties ar pacientiem, ļoti liela daļa no tiem ir hroniski
benzodiazepīnu lietotāji (atkarīgie), kas pēc pieņemtiem standartiem ir
kontrindikācija opiātu terapijas uzsākšanai. Sakārtojot pacienta medikamentozo
terapiju, būtu vēlams benzodiazepīnus pakāpeniski aizstāt ar antidepresantiem,
jo tiem nepiemīt atkarības potenciāls, vēl vairāk – tie potencē opiātu darbību,
aizkavē opiātu rezistences veidošanos un stimulē imūno sistēmu.
Selektīvie antidepresanti.
Selektīvie serotonīna atpakaļuzsūkšanās inhibitori, tādi kā paroksetīns, ir
ieņēmuši stabilu vietu depresiju, trauksmes, neirožu, panikas lēkmju un fobiju
terapijā.
Tiem nav pierādīta tieša analgētiska darbība, bet daudzos gadījumos tie var
būtiski pozitīvi iespaidot sāpju pacienta ārstēšanas rezultātus.
Lielai daļai pacientu ar depresiju ir sūdzības par neskaidrām sāpēm. Trauksme,
neirozes un fobijas rada pastāvīgu sasprindzinājumu, un var būt noteicošais
muguras sāpju vai galvassāpju iemesls.
Pēc vairāku sāpju terapijas centru datiem lielai daļai hronisku sāpju pacientu
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ir vērojamas arī depresijas pazīmes. Uzsākot terapiju, nav būtiskas nozīmes vai
depresija ir primāra, vai sekundāra. Depresīvs pacients ar sāpēm vai pacients ar
sāpēm un depresiju ir nomākts, noslēgts, viņam nav motivācijas un spēju aktīvi
līdzdarboties ārstēšanas procesā. Tāpēc pacientu vajag ,,atvērt,, terapijai.
Izteiktas depresivitātes gadījumā ir nepieciešama medikamentozā terapija,
depresijas, baiļu, trauksmes mazināšanai, lai pacients būtu spējīgs līdzdarboties
ārstēšans procesā.
Terapiju ar paroksetīnu uzsāk ar 20 mg 1 reizi dienā, nepieciešamības
gadījumā devu paaugstinot līdz 40 – 50 mg dienā. Terapijai noteikti ir jābūt
pietiekami ilgstošai.
1.2.9. Antikonvulsanti sāpju terapijā.
Medikamentu grupas nosaukums norāda, ka medikamenti kavē ektopisku
uzbudinājuma perēkļu veidošanos nervu sistēmā. Šīs grupas medikamentus
visbiežāk lieto paroksismālu sāpju lēkmju (trijzaru nerva neiralģija,..)
mazināšanai.
Nozīmības secība un biežāk lietojamās medikamentu devas parādītas 2. tabulā.

2.tabula. Antikonvulsantu lietošanas devas sāpju terapijā.
Sāpju terapijā lietotās devas ir tuvas antikonvulsīvajām.
Sāpju terapijā visplašāk tiek lietots karbamazepīns. Tas mazina posttetānisko
potencēšanos, tādejādi kavējot augstfrekventu impulsu pārvadi, laižot cauri
normālu impulsāciju. Karbamazepīna darbība tiek saistīta ar Na jonu kanālu
blokādi.
Pirmajai devai ir divas reizes garāks eliminācijas laiks (pusizvades periods ir
34 un 19 stundas).
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Mijiedarbība.
Klonazepāms mazina karbamazepīna koncentrāciju plazmā.
Karbamazepīna plazmas koncentrāciju 2 reizes palielina:
ØØ Tricikliskie antidepresanti;
ØØ Eritromicīns;
ØØ Ca antagonisti;
ØØ Cimetidīns.
Karbamazepīns samazina sekojošu medikamentu plazmas koncentrāciju:
ØØ Sirds glikozīdi;
ØØ Neiroleptiķi;
ØØ Varfarīns;
ØØ Hormonālie kontraceptīvie līdzekļi (var iestāties grūtniecība!);
ØØ Teofilīns;
ØØ Kalcijs.
Nozīmējot pacientam Karbamazepīnu ir jārēķinās ar sekojošu blakņu
iespējamību:
ØØ Slikta dūša, vemšana;
ØØ Ataksija, diplopija;
ØØ Alerģiska leiko- un trombocitopēnija;
ØØ Dermatozes;
ØØ Hepatīts;
ØØ Šķidruma retence.
Tas nosaka to, ka, uzsākot ārstēšanu un arī ārstēšanas laikā, ir obligāta pacienta
laboratorisko rādītāju kontrole.
Ja pacientam parādās neskaidra temperatūra, zilumi un leikocītu skaits ir zem
4000, terapija ir nekavējoties jāpārtrauc.
1.2.10. Ca+ jonu kanālu blokatori.
Šajā grupā varētu ierindot jaunāko no sāpju terapijā plaši lietotajiem
medikamentiem – pregabalīnu. Tas ir selektīvs presinaptisko Ca+ jonu kanālu
blokators, kas tādejādi izraisa kavēšanu perifērajā neironā, mazinot neirona
aktivitāti un aktīvo substanču izdali gan perifērijā, gan centrāli. Kombinācijā ar
katadolonu diezgan precīzi modelē opiātu pretsāpju darbības mehānismus,
bez atkarību veidošanās riska. Šāda pielietojuma izplatību kavē terapijas augstās
izmaksas ( vismaz Latvijā).

22. att. Pergabalīna + Katadolona un opiātu darbības mehānismu salīdzinājums.
1.2.11. Medikamenti, kas iedarbojas uz HT5 receptoriem.
Triptāni ir selektīvi serotonīna (5-HT) 1B/1D receptoru agonisti, kurus sekmīgi
izmanto migrēnas un kūlīša tipa galvassāpju patoģenētiskā terapijā. Tika pierādīts,
ka migrēnas sāpju pamatā ir trigeminālo nervu uzbudinājuma izraisīta neirogēnā
iekaisuma reakcija smadzeņu asinsvados. Triptānu darbības pamatā ir spēja izraisīt
kavēšanu trigeminālo nervu aksonos ( 5-HT 1D receptoru aktivācija), kas samazina
substances P, CGRP un neirokinīna aksonālo transportu un izdalīšanos perifērijā.
Tādejādi tiek mazināta galveno neirogēnā iekaisuma uzturētājvielu izdale, un
migrēnas lēkme var tikt pārtraukta. Triptāniem aktivējot 5-HT 1B receptorus,
tiek panākta meningeālo asinsvadu konstrikcija, kas arī var būt nozīmīgs faktors
migrēnas lēkmes pārtraukšanai.
Šīs īpašības ir izvirzījušas triptānus par pirmās izvēles medikamentiem vidēji
smagu un smagu migrēnas lēmju kupēšanai.
Sumatriptāns ir pirmais un vislabāk izpētītais no triptānu grupas
medikamentiem. Sumatriptānam atšķirībā no citiem pieejamajiem triptāniem ir
arī visplašākās medikamenta formas (tabletes, deguna aerosols, svecītes, injekcijas),
kas padara tā lietošanu ērtāku. Izteiktas vemšanas gadījumā ļoti problemātiska kļūst
tablešu lietošana. Te lieti noder deguna aerosols. Migrēnas lēkme ir neparedzama,
un pacienta spēja pašam kontrolēt situāciju un efektīvi pārtraukt lēkmi ir nozīmīgs
faktors arī kopējā migrēnas terapijā, jo samazina lēkmju biežumu.
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5HT3 antagonisti - Ondansetron. Tropisetron… ir pazīstami kā antiemētiski
medikamenti, ko lieto postopreatīvas vai ķīmijterapijas izraisītas vemšanas
mazināšanai. Ap 2000.gadu parādās publikācijas par šo medikamentu efektivitāti
fibromialģijas sāpju mazināšanai, lietojot to gan perorāli, gan intravenozi.
Tendinopātiju ārstrēšanā sāpju punktu infiltrācija deva tikpat ilgstošu efektu kā
infiltrācija ar kortikosteroidu un lokālanestētiķu maisījumu.
1.2.12. Kortikosteroīdi sāpju terapijā.
Visiem kortikosteroīdiem piemīt izteikta prettūskas un pretiekaisuma aktivitāte.
Tos lieto reimatisku krīžu, artrītu, tendovaginītu, nervu kompresiju, paaugstināta
intrakraniālā spiediena terapijā un onkoloģijas praksē.
Vismazākās blaknes piemīt deksametazonam, lietojot to impulsa kursa veidā:
ØØ 3 dienas 16 mg;
ØØ 3 dienas 12 mg;
ØØ 3 dienas 8 mg;
ØØ 3 dienas 4 mg.
Kortikosteroīdi tiek pievienoti lokālanestētiķiem, lietojot epidurāli muguras
sāpju ārstēšanai.
Izmantojot to eiforizējošo un stimulējošo darbību uz cilvēka psihi,
kortikosteroīdus nereti nozīmē onkoloģiskiem slimniekiem apetītes
uzlabošanai.
1.2.13. Neiroleptiķi sāpju terapijā.
Neiroleptiķi ir uzskatāmi par ,,netīriem,, medikamentiem, jo tie iedarbojas uz
ļoti daudzām receptorajām sistēmām, kas nosaka daudzās blaknes, kas piemīt
šiem medikamentiem.
Par to tiešo analgētisko potenciālu ir daudz diskusiju. Daļa pētījumu apstiprina
to spēju potencēt citu analģētisko līdzekļu darbību, citur - 12,5 mg levopromazīna
devu pielīdzina 8 mg morfija.
Sāpju terapijas praksē visbiežāk neiroleptiķus izmanto:
ØØ Terminālu slimnieku analgētiskās terapijas potencēšanai (tizrecīns);
ØØ Blakņu korekcijai – antiemētisko aktivitāti, kas piemīt metoklopramīdam
un haloperidolam;
ØØ Antidepresīvo un stimulējošo efektu, kas piemīt timoleptiķiem (sulpirīds).
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Medikamentu efektivitāte un blaknes var būt ļoti individuālas (izteiktas vai
neizteiktas).
1.2.14. α2 adrenoreceptoru agonisti sāpju terapijā.
Klonidīns ir α2 adrenoreceptoru agonists.
Klonidīns iedarbojas uz tiem pašiem receptoriem, kur descendējošā
monoamīnu kavējošā sistēma, un spēj mazināt simpātiskās nervu sistēmas
pārlieko aktivitāti. Tas mazina sāpes, izraisot kavēšanu, atverot K+ jonu kanālus, un
kavējot Na+ jonu kanālu atvēršanos. Anestezioloģiskajā praksē klonidīna lietošana
ļauj stabilizēt anestēziju, mazināt opiātu, barbiturātu un inhalācijas anestētiķu
devas.
Klonidīnu lieto arī medikamentozās (zāļu) atkarības ārstēšanā, lai mazinātu
simpātiskās nervu sistēmas pāruzbudinājumu (nemiers, trīce, sirdsklauves,
asinsspiediena paaugstināšanās), ko izraisa medikamenta lietošanas pēkšņa
pārtraukšana.
Labs palīgs klonidīns var būt arī pēkšņu sāpju lēkmju mazināšanā. Īpaši tādu,
kuru pamatā ir spazmas, muskulatūras saspringums, nervu sasprindzinājums
(satraukums), wind up. Medikaments labi uzsūcas no mutes gļotādas. Šādi
lietojot, tā iedarbība sākas 5-10 minūšu laikā.
Nevēlamās blakusparādības ir sausums mutē un, ilgstoši lietojot
medikamentu, iespējams ,,atsitiena fenomens,, (parādās nemiers, sirdsklauves,
paaugstinās asinsspiediens), ja pēkšņi pārtrauc klonidīna lietošanu. Fenomens
novērojams tikai ilgstoši lietojot klonidīnu un izvairīties no tā ļauj pakāpeniska
medikamenta devas samazināšana.
Tizanidine (Sirdalud).
Tizanidine darbojas līdzīgi klonidīnam kā alfa 2 adrenoreceptoru agonists,
izraisot kavēšanu, atverot K+ jonu kanālus, un kavējot Na+ jonu kanālu
atvēršanos.
Tam ir gastroprotektīvas īpašības, kas var būt laba izvēle, kombinējot ar
NSAID.
Kavē simpātiskās nervu sistēmas aktivitāti, tāpēc būtu ieteicams trauksmainiem,
neirastēniskiem pacientiem. Lieto pa 2 - 4 mg 2 reizes dienā vai vakaros. Darbojas
,,maigāk,, par klonidīnu. To var pielietot arī medikamentozo atkarību terapijā.
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Wörwag Pharma
GmbH&Co.KG

A11DB

Milgamma® N
90 mg/40 mg/0,25 mg
kapsulas

Wörwag Pharma
A11DA03
GmbH&Co.KG

Benfogamma®
50 mg
apvalkotās tabletes

Aktīvā viela

Pyridoxini hydrochloridum,
N20
Benfothiaminum,
N100
Cyanocobalaminum

Benfothiaminum

N 50

Papildus
nosacījumi
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LĪDZEKĻI NERVU SISTĒMAS FUNKCIJU UZLABOŠANAI

Lietošana mg un reizes

DDD mg

Nav

_

Pa 1 kapsulai 3 - 4 reizes dienā; vieglos gadījumos
un īpaši labas iedarbības gadījumā
pa 1 - 2 kapsulām dienā.

_

_

B1 vitamīna deficīta profilakse: pa 1 tabletei
1 – 3 reizes dienā.
B1 vitamīna deficīta terapija: pa 1 – 2 tabletēm
3 reizes dienā, retos gadījumos arī vairāk.
Noteiktu B1 vitamīna deficīta izraisītu nervu
slimību (polineiropātiju) ārstēšana: sākumā pa
3 tabletēm vismaz 2 reizes dienā, atsevišķos
gadījumos 3 reizes dienā, vismaz 3 nedēļas ilgi,
pēc tam terapiju turpina, lietojot pa 1 - 2 tabletēm
3 reizes dienā.

_

Nav

Gabagamma®
100 mg cietās apsulas;
Wörwag Pharma
N03AX12
GmbH&Co.KG

Gabagamma®
300 mg cietās kapsulas;

Gabapentinum

N50 50/75/100 _

Dozēšanas shēma-sākuma titrēšana:
1. diena - 300 mg vienu reizi dienā;
2. diena - 300 mg divas reizes dienā;
3. diena - 300 mg trīs reizes dienā.

Gabagamma®
400 mg cietās kapsulas.
Wörwag Pharma
A16AX01 Thiogamma® Turbo-Set
GmbH&Co.KG
12 mg/ml šķīdums infūzijām

Acidum thiocticum

N10

100

_

Sākuma fāzē deva ir 600 mg tioktikskābes dienā
(atbilst 1 injekciju pudelei).

Thiogamma®
600 mg apvalkotās tabletes

Acidum thiocticum

N30

100

_

Pa 1 apvalkotai tabletei dienā.

Wörwag Pharma
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GmbH&Co.KG
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41

SĀPJU TERAPIJAS ROKASGRĀMATA

SĀPJU TERAPIJAS ROKASGRĀMATA

1.2.15. Kalcitonīns sāpju terapijā.

1.2.17. Antioksidanti sāpju terapijā.

Kalcitonīns ir filoģenētiski vecs neiropeptīds, kas paaugstina sāpju slieksni.
Pašreizējā izpratnes līmenī tā darbība tiek saistīta ar kavējošās monoamīnu
sistēmas aktivāciju un iespējamu iesaistīšanos endogēno opiātu atbrīvošanas
stimulācijā.
Kalcitonīns ar panākumiem ir lietots fantoma sāpju, komplekso reģionālo
sāpju sindromu un citu neiropātisku sāpju terapijā. Fantoma sāpju gadījumā tas
varētu būt pirmās izvēles medikaments, lietojot to iespējami agrīni.
Lietošana: 200 I.E. 30 minūšu infūzijā 1 –2 reizes.
1.2.16. Miorelaksanti sāpju terapijā.
Medikamentu grupa apvieno perifēras un centrālas darbības medikamentus,
kas, mazinot WDR neirona aktivitāti, mazina motorās atbildes reakcijas. Tā rezultātā
mazinās muskulatūras hipertonuss. 22. attēlā parādīti izplatītāko ,,miorelaksantu,,
dažādie darbības mehānismi. Tas parāda arī to, ka var būt racionāla vairāku
,,miorelaksantu,, vienlaicīga nozīmēšana. Piemēram, Midocalm 150 mg 3 reizes
dienā + 25 mg Myolastan vakaros ir efektīga kombinācija, uzsākot akūtu un
hronisku muguras sāpju medikamentozo terapiju.

Izvērtējot sāpju pacienta audu lokālo stāvokli, bieži to jāvērtē kā ļoti
nelabvēlīgu šūnu normālai funkcionēšanai. Hipoksijas un tūskas apstākļos lielā
skaitā atbrīvojas brīvie radikāļi, kas aktivē imūno sistēmu agresijai un lielā mērā
nosaka arī autoagresīvo reakciju veidošanos un intensitāti, kā arī sensibilizē
receptorus, padarot tos jūtīgākus pret sāpju kairinātājiem.
Izteiktas sensibilizācijas gadījumā ikdienišķie kairinātāji kļūst par sāpju
kairinātājiem.
Oksidatīvā stresa un brīvo radikāļu sensibilizējošās ietekmes mazināšana
ir iespējama vienmēr. Šo uzdevumu veic antioksidantu pielietošana sāpju
kompleksajā terapijā gan akūtajā, gan hroniskajā slimības fāzē, gan kā efektīgas
profilakses sastāvdaļa. Uzsākot terapiju, sevi ir attaisnojis E vitamīns, ko pirmajā
mēnesī nozīmē 400 mg dienā. Antioksidanta īpašības piemīt arī C vitamīnam,
selēnam un pārsvarā selektīvajam Cox 2 inhibitoram nimesulidam.
1.2.18. B grupas vitamīni sāpju terapijā.
Izsenis ir pierādīts, ka B grupas vitamīnu deficīts var izraisīt sāpes, bet jaunākie
pētījumi apliecina, ka B1, B6 un B12 vitamīniem piemīt arī centrāla analgētiska
darbība, tie pastiprina kavēšanas procesus muguras smadzeņu mugurējā
raga neironos un talamiskajās nociceptīvajās struktūrās. B grupas vitamīni var
ievērojami potencēt NSAID, paracetamola, analgīna un opiātu pretsāpju darbību.
B grupas vitamīni paātrina reģenerācijas procesus perifērā nerva bojājuma
gadījumā.
Vajadzētu izvairīties no ilgstošas lielu devu B6 vitamīna lietošanas, jo ir
pierādīts, ka lielu devu B6 vitamīna lietošana var būt neirotoksiska un bojāt
perifēros nervus un ganglijus.
1.3. Vispārējie sāpju terapijas principi.

23. att. Muskuļu relaksantu dažādie darbības mehānismi.
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Sāpju veidošanās ir komplekss process. Efektīvai terapijai ir jākoriģē traucējumi
visos līmeņos. Tāpēc mūsdienu sāpju terapijai ir jābūt multimodālai.
Sāpju terapijai var būt dažādi uzdevumi:
1.
ATSĀPINĀŠANAS OPTIMIZĀCIJA paralēli kauzālai terapijai (pēcoperācijas
atsāpināšana, jostas roze,..)
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2.
3.

SĀPJU REMDĒŠANA, kad kauzāla sāpju terapija nav iespējama
(deformējošas artrozes, nervu bojājumi,onkoloģija..)
SĀPJU ĀRSTĒŠANA - nespecifisku sāpju sindromi.
1.3.1. Sāpju terapijas metodes.

Sāpju terapijā pielietotās metodes iedala:
ØØ Pamata ārstēšanas metodēs;
ØØ Palīgmetodēs;
ØØ Speciālajās metodēs.
Pamatmetodes sāpju ārstēšanā ir medikamentozā ārstēšana, ķermeņa fiziskās
kondīcijas uzlabošana (ārstnieciskā fizkultūra), ergonomika un psiholoģiskās
ārstēšanas metodes.
Palīgmetodēm var pieskaitīt masāžas, adatu terapiju, manuālo terapiju,… Šīs
metodes var būt kā atbalsts un papildinājums sāpju ārstēšanā. Tās nedrīkstētu būt
kā vienīgā izmantotā ārstēšanas metode.
Speciālās ārstēšanas metodes ir domātas kādas noteiktas specifiskas sāpju
problēmas ārstēšanai. Tām varētu pieskaitīt dažādas ķirurģiskās ārstēšanas
metodes, staru terapiju, .....
Fizikālās ārstniecības metodes ietver sevī manipulācijas ar dažādu fizikālo
parādību pielietošanu (siltums, aukstums, magnētiskais lauks, gaismas enerģija,
ultraskaņa elektriskās strāvas,..).
Fiziskās ārstniecības metodes ir saistītas ar paša vai citas personas spēka
vai kustību pielietošanu. Metožu galvenais uzdevums ir mazināt muskulatūras
sasprindzinājumu, atjaunot locītavu kustīgumu, uzlabot asinsapgādi.
Tās būtu:
1.
Ārstnieciskā vingrošana;
2.
Manuālā medicīna;
3.
Masāžas.
Psiholoģiskās ārstēšanas metodes ir vērstas pacienta personības, domāšanas,
emociju un uzvedības reakciju korekcijai. To galvenie uzdevumi ir :
1.
Radīt izpratni par slimību;
2.
Motivēt aktīvi līdzdarboties;
3.
Palīdzēt noteikt psiholoģiskos traucējumus un tos koriģēt;
4.
Palīdzēt veidot pareizu domāšanas un rīcības modeli pret sevi, slimību,
apkārtni;
5.
Palīdzēt apgūt paškontroles metodes.

Psiholoģiskās terapijas metodes:
ØØ Sarunu terapija (rekonceptualizācija);
ØØ Uzvedības terapija (kognitīvi beheviorālā terapija);
ØØ Stresa menedžments;
ØØ Relaksācijas metodes.
Blokādes un lokālanestēzijas ir svarīga sāpju terapijas sastāvdaļa. Tām ir gan
diagnostiska, gan ārstnieciska nozīme.
Diagnostikā tās palīdz noteikt konkrēto bojājuma vietu.
Ārstnieciskā nozīmē ir vairākas būtiskas iedarbības:
-,,Sāpju aizmiršanas treniņš,,;
- Ļauj atslābt saspringušajam muskulim;
- Uzlabo asinsapgādi;
-Mazina iekaisuma procesu;
- Mazina simpātiskās nervu sistēmas kaitīgo iedarbību.

24. att. Tikai kompeleksa terapija nodrošina ilgstošus pozitīvus rezultātus
sāpju terapijā.
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1.3.2. Medikamentozās terapijas principi.
Medikamentozā terapija ir tikai daļa no sāpju terapijas. Pielietojot tikai
medikamentozo terapiju, rezultāti var izpalikt. Svarīgs medikamentozās terapijas
efektivitātes nosacījums ir sadarbības līmenis ar pacientu! Tā ir tikpat multimodāla,
cik pati sāpju terapija.
Medikamentozās terapijas uzdevumi.
Sāpju terapijā medikamentozajai terapijai ir sekojoši uzdevumi:
1. ,, sāpju aizmiršanas treniņš,, - iespējami agrīna un pilnvērtīga pretsāpju
terapija, lai aizkavētu sāpju centrālo sensibilizāciju un citus sāpju
izraisītos patoģenētiskos lokus.
2. Sāpes izraisošo patoloģiju korekcija:
ØØ Depresija, bailes, pārgurums;
ØØ Muskulārais disbalanss;
ØØ Hipoksija, tūska;
ØØ Neironu distrofija;
ØØ Osteoporoze.
3. Reģeneratīvo procesu stimulācija.
Medikamentozās sāpju terapijas pamatprincipi.
1.
Parakstīt iedarbīgus medikamentus adekvātā devā.
2.
Nepietiekami efektīvs medikaments ir atceļams.
3.
Medikamenta efektivitāte ir jākontrolē (analogskala, sāpju dienasgrāmata).
4.
Hronisku sāpju gadījumā terapijas mērķis ir sāpju profilakse.
5.
Ilgstošu sāpju gadījumā priekšroka ir dodama retardētām vai garas
darbības zāļu formām.
6.
Analgētiskais medikaments ir nozīmējams minimālajā efektīvajā
devā.
7.
Pie vienādas analgētiskās potences, priekšroka dodama medikamentiem
vai to kombinācijām ar mazāko blakņu risku.
8.
Medikamentozās terapijas blaknes ir jādokumentē un jāārstē.
9.
Pretsāpju terapija ir ilgstoši novērojama.
Sāpju medikācija ietver:
• Bāzes medikāciju – medikamentu vai to kombināciju, kas nodrošina
adekvātu atsāpināšanu un lietojamas stingri pēc pulksteņa.
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• Blakņu korekciju – medikamenti kuņģa protekcijai, aizcietējumu
mazināšanai, …
• Ekstra medikāciju – medikaments ar ātru pretsāpju iedarbību, sāpju
paasinājumu kupēšanai ekstrēmās situācijās. Ja ekstra medikācijas
lietošanas biežums pieaug, jāpalielina bāzes medikamentu deva.
1.3.3. Rekomendācijas akūtu sāpju remdēšanai.
Ar akūtu sāpju problēmu visbiežāk nākas sastapties ķirurģsiko operāciju laikā
un saistībā ar dažādiem akūtiem traumatiskiem bojājumiem.
Sāpes operācijas laikā un pēcoperācijas sāpes ir praktiski vienīgā situācija,
kad sāpes ir iepriekš prognozējamas, un pastāv iespēja tām sagatavoties. Plānojot
perioperatīvo atsāpināšanu, jāņem vērā daudzi nosacījumi:
ØØ Plānotās operācijas apjoms;
ØØ Plānotais anestēzijas veids;
ØØ Vai pacientam ir sāpes pirmsoperācijas periodā;
ØØ Pacienta psihoemocionālais stāvoklis.
Preemptīvā analgēzija ir pretsāpju medikamentu nozīmēšana pirmsoperācijas
periodā, lai mazinātu sāpju sajūtas, un atbilstošu anestēzijas un pretsāpju vielu
daudzuma nozīmēšana operācijas laikā un pēcoperācijas periodā. Pamatota šķiet
savlaicīga prostaglandīnu inhibīcija, pirms operācijas nozīmējot NSAID.
Nozīmīga var būt arī magnija jonu substitūcija pirmsoperācijas periodā,
nostiprinot NMDA receptoro sistēmu.
Pēc operācijas prognozējamo stipro sāpju periods var svārstīties no 24 līdz 72
stundām, atkarībā no operācijas apjoma. Šajā laikā atsāpināšanai pacients saņem
stipras darbības opiātus, kombinējot tos ar citiem pretsāpju līdzekļiem.
Pretsāpju terapija var tikt organizēta dažādos kvalitātes līmeņos:
ØØ Pretsāpju medikacija pēc pieprasījuma;
ØØ Pretsāpju medikācija nar noteiktu laika intervālu;
ØØ Nepārtraukta pretsāpju medikamentu infūzija;
ØØ Pacienta kontrolēta analgēzija.
Katrai no tām ir savi plusi un mīnusi, un galvenais kvalitātes rādītājs un
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nodrošinātājs ir sāpju terapijas kvalitātes kontrole – pietiekami bieži pavaicāt
pacientam par viņa sāpju sajūtām.
Pacienta kontrolētās analgēzijas (PCA) nepieciešamība ir balstīta uz
novērojumiem par to, ka, pat pie vienāda operācijas apjoma, nepieciešamība pēc
pretsāpju medikamentiem var svārstīties ļoti plašās robežās. Lietojot pastāvīgu
analgēziju ar perfuzoru, nereti atsāpināšana var būt nepietiekama, vai gluži pretēji,
tā var būt par stipru un izsaukt pārdozēšanas blaknes.
Attīstoties medicīnas tehnoloģijām, radās iespēja izmantot programmējamus
perfuzorus, kas, ar attālinātas vadības iespēju, ļauj pacientam sāpju gadījumā pašam
kontrolēt pievadītā pretsāpju medikamenta daudzumu. Ārsts nosaka perfuzora
parametrus: devas lielumu, minimālo intervālu, maksimālo devu laika vienībā.
Medikamenti var tikt ievadīti subkutāni, intravenozi vai epidurāli. Visplašāk
tiek pielietota intravenozā medikamenta ievades forma, izmantojot opiātus vai to
kombinācijas ar dažādiem potencējošiem medikamentiem. Par metodes nozīmīgu
priekšrocību, salīdzinājumā ar nepārtrauktu pretsāpju medikamenta ievadi, jāmin
atgriezeniskās saites regulējošais princips. Sāpes ir tās, kas liek pacientam pieprasīt
pretsāpju medikamenta devu, un ir labākais elpošanas stimulators. Ja sāpju nav, vai
ir radusies sedācija, pacients medikamentu nepieprasa vai nespēj pieprasīt. Pozitīvi
ir vērtējama arī pacienta aktīvas līdzdalības iespēja savu sāpju kontrolē. Tas mazina
bezpalīdzības un nedrošības sajūtu, kas var būt sāpes pastiprinošs faktors.
Nosakot medikamenta ievades parametrus PCA, jāņem vērā:
ØØ Medikamenta koncentrācija – vienas devas tilpumam ir jābūt pietiekami
lielam ( vismaz 1ml), lai nodrošinātu tā plūsmu, un pietiekami mazam, lai
nodrošinātu pietiekami ilgu vienas perfuzora šļirces darbības laiku;
ØØ Atkārtota pieprasījuma aizlieguma intervāls – laiks, kurā pacients nevar
saņemt jaunu medikamenta devu. Tas nav mazāks par medikamenta
(saņemtās devas) pilnas darbības iestāšanās laiku;
ØØ Laikā noteiktā maksimālā deva - medikamenta daudzums, ko pacients var
saņemt noteiktā laikā. Tas domāts, lai, pirmkārt, nepieļautu pārdozēšanu,
otrkārt, lai kontrolētu PCA efektivitāti.
Devas pārsniegšanas trauksme var rasties vairāku iemeslu dēļ:
1. Defektīva ievade – medikaments nenonāk asinsritē;

2.
3.

Pacientam ir nepieciešamas lielākas medikamenta devas nekā ārsts
prognozējis;
Pacients nav sapratis metodes būtību un spaida podziņu bez vajadzības.

Tradicionāli PCA un pastāvīgas plūsmas atsāpināšanā ar perfuzoru tiek
izmantoti opiāti, visbiežāk morfijs, fentanils, promedols vai tramadols. Nereti tiek
lietotas kombinācijas ar citiem sāpju terapijā izmantojamajiem medikamentiem, lai
palielinātu terapijas efektivitāti un mazinātu nepieciešāmo opiātu daudzumu.
NSAID labāk lietot atsevišķi intramuskulāru injekciju, svecīšu vai tablešu formā
ar medikamentam atbilstošu ievades intervālu.
Ir izstrādātas metodikas ar klonidīna, metamizola, ketamīna un citu
medikamentu ievadi PCA kopā ar opiātiem.
Kontrindikācijas PCA:
ØØ Pacients nav spējīgs saprast metodi;
ØØ Atkarība anamnēzē;
ØØ Suicīdas noslieces;
ØØ Hipovolēmija vai tās iespēja.
Blaknes ir atkarīgas no pielietotā medikamenta.
Ieteikumi PCA un pastāvīgas plūsmas atsāpināšanā ar perfuzoru drošībai:
ØØ Vienā klīnikā izmantot viena modeļa perfuzorus;
ØØ Vienā klīnikā izmantot vienu medikamentu vai kombināciju;
ØØ Standarta situācijās izmantot vienotus PCA pamatparametrus;
ØØ Ja netiek lietota bazālā infūzija, ir jābūt pavadošajai infūzijai, kas notur
atvērtu i/v pieeju vai tās bojājuma gadījumā uz to savlaicīgi norādītu.
(Iespējama subkutāna depo veidošanās ar vēlīnu rezorbciju.)
Sistēmā jābūt pretplūsmas ventilim, kas i/v oklūzijas gadījumā aizkavē
retrogrādu medikamenta uzkrāšanos.
Tehnisku ierobežojumu gadījumā ar labiem panākumiem stipru pēcoperācijas
vai citu sāpju remdēšani var izmantot arī pacientu pastāvīgas plūsmas atsāpināšanu
ar perfuzoru.
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Medikaments

Ampulas

Mg uz 50 ml
Na Cl izot .

ekvipotent.
devas

Ievades
ātrums

Morfijs

5 amp

50 mg

1 mg / 1ml

2 ml/ h

Promedols

5 amp

100 mg

2 mg / 1ml

2 ml/ h

Tramadols

5 amp

500 mg

10 mg / 1ml

2 ml/ h

Fentanils

5 amp

0,5 mg

0,01mg/1 ml

2 ml/ h

3.tabula. Ekvipotentās medikamentu devas un standarts.
Opiātu darbības potencēšanai un tolerances aizkavēšanai iesaka pievienot
Ketamīnu 50 mg (1 ml) uz 50 ml perfuzora šļirci. Izmantojot Ketamīnu, standarta
ievades ātrums ir 1 ml/h
Kvalitatīvas analgēzijas sasniegšanai terapija obligāti papildināma ar
nenarkotisko pretsāpju līdzekli. Ja pacients var uzņemt medikamentu p/o, tad tas
varētu būt ibuprofēns 800 mg x2, ja nav iespēja perorāli uzņemt medikamentu,
tad jāizvēlas kāda no pieejamajām injicējamajām zāļu formām .
Pastāvīgas plūsmas atsāpināšana ar perfuzoru kā rezerves medikāciju
izmanto medicīnas māsas ievadītu bolus (2ml) no perfuzora.
Vienmēr vēlami vienoti terapijas standarti ārstniecības iestādē vai praksē.
Tas ļaus uzkrāt pieredzi un labāk izprast katra medikamenta iespējas, kā arī
katram nākamajam pacientam izvēlēties piemērotāko medikamenta devu un
kombināciju.
Daži ieteikumi akūtu sāpju remdēšanai:
1. 1. Paracetamols 1000 mg 4 x d (veciem cilvēkiem 2 x d),
R. m. Ibuprofen 400 mg līdz 3 x d vai Tramadol 50 mg līdz 4 x d.
(P.S. pacientiem ar hronisku sāpju anamnēzi vismaz rezerves medikācijā
vajadzētu iekļaut centrālas darbības pretsāpju līdzekli.)
2.A Ibuprofen 800 mg 2 x d,
R. m. - Ibuprofen 400 mg līdz 2 x d.
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2.B Ibuprofen 800 mg līdz 2 x d.
R. m. - Paracetamols 1000 mg līdz 2 x d vai Tramadol 50 mg 2 x d.
3. Ibuprofen 800 mg 2 x d + Mydokalm 150 mg 2 x d.
R. m. - Paracetamols 1000 mg 2 x d vai Ibuprofen 400 mg 2 x d.
4. Ibuprofen 800 mg 2 x d + Promedols 2% 1 ml 4 x d vai Tramadols 50 mg 4 x d.
R. m. - Paracetamols 1000 mg līdz 4 x d vai Analgīns 1000 mg līdz 4 x d.
5. Ibuprofen 800 mg 2 x d + PCA (pacienta kontrolētā vai pastāvīgas plūsmas
atsāpināšana ar perfuzoru).
R. m. - perfuzora bolus deva.
Papildus medikamenti sāpju terapijas optimizācijai:
ØØ Midokalms 150 mg *3 (2), ja ir muskuļu sāpes, arī neiropātiskas sāpes;
ØØ Katadolons 100 mg *3 (2) īpaši, ja ir hronisku sāpju anamnēze;
ØØ Klofelīns, Sirdaluds s/l, p/o, i/v opiātu potencēšanai, wind up terapijai;
ØØ Ketamīns 1-2 mg/ stundā (1:1 attiecība ar morfiju) opiātu potencēšanai
un tolerances aizkavēšanai (pievieno perfuzorā);
ØØ Magnijs – sāpju terapijas optimizācijai.
Ir situācijas, kad minētie medikamenti var būt efektīvāki par tradicionāli sāpju
remdēšanā izmantotajiem!

25. att. Riska/Ieguvuma attiecības izvērtēšana.
Gadījumos, kad ir izsmeltas visas citas terapijas iespējas, ieskaitot operatīvo
terapiju un multimodālas interdisciplinārās terapijas iespējas, var domāt par
opiātu ilgstošu lietošanu sekojošos gadījumos:
1.

1.3.4. Hronisku sāpju terapijas principi.
Hronisku sāpju terapija ir ilgstošs process, kur ļoti svarīgs ir sadarbības līmenis
starp ārstu un pacientu. Daudziem pacientiem ir grūti pieņemt, ka visu atlikušo
mūžu sāpju remdēšanai nāksies lietot medikamentus.
Ne visu sāpju sindromu gadījumā būs iespējama pilnīga sāpju remdēšana,
tāpēc ar pacientu būtu vēlams izstrādāt reālas stratēģijas, piemēram, sasniegt
sāpju samazinājumu par 50%.
Svarīgi izvēlēties ārstniecības metožu un medikamentozās terapijas
kombināciju ar vismazāko blakņu risku.
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2.

3.
4.

5.

Muguras sāpes ar izteiktām morfoloģiskām izmaiņām:
ØØ mugurkaula deformācijas;
ØØ inoperabla spinālā kanāla stenoze;
ØØ stāvoklis pēc atkārtotām muguras operācijām;
ØØ hroniskas radikulopātijas.
Sāpes smagu hroniski iekaisīgu saslimšanu gadījumā:
ØØ reimatoīdais artrīts;
ØØ spondilopātijas ( Behterevas sl.);
ØØ autoimūnās saslimšanas.
Stipri izteiktas deģeneratīvas izmaiņas kaulos - Coxartrozes, gonartrozes, ...
Progresējošas kaulu un locītavu metabolās, endokrīnās un
deģeneratīvās saslimšanas:
ØØ Osteomalacija;
ØØ Morbus Paget;
ØØ Osteoporoze;
Smadzeņu un perifēro nervu slimības:

ØØ Encephalitis diseminata;
ØØ Smadzeņu infarkts;
ØØ Siringomielija;
ØØ Šķērsbojājuma sindroms;
ØØ Fantoma sāpes;
ØØ Postzoster un citas sāpīgas neiropātijas.
6. Sāpīgas galastadijas organiskām saslimšanām (kardiālām, aknu, nieru,
aizk.dz., išēmiju, ...)
Klīniskas empīrijas un patreizējās opiātu darbības izpratnes līmenī vajadzētu
izvairīties lietot opiātus ilgstošā terapijā, ja pacientam ir :
1. Visas primārās galvassāpes:
ØØ Migrēna;
ØØ Tensijas tipa galvassāpes.
2. Sāpīgi funkcionāli gastrointestinālā trakta traucējumi.
3. Funkcionālu kardiālu, uroloģisku vai ginekoloģisku sāpju gadījumā.
4. Somatoformu traucējumu gadījumā ar sāpīgu hipohondriju.
5. Neiropātiskas sāpes, ja ir epizodiskas sāpju lēkmes.
Hronisku sāpju gadījumā parasti ir notikušas izmaiņas arī centrālajos sāpju
regulācijas procesos, tāpēc, uzsākot sāpju ārstēšanu, medikamentozās terapijas
plānā būtu iekļaujams medikaments ar centrālu pretsāpju darbību. Centrāla
pretsāpju darbība piemīt tiem medikamentiem, kas spēj iedarboties uz K+ un
Cl- jonu kanāliem un normalizēt spontāni aktīva centrālā neirona potenciālu.
1.3.5. Pretsāpju medikācija bērniem.
Nemedikamentozā sāpju terapija.
Ārstējot bērnus ir nepieciešama maksimāla sāpju un baiļu profilakse pirms
pirmreizējas sāpīgas procedūras, lai novērstu mazā pacienta sensibilizāciju:
ØØ Dodiet bērnam saprotamus paskaidrojumus par notiekošo, brīdiniet par
nepatīkamo;
ØØ Dodiet bērnam izvēli, no kuras rokas ņemt asinis, kas viņu pieturēs
procedūras laikā, vai viņš sēdēs vai gulēs lumbālpunkcijas laikā;
ØØ Kā mazināt sāpes? Izstrādāt kopīgas stratēģijas – turēt mammas roku,
kliegt, samiegt acis;
ØØ Sagatavojiet bērnu un vecākus sāpīgajai procedūrai un ierādiet vecāku
lomu šajā procesā;
ØØ Padariet apkārtni pēc iespējas patīkamāku.
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Medikamentozā terapija.
ØØ Nepieciešamības gadījumā var neturēties pie WHO 3 pakāpju shēmas,
bet sākt ar III;
ØØ Iespējami perorāla medikācija;
ØØ Stingri pēc pulksteņa, nevis pēc pieprasījuma;
ØØ Savlaicīgi pielieot opiātus;
ØØ Fiksēt un ārstēt terapijas blaknes.
Medikaments

Devas

Paracetamols

10 -20 mg/kg ik 4 stundas

Ibuprofēns

10 mg/kg ik 6-8 stundas

Naproksēns

7 mg/kg ik 12 stundas

Analgīns

15 mg/kg ik 4-6 stundas

Amitriptilīns

No 0,2 mg/ kg dienā kāpinot līdz 3 mg/kg dienā

Midazolāms

Intranazāli 0,2 mg/kg maksimāli 6 mg

Haloperidols

0,01-0,1 mg/kg ik 8 stundas

Karbamazepin

2,5 mg/ kg ik 12 stundas

Dexametazons

6-12 mg/ dienā

Morfija standartterapija.
1.

Medikaments

Devas

Tramadols

0,2-1,0 mg/kg ik 4-6 stundas vai retard
1-2 mg/kg ik 12 stundas

Dihidrokodeīns

1-2 mg/kg ik 8-12 stundas

5. tabula. WHO 2 līmenis.
Medikaments

Devas

Morfijs

0,2-0,3 mg/kg ik 4 stundas retard 0,5 mg ik 8-12
stundas

MST Continus

1mg/kg ik 12-24 stundas
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Devas

7. tabula. Palīgmedikācija.

4. tabula. WHO 1 līmenis.

6. tabula. WHO 3 līmenis(stiprie opiāti).

Medikaments

Morfijs + metamizols 10-15 mg/kg ik 4-6 h
vai + paracetamols 10mg/kg ik 4- 6h
+ - adjuvans.
Morfija devu kāpināt līdz atsāpināšanai (pa 50%) katras 4 stundas (titrēšāna).
2.
Neiespējamas perorālas terapijas gadījumā uzsāk parenterālu morfija
ievadi: bolus – 0,1-0,2 mg/kg ik 4 h (ievada 5-15 min laikā).
3.
No pirmās dienas uzsākt blakņu korekciju.
4.
Izteiktu blakņu gadījumā mainīt terapiju uz citu opiātu (pirmajās 14
dienās blaknes ir tipiskas).
5.
Ja morfija terapija ir bijusi ilgāka par 7 dienām – devu mazināt
pakāpeniski.
Opiātu terapijas blakņu korekcija.
Aizcietējumi.
Laktuloze (sākuma devas )/(vidējā deva )
Vecums < 3 gadiem 2ml- 3 reiz dienā / 5ml x 3
Vecums > 3 gadiem 5 ml- 3 reiz dienā / 10ml x3
Slikta dūša, vemšana.
ØØ Metoklopramīds - 0,1 mg/kg ik 4-6 h po, i/v
ØØ Dimenhydrant (VomexA) - 5mg/kg ik 6-8 h (max. deva po/supp. - 2 - 6
g.v. - 75mg, 6 - 12 g.v. - 150mg)
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Gastroprotekcija, lietojot NSAID (30% ir sūdzības, no kuriem 30% ir bojājums
pēc 3 ned):
ØØ Ranitidīns 1-2mg/kg 1-2 x dienā;
ØØ Misprostols (sint. Prostgl.E1) - 5 mikro/gr/kg 2x d.
Nieze.
Klemastīns po: 1-3g. – 0,25-0,5mg ik 12 h
4-6 g. – 0,5mg ik 12 h
7-12 g. – 0,5-1mg , >12g. - 1mg ik 12h
Elpošanas depresija:
ØØ Skābekļa maska, pamudinājumi elpot;
ØØ Naloxons: Narcanti - 1 amp.- 1ml – 0,4 mg.
Narcanti neonatal- 1 amp – 2ml- 0,04mg. Lieto titrējot 0,001 mg/kg (0,2 ml/kg)
atšķaidījumā. Smagos gad. elpināšana + naloxons. Naloxona darbības laiks ~ 30 min.
Devu, ja nepieciešams, atkārto!
1.4.Medikamentu mijiedarbības sāpju terapijā.
Ļoti bieži pretsāpju medikamenti ir jānozīmē pacientiem, kuri jau lieto
citus medikamentus. Tāpēc, pirms katras pretsāpju medikamentu nozīmēšanas,
noteikti jānoskaidro:
ØØ Par medikamentozās alerģijas izpausmēm agrāk;
ØØ Cik un kādus medikamentus pacients jau lieto;
ØØ Tēmēti pārvaicāt vai pacients nelieto antikoagulantus, antikonvulsantus,
perorālos pretdiabēta medikamentus;
ØØ Jānovērtē pacienta asins koagulācijas spēju stāvoklis un novirzes
asinsainā.
Terapijā jācenšas lietot iespējami mazāk medikamentu un jāinformē
pacients vai viņa piederīgie par iespējamajām blaknēm un rīcību to parādīšanās
gadījumā.
Pretsāpju medikamenti un antikoagulanti.
Pašreizējās terapeitiskās koncepcijas kardioloģijā lielai daļai pacientu pēc
pusmūža paredz dažādu antikoagulantu lietošanu sirds-asinsvadu slimību
ārstēšanai un profilaksei.
Šo medikamentu mijiedarbībai ir būtiska klīniska nozīme.
Tas īpaši attiecināms uz acetilsalicilskābi (ASS), kas jau pēc vienas
,,kardioloģiskās,, devas lietošanas nereversibli inhibē trombocītu agregāciju uz 10
– 14 dienām, līdz nomainās jauna trombocītu paaudze.

Jau nelielas ASS devas, lietotas kopā ar varfarīnu, ticami palielina asiņošanas
risku no kuņģa-zarnu trakta, salīdzinājumā ar ASS bez varfarīna.
Viena ASS 650mg deva dubulto asins teces laiku veselam cilvēkam uz 4 – 7
dienām. Vienlaicīga alkohola lietošana šo efektu vēl vairāk pastiprina.
Ibuprofēns, diklofenaks un indometacīns mēreni iespaido protrombīna laiku.
Oksikāmi var ievērojami iespaidot protrombīna laiku.
Pārsvarā selektīvie un selektīvie COX 2 inhibitori neuzrāda mijiedarbību ar
varfarīnu.
Svarīgi būtu izvairīties arī no NSAID lietošanas vienlaicīgi ar ,,kardiālo,, aspirīnu,
jo šī kombinācija var ievērojami paaugstināt asiņošanas risku.
Paracetamols tika uzskatīts par relatīvi drošu medikamentu kombinācijā
ar antikoagulantiem, taču jaunākie pētījumi rāda, ka lielas paracetamola devas
kombinācijā ar varfarīnu var paaugstināt asiņošanas risku. Tāpēc vajadzības
gadījumā būtu jālieto iespējami mazākas paracetamola devas iepējami īsāku
laiku, kontrolējot protrombīna laiku.
Par metamizolu un opiātiem nav ticamu datu, kas apliecinātu, ka tie spētu
mijiedarboties un pastiprināt antikoagulantu darbību.
Pretsāpju medikamenti un perorālā pretdiabēta medikācija (PPM).
ASS var pastprināt PPM hipoglikēmisko efektu:
ØØ Izspiežot PPM no saistības ar plazmas olbaltumvielām;
ØØ Paaugstinot beta šūnu jutību pret glukozi un izsaucot pastiprinātu
insulīna atbrīvošanos.
NSAID var aizkavēt PPM metabolismu un izvadi un veicināt to kumulāciju.
Paracetamols, metamizols, flupirtīns un opiāti neuzrāda klīniski nozīmīgu
mijiedarbību ar PPM.
Mijiedarbība ar citiem medikamentiem.
NSAID:
ØØ Ulcerogēnais risks lietojot NSAID pieaug 4 –5 reizes, bet kombinācijā ar
kortikosteroīdiem tas palielinās līdz 15 reizēm;
ØØ Nieru funkcijas samazināšanās ar akūtas nieru mazspējas risku palielinās
kombinācijā ar diurētiķiem un (vai) ACE blokatoriem;
ØØ NSAID pavājina diurētiķu, beta blokatoru, ACE blokatoru un vazodilatatoru
antihipertensīvo darbību, bloķējot prostaglandīnu veidošanos nierēs un
asinsvados. Šī iemesla dēļ NSAID var būt nekoriģējamas hipertensijas iemesls!
ØØ Pieaug aminoglikozīdu, litija, digoksīna, ciklosporīna un metotreksāta plazmas
koncentrācija, jo samazinās to renālai klīrenss;
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ØØ Diklofenaks, ketoprofēns un indometacīns kopā ar kāliju aizturošiem
diurētiķiem var izsaukt bīstamu hiperkaliēmiju;
ØØ Ciklosporīns, kavējot metabolismu, paaugstina diklofenaka koncentrāciju
plazmā;
ØØ NSAID efektivitāti, palielinot to renālo elimināciju, mazina antacīdi;
ØØ ACE blokatori kavē bradikinīna un substances P noārdīšanos, tāpēc šo
medikamentu lietošanas gadījumā varētu būt nepieciešama spēcīgāka
pretsāpju medikācija.
ASS ir zināmi specifiski mijiedarbības fenomeni:
ØØ ASS palielina valprojskābes plazmas koncentrāciju, jo kavē tās noārdīšanos;
ØØ ASS mazina metotreksāta renālo klīrensu par 35% un var provocēt
pancitopēniju;
ØØ ASS potencē alkohola iedarbību.
Paracetamols:
ØØ Lielu paracetamola devu toksisko iedarbību uz aknām var pastiprināt
izplūdes gāzes, smēķēšana, karbamazepīns, fenitions vai fenobarbitāls;
ØØ Cimetidīns var mazināt paracetamola toksisko iedarbību uz aknām;
ØØ Toksisks paracetamols ir hroniskiem alkoholiķiem abstinences laikā (otrā
rītā), bet savukārt paracetamola intoksikācijas gadījumā alkohols var
darboties kā antidots;
ØØ Dextropropoxyphen, neopham vai flupirtin nebūtu kombinējams
ar paracetamolu, jo ir dati par iespējamu aknu bojājuma varbūtības
pieaugumu.
Metamizola metabolizāciju aizkavē cimetidīns vai hroniskas aknu slimības.
Opiāti:
ØØ Opiātu sedatīvo efektu pastiprina alkohols, antidepresanti, benzodiazepīni,
barbiturāti un fenotiazīni;
ØØ Amitriptilīns un klomipramīns palielina opiātu analgētisko potenciālu;
ØØ Amfetamīns paaugstina opiātu analgētisko potenciālu, vienlaicīgi mazinot
sedāciju;
ØØ Eifilīns mazina opiātu izraisīto elpošanas depresiju;
ØØ Neiroleptiķi, lietoti kopā ar petidīnu, var izsaukt izteiktu ortostatisku
hipotensiju;
ØØ Opiātus, īpaši petidīnu, dextroprpoxyphen un tramadolu, nedrīkst
kombinēt ar monoaminooksidāzes inhibitoriem;
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ØØ Petidīna intoksikācijas gadījumā naloksona lietošana var pasliktināt
situāciju;
ØØ Karbamazepīns, fenitions, rifampicīns un barbiturāti var paātrināt petidīna
un levometadona metabolismu un izsaukt abstinences simptomātiku;
ØØ Selektīvie serotonīna atpakaļuzsūkšanās inhibitori var aizkavēt metadona
metabolismu;
ØØ Karbamazepīns var samazināt tramadola efektivitāti;
ØØ Dextropropoxyphen kavē fenitiona un karbamazepīna metabolismu;
ØØ Cimetidīns var aizkavēt fentanila, petidīna, metadona, pentazocīna un
tramadola metabolismu.
1.5. Riska grupu pacienti sāpju terapijā.
Grūtniecības un laktācijas periods.
Problēma šajā situācijā ir nevis mātes ārstēšanā, bet gan embrija, augļa
vai zīdaiņa piespiedu ārstēšanā, kas viņam nemaz nav vajadzīga un var būt pat
kaitīga.
Placenta ir caurlaidīga gan lipofīlām, gan hidrofīlām molekulām, tāpēc
vienmēr jārēķinās ar to, ka daļu mātei nozīmētā medikamenta saņems arī mazulis.
Arī mātes pienā dažādās koncentrācijās nonāk medikamenti. Kaut dažkārt bērna
organismā nonākošo vielu devas ir nelielas, to aizkavētais metabolisms var
radīt medikamentu kumulāciju bērna organismā un izraisīt dažādas nevēlamas
reakcijas. Tāpēc šajā periodā vajadzētu maksimāli izmantot nemedikamentozās
terapijas metodes.
Acetilsalicilskābe un NSAID ir vieni no biežāk lietotajiem medikamentiem
grūtniecības un laktācijas periodā. Ilgstoši lietojot šos medikamentus, mātei var
rasties sekojoši traucējumi:
ØØ Biežākas asiņošanas grūtniecības laikā;
ØØ Dzemdību sāpju nomākums;
ØØ Aizkavētas dzemdības;
ØØ Pagarinātas dzemdības;
ØØ Palielināts asins zudums dzemdību laikā;
ØØ Biežāks dzemdību atrisinājums operatīvā ceļā.
Šo iemeslu dēļ NSAID īpaši kontrindicēti grūtniecības pēdējās nedēļās.
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Jaundzimušajam, atkarībā no lietotā medikamenta devas, lietošanas ilguma
un lietošanas laika grūtniecības laikā, var rasties sekojoši traucējumi:
ØØ Aizkavēta augšana;
ØØ Samazināts dzimšanas svars;
ØØ Intrakraniāli saasiņojumi un citas hemorāģiskas komplikācijas;
ØØ Pulmonāla hipertensija;
ØØ Priekšlaicīga Duktus Botalli slēgšanās;
ØØ Palielināta perinatālā mirstība.
Pēc daudzu kontrolētu pētījumu datiem, acetilsalicilskābe (60mg/d)
pēc organoģenēzes noslēgšanās var būt efektīva preeklampsijas profilaksei,
neiespaidojot ne augļa attīstību, ne Botalli vada slēgšanos.
Ar mātes pienu salicilāti mazulim tiek nodoti nelielā daudzumā. Mātes pienā
to koncentrācija ir 10 reizes mazākā nekā mātes plazmā. Taču, neskatoties uz to,
vajadzētu izvairīties no lielu devu ilgstošas lietošanas laktācijas periodā.
Paracetamols.
Īslaicīgi lietotam paracetamolam nav konstatēta teratogēna vai toksiska
iedarbība uz augli. Tāpēc paracetamols ir uzskatāms par izvēles medikamentu
grūtniecības un laktācijas periodā. Paracetamola diennakts devai nevajadzētu būt
lielākai par 2000 mg. Lielu devu ilgstoša lietošana var izraisīt augļa nieru un aknu
bojājumus.
Mātes pienā paracetamola koncentrācija sasniedz pusi no mātes plazmas
koncentrācijas.
Pirazolona derivāti (fenazons, propifenazons, metamizols).
Ir maz pētījumu par šo medikamentu ietekmi uz augli un jaundzimušo.
Īslaicīga nelielu devu lietošana kolikveida sāpju terapijā varētu būt pieļaujama.
Opiāti.
Morfijs nav teratogēns. Ir dati par tramadola spēju izraisīt osifikācijas
traucējumus auglim. Tāpēc vajadzētu atturēties no tramadola lietošanas
grūtniecības laikā.
Visi opiāti, kas lietoti grūtniecības laikā ilgstoši, var izraisīt atkarības veidošanos
auglim.
Dzemdību laikā aktuāla kļūst opiātu depresīvā darbība uz elpošanas centru.
100mg petidīna ir droša un efektīva deva dzemdību sāpju mazināšanai, bet
atkārtotas devas ievadīšana var izraisīt elpošanas depresiju jaundzimušajam.
Kodeīna, dihidrokodeīna un hidrokodona lietošana grūtniecības laikā var
izraisīt dažādas augļa anomālijas.

Morfija un petidīna koncentrācija mātes pienā ir pielīdzināma mātes plazmas
koncentrācijai. Kodeīna koncentrācija mātes pienā ir 2 reizes lielāka par mātes
plazmas koncentrāciju. Tramadola koncentrācija mātes pienā ir 1/5 no mātes
plazmas koncentrācijas.
Bērna vecums.
Izvēles medikaments sāpju mazināšanai bērniem ir paracetamols (10 – 15
mg/kg). Svarīgi ir rūpīgi ievērot šīs devas, jo maziem bērniem letālā deva var būt
jau 1000 – 1500 mg paracetamola. Devu ir viegli sasniegt, neuzmanīgi dozējot
medikamentus.
Bērnu un jauniešu vecumā pēc iespējas vajadzētu atturēties no
acetilsalicilskābes un NSAID lietošanas, īpaši vīrusu izraisītu saslimšanu gadījumā
un pēc tam, jo tieši šajos gadījumos var attīstīties Reye sindroms, kas var beigties
letāli.
1980.gadā ASV tika reģistrēti 555 Reye sindroma gadījumi, bet 1994. –1997.
gadam, konsekventi realizējot kampaņu par aspirīna nelietošanu bērniem un
jauniešiem, tikai 2 gadījumi gadā.
Ikdienā uzmanību vajadzētu pievērst bezrecepšu kombinētajiem pretsāpju
un pretdrudža medikamentiem, kuru sastāvā nereti ir aspirīns.
Metamizols ir pieļaujams sāpju terapijā bērniem, īslaicīgai terapijai kolikveida
sāpju mazināšanai. Nav pieļaujama metamizola lietošana zīdaiņiem jaunākiem
par 3 mēnešiem, jo ir novērotas neatgriezeniskas izmaiņas kaulu smadzenēs.
Nenozīmēt analgīnu atsāpināšanai pēc ķeizargrieziena operācijas.
Arvien vairāk pediatriskajā sāpju terapijā tiek ieteikts tramadols. Tam ir neliels
sedatīvais potenciāls un minimāla ietekme uz hemodikamiku.
Sāpju terapija veciem cilvēkiem.
Diskusija par to, vai vecākiem cilvēkiem sāp biežāk un stiprāk, ir
neviennozīmīga. Neapstrīdama ir deģeneratīvo izmaiņu progresēšana vecumā
un ar tām saistīto sāpju biežumam noteikti vajadzētu būt lielākam. Daudzi vecie
cilvēki sāpes savā ikdienā uzņem kā neatņemamu vecuma sastāvdaļu un tāpēc
retāk sāpju dēļ meklē ārsta palīdzību.
Veciem cilvēkiem nereti ir arī virkne blakusslimību un medikamenti, kas
tiek lietoti to ārstēšanai. Gan blakusslimības, gan medikamenti var būtiski
ietekmēt plānojamo pretsāpju terapiju, tāpēc ļoti svarīgi ievākt blakusslimību un
blakusmedikācijas anamnēzi.
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Izmainīts ir arī vielu metabolisms, kas var sekmēt nozīmētā medikamenta
kumulāciju un blakņu parādīšanos.
Svarīgi ir izvērtēt pacienta spēju ievērot ārsta norādījumus un problēmu
gadījumā meklēt palīdzību piederīgo vidū. Šī iemesla dēļ vajadzētu izvairīties
gados veciem pacientiem nozīmēt medikamentus ar garu pussabrukšanas
periodu.
Vecumā samazinās ūdens daudzums organismā un relatīvi pieaug taukaudu
daudzums. Tas iepaido medikamentu sadali organismā. Morfija aktīvā plazmas
koncentrācija var divkāršoties, savukārt lipofīlo vielu (fentanila, tramadola,
pentazocīna un petidīna) efektivitāte var samazināties divkārt, jo šīs vielas
deponējas taukaudos. Tas, savukārt, izraisa lipofīlo vielu kumulāciju un var
paaugstināt vēlīnas elpošanas depresijas iespējas.
Paracetamols devā 2500 – 4000 mg/dn ir drošākais medikaments veciem
cilvēkiem. Aknu funkciju traucējumu gadījumā ir 2 reizes jāsamazina medikamenta
lietošanas biežums, jo dubultojas paracetamola pussabrukšanas laiks.
Morfijs, tā prognozējamās darbības un blakņu ziņā, uzskatāms par standartu
stipru sāpju terapijā veciem cilvēkiem.
Sevi attaisno arī tramadola lietošana geriatriskajā sāpju terapijā. Tā normālais
analgētiskās darbības ilgums ir 2 – 4 stundas. Aknu un nieru darbības traucējumu
gadījumā tramadola pussabrukšanas periods var pieaugt (līdz pat 10 – 20
stundām). Šī iemesla dēļ vecāka gadagājuma cilvēkiem, nozīmējot tramadolu
hronisku sāpju ārstēšanai, pēc efektīvās devas titrēšanas nākamo tramadola
devu vajadzētu nozīmēt pēc sāpju atjaunošanās. Laiks līdz sāpju atjunošanās
brīdim norādīs konkrētā pacienta metabolo spēju līmeni un ļaus izvairīties no
medikamenta kumulācijas briesmām.
Var izrādīties, ka vecam cilvēkam būs nepieciešama tikai divreizēja neretardēta
tramadola nozīmēšana.
Fentanils tiek lēnāk metabolizēts, un tā darbības ilgums palielinās.
Jāņem vērā, ka opiāti, benzodiazepīni, antidepresanti vecāka gadagājuma
cilvēkiem biežāk izraisa apjukumu, delīriju un citas paradoksālas reakcijas.
Ieteikumi medikamentozajai terapijai geriatriskiem pacientiem:
ØØ Pacientiem virs 60 gadiem par katriem nākamajiem 5 gadiem
medikamenta devu samazināt par 10% vai;
ØØ Medikamentozo terapiju uzsākt ar ½ no standartdevas;
ØØ Intervālus starp medikamenta lietošanas reizēm palielināt par 50%;
ØØ Turpmākajā terapijas gaitā pieskaņot medikamentu devas un lietošanas
biežumu pacienta vajadzībām.
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2. DAĻA. SPECIĀLĀ SĀPJU TERAPIJA.
Šajā rokasgrāmatas daļā tiek tuvāk aplūkotas dažas biežāk sastopamās
problēmas sāpju terapijā.
2.1. Nespecifiskas muskuloskeletālas sāpes.
Nespecifiskas muskuloskeletālas sāpes. Miofasciālu sāpju sindroms. Ir arī vēl
citi šīs problēmas nosaukšanas varianti.
Nespecifiskas muskuloskeletālas sāpes ir visbiežāk sastopamā sāpju
problēma. Tā ir viegli atpazīstama un ārstējama, bet, neskatoties uz to, ir ļoti daudz
pacientu ar hronificētām muskuloskeletālām sāpēm. Tās ir biežākais muguras
sāpju un galvassāpju iemesls.
Virkne nespecifisku faktoru (stress, stāja, slodze,vējš,….) kas katrs par sevi nespētu
radīt bojājumu, noteiktā situācijā izraisa muskuļa traumatizāciju un sāpes.
Muskuļu sāpes var būt mezenhimālas vai miofasciālas.
Mezenhimālas sāpes (muskuļa iekaisums) lokalizējas pašā muskulī un ir
saistītas ar nekrotiskām izmaiņā muskuļu audos un ar tām saistītiem procesiem.
Mezenhimālas muskuļu sāpes ikdiena rodas, pārmērīgi noslogojot muskulatūru ar
nelabvēlīgām slodzēm vai slodzēm, kas ievērojami pārsniedz muskuļa trennētības
pakāpi. Ļoti bieži no tām cieš mugura, kad veicam darbus noliekušies. Muskulim
nepatīk, ja tas vienlaikus tiek iestiepts un arī kontrahējas. Šādās situācijā veidojas
mikrotraumas ar sekojošu iekaisuma reakciju un sāpēm. Iekaisums un sāpes
attīstās 8 – 24 stundas pēc slodzes, maksimumu sasniedz 1 - 2 dienā un regresē
5 – 7 dienās.
Miofasciālas sāpes ir saistītas ar muskulatūras disfunkciju. Sākotnēji šo sāpju
gadījumā muskuļos nav atrodamas morfoloģiskas izmaiņas. Ilgstoši pastāvot šādai
disfunkcijai, muskuļa fāziskajās šķiedrās veidojas atrofija. Gala stadija hronificētām
miofasciālām sāpēm varētu būt fibromialģija.
Stājas defektu, traumas, pārslodžu, stresa dēļ veidojas muskulatūras
disfunkcija. Toniskajā muskulatūrā rodas hipertonuss (muskuļa saīsinājums) un
notiek hipertonusa izplatīšanās uz blakus esošajiem muskuļiem, ar laiku muskuļos
veidojas miogelozes un tender points. Kloniskajā muskulatūtā mikrotraumatizācija
muskulī vai locītavā izsauc muskuļa parēzi līdz pat atrofijai, kas izraisa nākamā
muskuļa pārslodzi ar sekojošu parēzi.
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Muskulatūras hiperaktivitāte summējas no:
ØØ Muskuļa pamatfunkcijas darba veikšanas;
ØØ Pamatfunkcijas pārslodzes darba;
ØØ Stājas defektu kompensācijas;
ØØ Sāpju izraisītas spinālās muskuļu stimulācijas;
ØØ Stresa (sāpju) izsauktas centrālas muskuļu stimulācijas.
Ilgstoši pastāvot muskuļa saspringumam kādā muskuļa zonā, veidojas
ekstrēma aktivitāte motoneirona gala plātnītes rajonā, kas izraisa paliekošu
muskuļa šķiedras kontrakciju. Šādu šķiedru sakopojums veido miogelozes
mezglu. To sauc arī miofasciālo trigerpunktu. Uzspiežot tiem vai iedurot ar adatu,
tie ir sāpīgi, un var novērot muskuļa saraušanos. Punktā ir vērojama ekstrēma
hipoksija un iekaisums. Sākotnēji tas ir taustāms kā muskuļa sabiezējums –
latents triggerpunkts. Uzspiežot punktam, ir iespējams sāpīgums punktā un
sāpju iradiācijas zonā. Jebkāda papildus slodze to var aktivēt un radīt spontānas
paliekošas sāpes lokāli vai punkta iradiācijas zonā. Tas kļūst aktīvs trigerpunkts.
Nelikvidējot triggerpunktu, rodas arvien jauni sāpju punkti, sāpes izplatās,
veidojas sāpju hronifikācija. Muskuļu sāpes ir grūti panesamas, tāpēc ātri veidojas
arī psihiskā dekompensācija ar depresiju, miega traucējumiem un klīniskā aina,
kas līdzīga fibromialģijas sindromam. Tieši šīs loģikās un izskaidrojamās notikumu
virzības dēļ fibromialģiju gribas pieņemt par miofasciālo sāpju gala stadiju ar
ģeneralizētām politopām sāpēm un pavadošu psihosimptomātiku. Vairāk saistībā
ar fibromialģijas diagnostiku tiek pieminēti Tender points. Tiem, salīdzinot ar
miofasciālajiem triggerpunktiem, ir gan kopīgas, gan atšķirīgas īpašības.
Tender points - sāpju punktā nav taustāmu izmainītu struktūru, tie atrodami
pārejas vietā no muskuļa uz saiti, nav specifiskas atrades biopsijā.
Miofasciālais trigera punkts - ir taustāms mezgliņš muskulī visbiežāk tuvu
muskuļa vēderiņam, vērojama muskuļa kontrakcija palpējot MTP.
Atšķirības liecina par atšķirīgu sāpju punktu veidošanās patofizioloģiju, taču
abos gadījumos iemesls izmaiņām ir muskulāra disfunkcija. Varbūt pareizi būtu
teikt, ka muskuļu disfunkcijas rezultātā muskulī var veidoties divu atšķirīgu veidu
sāpju punkti.
Miofasciālās sāpēs var iedalīt trīs lielās grupās pēc to lokalizācijas:
1. Miofasciālas sāpes ir ļoti biežs galvassāpju iemesls, un pat gribētos
pieņemt, ka tās varētu būt saspringuma galvassāpju pirmsākums;
2. Muguras sāpju ļoti biežs iemesls ir tieši miofasciālas sāpes. Tam par

iemeslu ir gan stājas un trauksmes radītās disfunkcijas, gan sekundārās
reakcijas no distrofiski deģenerātīvajām izmaiņām mugurkaulā;
3. Pietiekami bieži miofasciālie trigera punkti un tender points ir iemesls
sāpēm rokās un kājās.
Miofasciālo sāpju hronifikāciju sekmē:
ØØ Apburtais loks : sāpes – spazma - jaunas sāpes - spazm;
ØØ Centrālie sāpju hronifikācijas mehānismi muguras smadzeņu līmenī, kur
notiek aktivitātes zonas paplašināšanās, morfoloģiskas izmaiņas neironos
ar jutīguma pieaugumu un pat spontānas aktivitātes veidošanās;
ØØ Psihiskā dekompensācija ar depresivitāti un izsīkumu, jo muskuļu sāpes
ir grūti panesamas.
Svarīgi atcerēties, ka sāpju iradiācija var būt ļoti attālināta no sāpju izraisošā
punkta. Problēma kādā vienā ķermeņa daļā izraisa līdzsvara ass nobīdi un kļūst par
jaunu problēmu iemeslu pat ļoti attālās ķermeņa daļās. Muskuļu sasprindzinājums
var būt par iemeslu arī neiropātiskām sāpēm, nospiežot nervu, kas iet cauri
hroniski saspringtam muskulim. Ļoti nozīmīga ir psihisko faktoru loma miofasciālo
sāpju izcelsmē. Svarīgi ir tos savlaicīgi diagnosticēt un ārstēt.
Uzdevums Nr. 1 pacientam ar sāpēm ir izslēgt, vai sāpju iemesls nav muskulāra
patoloģija, jo tas ir biežākais un banālākais sāpju iemesls!
Fibromialģija.
Pēc pašreizējās izpratnes var pieņemt, ka miofasciālo sāpju dažādo
etiopatoģenētisko faktoru un patofizioloģisko mehānismu gala stadija ir
fibromialģijas sindroms. Tam var būt ģimenes pārmantojamība. Tas ir vienādi bieži
sastopams gan vīriešiem, gan sievietēm, tikai sievietes biežāk griežas pie ārsta.
Problēma skar cilvēkus ar noteiktu psiholoģisko tipu. Pacientiem ar fibromialģiju
ir raksturīgas tādās personības iezīmes kā neizlēmība, perfekcionisms un citi
stāvokļi, kas rada pastāvīgu sasprindzinājumu. Gan psihisku, gan fizisku. Tā
rezultātā ātrāk un biežāk attīstās miofasciālās sāpes, kas hronificējas. Tas rada
jaunas izmaiņas psihē, kas uztur saslimšanu un sekmē tās progresu.
Analizējot fibromialģijas pacientus ar un bez depresijas pazīmēm varēja
secināt, ka depresijas gadījumā pacientiem bija izteiktāki miega traucējumi,
seksuālā disfunkcija, zemākas organisma funkcionālās spējas un dzīves kvalitāte. Viņi
biežāk izvēlas pasīvas rīcības stratēģijas un ir tendēti uz situācijas katastrofizāciju.
Reabilitācijas kursu rezultāti šiem pacientiem ir vājāki. Tas nosaka nepieciešamību
diagnosticēt un ārstēt depresiju fibromialģijas slimniekam, ja tāda ir.
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Pacientu izmeklēšana.
Anamnēze ir ļoti izsmeļošs, apjomīgs un noderīgs materiāls pacienta
izmeklēšanas procesā. Notikumu attīstības secība, sāpju raksturojums, sāpes
provocējošie un atvieglojošie faktori ļoti uzskatāmi norāda uz sāpju miofasciālo
ģenēzi. Pacienta izteikumi par masāžu pozitīvo lomu, sāpju mainīgo lokalizāciju
un intensitāti, periodi, kad nesāp nemaz, atvieglojums vai turpretim izteikts
pasliktinājums no masāžas vēlāk var tikt izmantoti ārstniecības procesā, skaidrojot
pacientam sāpju iemeslus, pamatojot tos ar paša pacienta izteikumiem.
Muskuļu sāpes ir sataustāmas, izmeklējot pacientu! Jānovērtē pacienta stāja.
Jāpārbauda iespējamais kustību apjoms locītavās.. Lūdz pacientu noliekties. Aktīvi
jāmeklē attālie miofasciālie trigera punkti. Gandrīz jebkurai sāpju lokalizācijai var
būt atbilstošs sāpju punkts.
Galvassāpju gadījumā sāpju punkti ir meklējami plecu kakla daļas
muskulatūrā. Pacientam ar sūdzībām par izstarojošām sāpēm uz kāju trigera
punkti var slēpties sēžas muskuļos vai uz iegurņa loka malām.
Muskuļu sāpes ātri hronificējas, tāpēc jau ar pirmo tikšanās brīdi jāveic
pacienta novērtēšana šajā aspektā. Kā agrīnu muskuloskeletālu sāpju hronifikācijas
skrīninga metodi ģimenes ārstu praksēm ieteiktu ,, Örebro Musculoskeletal Pain
Questionnaire,,. Anketa latviešu valodā atrodama un lejupielādējama Latvijas
sāpju izpētes biedrības mājas lapā www.sapes.lv.
Ārstēšanas taktiku un apjomu nosaka sāpju stiprums, sāpju izplatība,
hronifikācijas pakāpe un muskulāro disbalansu izraisošo faktoru esamība.
Akūtā terapija.
1. Akūtas traumatiskas muskuļu sāpes – muskuļa iekaisums. Saudzējošs režīms
un iespējami agrīna adekvāta sāpju remdēšana ar nesteroīdajiem pretiekaisuma
līdzekļiem, lai nepieļautu miofasciālu sāpju attīstību un hronifikāciju.
2. Akūta miofasciālu sāpju epizode. Neciešamas galvassāpes, sāpes rokā, kājā
vai mugurā. Sāpju iemesls ir viena vai vairāku trigera punktu vai tender points
aktivizācija. Parastie pretsāpju medikamenti (nesteroīdie pretsāpju medikamenti)
var būt neefektīvi. Sāpes var pārtraukt diagnostiski terapeitiskās lokālanestēzijas,
infiltrējot trigera punktu ar 0.5 -1.0 ml 0,25 -0,5 % lidokaīnu. Tā ir vienlaikus arī
diagnostiska, jo ar šo manipulāciju tiek noteikts sāpju iemesls. Sāpes iespējams
remdēt arī izmasējot sāpju punktus vai iemasējot tajos nesteroīdo pretsāpju
līdzekli saturošas ziedes vai gēlus.
3. Hronisku miofasciālu sāpju (fibromialģijas) dekompensācija. Ilgstoši
pastāvošas miofasciālas sāpes ar vairākām mainīgām sāpju lokalizācijām ilgstošā
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laika periodā pastiprinās līdz neciešamām. Ir izteikta vispārēja hiperalgēzija, sāpju
izraisošo punktu ir ļoti daudz, vai tie pat uz vispārējas hiperalgēzijas fona nav
identificējami. Pacients sāpju dēļ nav spējīgs uzklausīt un saprast informāciju.
Akūtajā fāzē uzsāk kompleksu medikamentozu pretsāpju terapiju, ietverot
ārstēšanas plānā medikamentus ar centrālu pretsāpju darbību (tricikliskie
antidepresanti, flupirtīns, tramadols). Pēc 5 - 7 dienām, kad sāpju intensitāte ir
mazinājusies, to var papildināt ar atlikušo sāpju punktu infiltrāciju un tālāku pāreju
uz pamata ārstēšanas metodēm.
Pamata ārstēšana.
Pamata ārstēšana miofasciālo sāpju gadījumā ietver pasākumus muskulārā
disbalansa novēršanai un uzturošo faktoru korekcijai.
Hronisku miofasciālu sāpju ārstēšanā par efektīvām tiek atzītas kompleksās
ārstēšanas metodes, kas sevī ietver:
ØØ Fiziskās terapijas metodes - muskuļu fiziskās kondīcijas uzlabošanu ( sāk ar
atslābinošiem vingrojumiem);
ØØ Psiholoģiskās terapijas metodes;
ØØ Ergonomiku.
Pamatuzdevuma realizēšanu nodrošina pretsāpju medikamenti, kas mazinās
sāpes. Terapijas uzsākšanās fāzē ieteiktu lietot nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus,
kombinējot tos ar medikamentiem, kas mazina muskulatūras saspringumu.
Ja miofasciālo sāpju patoģenēzē ir nozīmīgi psiholoģiskie traucējumi, tad
nekavējoties jāuzsāk psiholoģiskā terapija, jo traucējumiem, kas izraisīja sāpes,
pievienojas sāpju radīti traucējumi (bailes, bezcerība, depresija, ar sāpēm saistīti
domāšanas un uzvedības modeļi). Noderīgs var būt autogēnais treniņš vai
progresīvā muskulatūras relaksācija pēc Jakobsona.
Fibromialģija.
Fibromialģijas ārstēšanā par efektīvākajām atzītas multimodālās terapijas
grupas, tricikliskie antidepresanti un aerobie izturības treniņi (A līmenis). Par citu
metožu efektivitāti pilnībā neļauj izteikties nelielais pētījumu ilgums un pacientu
skaits. Pietiekami nozīmīgs ir fakts, ka, apkopojot 30 pētījumu datus par 3846
fibromialģijas pacientu ārstēšanu, secināja, ka placebo 18,8% pacientu sāpes
mazināja par 50% un 30,8% pacientu par 30%. Lielā placebo efektivitāte liecina
par izteikto psihisko komponenti fibromialģijas pastāvēšanā.
Parakse parāda, ka miofasciālas sāpes ir ļoti izplatītas, bet bieži netiek
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atpazītas. Šīs sāpes ir izārstējamas, bet neārstējot ātri kļūst hroniskas. Bieži
noteicošā lomā sāpju patoģenezē ir psiholoģiskiem traucējumiem. Ignorējot tos,
pārējās terapijas metodes var nedot gaidīto rezultātu. Visefektīvākās ir kompleksās
multimodālās terapijas metodes. Arī medikamentozajā terapijā adekvātai
atsāpināšanai nepieciešama kompleksa terapija, kas ietver gan tradicionālos
pretsāpju medikamentus, gan muskuļu relaksantus, gan medikamentus ar
centrālu pretsāpju darbību.
2.2. Muguras sāpes.
Muguras sāpju patoģenēze.
90% muguras sāpju ir nespecifiskas sāpes. Tas nozīmē, ka sāpes izraisa vesels
kopums dažādu faktoru, kas katrs par sevi sāpes izraisīt nespētu. Atlikušos 10%
varētu saukt par specifiskām muguras sāpēm (iekaisumi, audzēji, osteoporotiski
lūzumi, atkārtotas neveiksmīgas muguras operācijas, radikulopātijas,…).
Sāpes ir biopsihosociāls fenomens. Muguras sāpes nav izņēmums, bet gan
viens no spilgtākajiem piemēriem sāpju biopsihosociālajai dabai.
1. Muguras sāpju veidošanās procesā sākotnēji visbiežāk attīstās muskulārais
disbalanss. To izraisa muskulatūras pārslodzes ikdienā. Tās var būt pārslodzes, kas
saistītas ar pārlieku lielu slodzi, ilgstošām nelabvēlīgām statiskām slodzēm, esošu
mugurkaula deformāciju kompensāciju. Svarīgs papildfaktors ir fizisko nodarbību
deficīts - slikta muskulatūras kondīcija. Nozīmīga vieta disbalansa attīstībā un
dekompensācijā var būt dažādiem psihosociāliem faktoriem, kas ar stresa
starpniecību transformējas ilgstošā muskulatūras sasprindzinājumā.
2. Ilgstošs muskulatūras sasprindzinājums ir saistīts ar audu perfūzijas
pasliktināšanos, distrofiski deģeneratīvu izmaiņu veidošanos, audu izturības
samazināšanos, miogeložu veidošanos pārslogotajā muskulatūrā.
3. Kritiskas pārslodzes sasniegšana izraisa miogeložu aktivāciju un/vai
mehānisku audu bojājumu ar sāpju epizodes attīstību.
4. Sāpes spinālo un centrālās nervu sistēmas reakciju līmenī rada papildus
muskulatūras sasprindzinājumu, kas pastiprina izmaiņu progresēšanu un uztur
sāpes.
5. Ar pirmo sāpju pastāvēšanas dienu sākas izmaiņas visā nociceptīvajā
sistēmā. Veidojas jauni receptori un jonu kanāli, kas padara sistēmu jutīgāku pret
sāpju kairinātājiem.
6. Ar laiku sāk veidoties sāpju pacienta personība.
7. Nozīmīga vieta sāpju patoģenēzē ir arī humorālajam disbalansam.

Distress, pārgurums vispirms rada mediatoru disfunkciju un vēlāk arī depresiju ar
serotonīna un noradrenalīna deficītu centrālajā nervu sistēmā.
Muguras sāpes uzskatāmas par polietioloģisku progredientu saslimšanu, kas
sākas ilgi pirms pirmās sāpju epizodes. Distress, statiskas pārslodzes, kustību deficīts
rada reģionālu stāzi, tūsku, hipoksiju, kas sekmē distrofiski deģeneratīvo izmaiņu
progresu, oksidatīvo stresu un nervu struktūru sensibilizāciju. Spondilozes un
citas distrofiski deģeneratīvas izmaiņas liecina par ielaistu saslimšanas stadiju, un
ir seku nevis cēloņu diagnozes. Sākoties sāpēm, izmaiņas pastiprinās, un procesā
ieslēdzas sāpju pašuzturošie mehānismi, kas izraisa centrālo sensibilizāciju,
palielina jau esošo muskulāro hipertonusu un pastiprina vai izraisa izmaiņas
psihosociālajā sfērā. Svarīga nozīme slimības patoģenēzē ir pacienta fiziskajai
kondīcijai, jo sāpju epizode parasti saistīta ar traumatizējošu situāciju, kura var
notikt tikai situācijā, kad slodze neatbilst muskulatūras funkcionālajām spējām.
Izteiktu distrofiski deģeneratīvo izmaiņu gadījumā ar izteiktu sensibilizācijas
pakāpi katra ikdienišķā darbība var kļūt sāpīga.
Muguras sāpju pacientu izmeklēšana.
Vispusīgai pacienta izmeklēšanai jau agrīnās slimības stadijās ir izšķiroša
nozīme veiksmīga terapijas plāna izstrādē! Liela daļa pacientu ilgstošu laika
periodu nav vispār griezušies pie ārsta vai atradušies nesekmīgos palīdzības
meklējumos, tāpēc liela nozīme ir vispusīgai anamnēzes izzināšanai, kurā ir jāatklāj
visi iespējamie iemesli, kas pacientu noveduši līdz sāpēm.
Daudzu sāpju terapijas centru rekomendācijās ir ieteikts pirmo četru nedēļu
laikā nesteigties ar instrumentālo izmeklējumu uzsākšanu, lai neveicinātu
pacienta somatizāciju, ja skrīninga izmeklējumos nav norāžu par ,,bīstamas,,
muguras slimības iespējamību.
Šīs norādes varētu būt:
ØØ Pirmreizējas, pastāvīgas vai progredientas muguras sāpes, īpaši vecākiem
cilvēkiem;
ØØ ,,Bīstamas,, priekšsaslimšanas – tādas kā audzēji, infekcijas, osteoporoze,
trauma;
ØØ Vispārējs nespēks, svara zudums, viscerāla vai neiroloģiska simptomātika;
ØØ Paaugstināta ķermeņa temperatūra, bālums;
ØØ Izmaiņas asinsainā, palielināta EGR.
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Tikai sāpju rakstura izmaiņas un ,,bīstamās,, simptomātikas parādīšanās
varētu būt indikācija atkārtotu izmeklējumu veikšanai. Pēdējos gados arvien
vairāk tiek strādāts pie iespējami agrīnas psihosociālo problēmu identifikācijas
iespējas jau primārās aprūpes ārsta līmenī. Jau pirmajā tikšanās reizē būtu ļoti
svarīgi ar skrīninga metodēm fiksēt pacientus ar psihosociālajiem riska faktoriem,
jo tiem pastāv vislielākais hronifikācijas risks. Ir ekonomiski neizdevīgi vilcināties
ar psihosociālo riska faktoru identifikāciju ilgāk par 4 nedēļām. Par piemērotāko
instrumentu primārās aprūpes ārstiem tiek ieteikts ,,Örebro Musculoskeletal
Pain Questionnaire,,. Pētījumi šajā jomā norāda, ka 15% akūtu muguras afekta
gadījumu ir potenciāls hronifikācijas risks.
Muguras sāpju ārstēšana.
Pēdējos gados sāpju izpratnē dominējošā ir biopsihosociālā pieeja, un
muguras sāpju terapijas koncepcijas, kas uz šo pieeju ir balstītas, uzrāda ilgstošus
labus rezultātus. Kompleksā muguras sāpju terapijas koncepcija ietver sevī:
Somatisko terapiju – kas ietver medikamentozo, operatīvo un citu
terapeitisko metožu pielietošanu somatisko traucējumu korekcijai;
Ergoterapiju – ar darba apstākļiem saistīto traucējumu korekcijai;
Fizisko terapiju – muskulārā disbalansa novēršanai un pacienta
fiziskās kondīcijas uzlabošanai;
Psiholoģisko terapiju – primāro un sekundāro psiholoģisko
traucējumu korekcijai;
Profilaksi.
Somatiskā terapija.
Somatiskā terapija vērsta uz aktuālo somatisko traucējumu korekciju.
Pie šādiem traucējumiem varam pieskaitīt neirogēno iekaisumu, lokālos
un vispārējos metabolos traucējumus, centrālo un vispārējo sensibilizāciju,
neironālo struktūtu bojājumus, vertebrogēno struktūru bojājumus, ….
Korekcijai izmantojam medikamentozo terapiju, terapeitiskās lokālanestēzijas,
blokādes, ķirurģiskās ārstēšanas metodes, …
Somatiskā terapija vērsta, galvenokārt, uz pacienta aktuālā stāvokļa
korekciju – šī brīža sāpju epizodes pārtraukšanu un sagatavo pacientu tālākām
terapeitiskām intervencēm muguras sāpju pamatcēloņu novēršanai.
Hronisku muguras sāpju dekompensācijas gadījumā (sāpju eskalācija uz
hroniski pastāvošu sāpju fona līdz neciešamām) medikamentozā terapija būtu
papildināma ar centrālas darbības pretsāpju līdzekļiem. Centrāla pretsāpju
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darbība piemīt katadolonam, sirdaludam, baklofēnam, antidepresantiem,
opioīdiem. Somatiskās terapijas uzdevums ir aktuālo sāpju pārtraukšana vai
mazināšana.
Medikamentozā terapija.
No hronisku muguras sāpju Eiropas savienības vadlīnijām:
ØØ Nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi un muskuļu relaksanti ir lietojami
īslaicīgi hronisku muguras sāpju dekompensācijas (sāpju pastiprināšanās)
gadījumā;
ØØ Ir racionāla noradrenerģisko un serotoninerģisko antidepresantu
iekļaušana hronisku muguras sāpju pacientu terapijā;
ØØ Opioīdi būtu lietojami īslaicīgi hronisku muguras sāpju dekompensācijas
(sāpju pastiprināšanās) gadījumā vai pastāvīgi, ja izsmeltas kompleksās
multimodālās terapijas iespējas.
Ergoterapija.
Darba apstākļu kaitīgo faktoru apzināšanu un jaunu veselīgu darba
paņēmienu apgūšanu veic pacients ergoterapeita vadībā. Šī sadaļa kompleksajā
muguras sāpju terapijā nav zaudējusi savu aktualitāti arī šodien.
Fiziskā terapija.
Fiziskās terapijas iekļaušana kompleksās terapijas plānā ievērojami uzlaboja
aktuālos un ilgstošos terapijas rezultātus.
Fiziskā terapija ietver sevī divus galvenos uzdevumus:
ØØ Esošā muskulārā disbalansa novēršana (akūtais periods );
ØØ Vispārējās fiziskās kondīcijas uzlabošana.
Vienādi efektīvas ir dažādas fizioterapijas un treniņmetodes. Par racionālāko
uzskatāma aktivējoša grupu terapija uz uzvedības terapijas bāzes, ja pacientam
nav nopietnu psihosociālo problēmu.
Fizikālā terapija (strāvas, siltums,…..) ir neefektīvas hronisku muguras sāpju
ārstēšanā.
Psiholoģiskā terapija.
Sākot muguras sāpju pacienta ārstēšanu, ir nepieciešams veikt problēmas
rekonceptualizāciju. Rekonceptualizācija ir nepieciešama visiem pacientiem.
Izskaidrojot pacientam viņa sāpju iemeslus, mazinās pacienta bailes, panika,
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neziņa par notiekošo. Šo negatīvo stresoru pārtraukšana dažkārt ir pietiekama
sāpju ievērojamai samazināšanai vai pat izzušanai. Izprotot savas saslimšanas
iemeslus, pacients ir gatavs vairāk sadarboties aktīvo terapijas metožu
pielietošanā. Psiholoģiskā terapija ietver sevī relaksācijas metodes, (progresīvā
muskulatūras relaksācija pēc Jakobsona, autogēnais treniņš, biofeedback), stresa
menedžmentu, kognitīvo uzvedības terapiju. Visas šīs metodes savstarpēji savijas
un kopumā ir virzītas patoloģisko procesu korekcijai domāšanā, uzvedībā un
emocionālajā sfērā.
2.3. Galvassāpes.
Galvassāpes ir ļoti izplatīta parādība. Tiek lēsts, ka galvassāpju sastopamība
dzīves laikā sasniedz 71%. 38% gadījumu ir saspringuma galvassāpes, no
kurām 3% ir hroniskas, apmēram 27% gadījumu nākas sastapties ar migrēnu
un apmēram 6 % gadījumu ar retākām galvassāpju formām. Citās studijās tiek
izteikts pieņēmums, kas saspringuma galvassāpes ar brīža sastopamību no 63 līdz
86% ir vadošā hronisko galvassāpju forma, kurai seko migrēna ar sastopamību
12-14% sievietēm un 6-8% vīriešiem. Tātad vairāk nekā 90% gadījumu ir viens
no diviem iepriekš minētajiem galvassāpju veidiem. Abi šie galvassāpju veidi var
arī kombinēties. Sekundārās galvassāpes, kas saistītas citu saslimšanu izraisītām
galvassāpēm, ir sastopamas daudz retāk. Neskatoties uz lielo galvassāpju pacientu
īpatsvaru ārstu praksēs un plaši pieejamo literatūru, zināšanas par galvassāpēm ir
nepietiekamas. Migrēna netiek atpazīta un pietiekami ārstēta. Tikai 26% pacientu,
kas griezās pie ārsta ar sūdzību par galvassāpēm, un kuriem pēc IHS (International
Headache Society) kritērijiem bija migrēna, šī diagnoze tika uzstādīta. Bieži
netiek identificētas medikamentozās galvassāpes, un par biežu nepamatoti
tiek diagnosticētas cervikogēnas galvassāpes. Neskatoties uz plaši pieejamo
informāciju, 50% galvassāpju pacientu ir pārliecināti, ka viņu galvassāpes ir
saistītas ar kādu ķermenisku saslimšanu. Tikai 62% migrēnas slimnieku un 36%
pacientu ar saspringuma galvassāpēm savā dzīves laikā griežas pie ārsta, lai
risinātu šo problēmu.
IHS (International Headache Society) visas galvassāpes iedala primārās un
sekundārās galvassāpēs. Par sekundārām pieņemts saukt galvassāpes, kas ir kādas
citas saslimšanas simptoms. Šīs sāpēs ir jāārstē kauzāli, ārstējot saslimšanu, kas
izraisa sāpes. Primāro galvassāpju gadījumā sāpes ir pamatsimptoms, un nav
citas strukturālas saslimšanas izpausme. Migrēna un saspringuma galvassāpes

ir primāras galvassāpes un kopumā veido 92% no visām galvassāpēm. Nereti
vienam pacientam var būt abi galvassāpju veidi.
Klasifikācija.
Primāras galvassāpes.
G43 Migrēna.
G44 Citi galvassāpju sindromi.
G44.0 Kūlīša galvassāpju (cluster headache) sindroms.
Hroniska paroksismāla hemikranija.
Kūlīša galvassāpes.
G44.2 Sasprindzinājuma (tension-type) galvassāpes.
Hroniskas sasprindzinājuma galvassāpes.
Epizodiskas sasprindzinājuma galvassāpes.
Neklasificētas sasprindzinājuma galvassāpes.
G44.3 Hroniskas posttraumatiskas galvassāpes.
G44.8 Citi precizēti galvassāpju sindromi, bez strukturāla bojājuma (aukstuma,
sasprindzinājuma,….izraisītas galvassāpes).
Sekundāras galvassāpes.
G44.88 Galvassāpes pēc galvas smadzeņu traumas.
G44.81 Vaskulāras pataloģijas izraisītas galvassāpes (piem., intrakraniālas
išēmijas, saasiņojumi, dissekcijas,arteriālā hipertensija).
G44.82 Nevaskulāru galvas smadzeņu izmaiņu izsauktas galvassāpes (piem.,
pēc punkcijas galvassāpes, audzēju izraisītas galvassāpes).
G44.4 / G44.83 Medikamentu un citu substanču izraisītas galvassāpes (nitrīt,
nitrāti, glutamāts, alkohols, oglekļa monoksīds,..)
Galvassāpes, kas saistītas ar hronisku medikamentu lietošanu
(pretsāpju medikamenti, ergotamīns).
Galvassāpes, kas saistītas ar hroniski lietotu medikamentu atcelšanu
(ergotamīns, pretsāpju medikamenti, kofeīns, opiāti).
Galvassāpes, kas saistītas ar citu substanču lietošanu (orālā
kontracepcija, estrogēni).
G44.88 Galvassāpes, kas saistītas ar primāri ekstrakraniālu infekciju.
G44.88 Vielumaiņas traucējumu izraisītas galvassāpes (hipoksija, hiperkapnija,
hipertireoze, pacientiem, kuriem tiek veikta dialīze).
G44.84 Galvassāpes, kas saistītas ar izmaiņām galvaskausa kaulainajā daļā,
kaklā, ausīs, degunā un tā blakusdobumos, zobos, mutē,..
G44.88 galvas un sejas neiralģijas, kas saistītas ar neirālo struktūru bojājumu
(piem. Trigeminus neiralģija- G50.0).
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Diagnostika.
Galvassāpju diagnostika, tāpat kā citu sāpju diagnostika prasa rūpīgu
vispārējās un sāpju anamnēzes ievākšanu un pacienta izmeklēšanu. Bīstamā
simptomātika, kas var liecināt par sekundārām galvassāpēm un nopietnu
saslimšanu ir:
ØØ Paaugstināta temperatūra, svara zudums, mialģijas;
ØØ Paaugstināts asinsspiediens;
ØØ Neiroloģiska simptomātika;
ØØ Epileptiskas lēkmes;
ØØ Sinkopes, apziņas traucējumi;
ØØ Meningisms, fotofobija;
ØØ Organisks psihosindroms (personības izmaiņas, apjukums);
ØØ Stipras, akūtas, līdz šim nebijušas galvassāpes;
ØØ Esošo galvassāpju simptomātikas maiņa;
ØØ Migrenozas galvassāpes pēc 50 g.v.;
ØØ Pirmreizējas galvassāpes pēc 65 gadu vecuma;
ØØ Galvassāpes, kuras izraisa un pastiprina klepus, deguna šņaukšana un cita
veida fizisks sasprindzinājums.
Šādos gadījumos nepieciešama rūpīga papildizmeklēšana diagnozes
noskaidrošanai.
Diagnostiskie kritēriji.
2.3.1. Saspringuma galvassāpes.
Pamatsimptomātika:
ØØ Sāpes parasti ir abpusējas;
ØØ Sāpes ir spiedoši velkošas, ne pulsējošas;
ØØ Fiziskās aktivitātes sāpes nepastiprina.
Pavadošie simptomi:
ØØ Nav sliktas dūšas un vemšanas;
ØØ Nav pastiprinātas jutības pret gaismu un skaņu ( viens no abiem var būt).
Lai pacientam varētu apstiprināt saspringuma galvassāpju diagnozi, ir
nepieciešams, lai pozitīvi būtu vismaz 2 pamatsimptomi un abi pavadošie
simptomi. Papildus ir jābūt pārciestām vismaz 10 šādām sāpju epizodēm, kas
neārstētas ilgst no 30 minūtēm līdz 7 dienām, un jābūt izslēgtai sekundāru
galvassāpju iespējai. Atsevišķos gadījumos sāpes var būt arī vienpusējas. Lai arī
muskulatūras savilkumi plecu kakla daļā šiem pacientiem ir novērojami bieži,
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tie nav galvassāpju iemesls. Tie sākotnēji var sekmēt saspringuma galvassāpju
attīstību, bet saslimšanas tālākajā gaitā dominē disregulācijas procesi nociceptīvajā
sistēmā, kas padara sāpes pastāvīgas.
Epizodisku saspringuma galvassāpju gadījumā ir mazāk par 15 dienām
ar sāpēm mēnesī vai mazāk par 180 dienām ar sāpēm gadā. Ja dienu skaits ar
galvassāpēm ir lielāks, tad tās definē kā hroniskas saspringuma galvassāpes.
Terapijas indikācijas un mērķi.
Akūtu saspringuma galvassāpju gadījumā (sāpju epizode) medikamentozās
terapijas nepieciešamību nosaka pacienta subjektīvās sāpju sajūtas. Nelielu
sāpju gadījumā medikamentozā terapija var izpalikt! Ilgstoša medikamentoza
profilaktiskā terapija hronisku saspringuma galvassāpju gadījumā ir nepieciešama,
ja nemedikamentozā terapija nav devusi pietiekamu efektu, un galva sāp katru vai
vismaz katru otro dienu ilgāk par 3 mēnešiem.
Terapijas mērķis ir pilnīga un ilgstoša galvassāpju pārtraukšana. Terapijas
laikā tiek rekomendēts pacientam aizpildīt sāpju dienasgrāmatu, kas ļauj labāk
kontrolēt terapijas procesu. (Paraugs atrodams – Latvijas sāpju izpētes biedrības
mājas lapā - www. sapes.lv, sadaļā Ārstiem/ dokumentācija).
Nemedikamentozā terapija un profilakse.
Ļoti svarīga ir pacienta sistemātiska vadīšana un konsultēšana. Pacients ir
jāinformē par sāpes izraisošajiem faktoriem un pareizu dzīvesveidu. Šai vajadzībai
var tikt izmantotas dažādas pacientiem domātas vadlīnijas, kas labi noderēs
atgādinājumam, bet primāro informāciju pacientam saprotamā formā ir jāsaņem
no ārsta. (Iespējas izlasīt dažādas gudrības internetā pacientam ir bijušas arī agrāk,
bet šīs informācijas ir ļoti daudz, un nereti tā ir pretrunīga. Kā atrast īsto?)
Daudziem saspringuma galvassāpju pacientiem ir tendence sevi pārslogot.
Viņu stresa, baiļu un depresivitātes parametri ir paaugstināti. Bieži trūkst stratēģiju
stresa kontrolei. To visu papildina nepietiekams kustību apjoms un ilgstošas
nelabvēlīgas pozas darbā. Ļoti spilgts un pazīstams iemeslu kopums. Kaut kur jau
manīts. Tātad nepareizs dzīvesveids un pasaules uztvere ir galvenais saspringuma
galvassāpju iemesls. Iespējams, ka pastāv zināma pārmantota predispozīcija
(ģimenes anamnēze), bet tikpat labi tas var būt saistīts ar audzināšanu, apkārtējo
vidi un vērojumiem bērnībā.
Šī atziņa nosaka, ka svarīgākā nozīme saspringuma galvassāpju pacientu
ārstēšanā ir psihoterapijai (sarunas, uzvedības terapija,…). Tikai tad, ja pacients
sapratīs savas slimības patiesos cēloņus, viņš var būt gatavs (bet var arī nebūt)
pieņemt piedāvāto ārstēšanas plānu. Kad pacients ir novērtēts psiholoģiskajā
aspektā, tad, atkarībā no dominējošās problēmas, viņam var ieteikt:
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ØØ Sakārtot savu uztura režīmu;
ØØ Izturības sporta veidus (skriešana, peldēšana, riteņbraukšana);
ØØ Relaksācijas metodes (īpaši progresīvā muskuļu relaksācija pēc Jakobsena);
ØØ Stresa menedžmenta apgvi;
ØØ Psihoterapiju (uzvedības terapiju).
Šīs terapijas metodes apvienojumā ar medikamentozo terapiju hronisku
saspringuma galvassāpju gadījumā dod vislabākos rezultātus.
Nav pārliecinošu pierādījumu, ka saspringuma galvassāpju ārstēšanā pozitīvu
efektu būtu devušās:
ØØ Akupunktūra, akupresūra;
ØØ TENS (transkutānā nervu stimulācija);
ØØ Hiroterapija, manuālā terapija, masāžas.
Medikamentozā terapija.
Akūtas (epizodiskas) saspringuma galvassāpes.
Ir pierādīta nenarkotisko analgētisko līdzekļu – paracetamola, analgīna un
nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu efektivitāte. Ieteicams lietot monopreparātus,
jo kombinētie medikamenti var radīt atkarību un ātrāk provocēt medikamentozās
galvassāpes. Jāizvairās no ilgstošās pretsāpju medikamentu lietošanas. Zāļu
lietošana nedrīkstētu pārsniegt 10 dienas mēnesī.
Hroniskas saspringuma galvassāpes.
Lai izvairītos no medikamentozās atkarības, hronisku saspringuma
galvassāpju gadījumā neiesaka regulāri lietot pretsāpju medikamentus.
Atceļot šos medikamentus var pārliecināties, vai pacientam nav pievienojušās
medikamentozās galvassāpes, un nepieciešamības gadījumā veikt to ārstēšanu.
Ja pacientam vienlaicīgi ir migrēna un saspringuma galvassāpes, tad iesaka
veikt saspringuma galvassāpju nemedikamentozos profilakses pasākumus un
migrēnas starplēkmju terapiju.
Pirmās izvēles medikamenti hronisku saspringuma galvassāpju ārstēšanai ir
tricikliskie antideprsanti (amitriptilīns, amitriptinoksīds, doksepīns, klomipramīns).
Pozitīva dinamika, lietojot šos medikamentus, ir gaidāma ne ātrāk kā pēc 4-6
nedēļām, kas noteikti ir jāizskaidro pacientam. Svarīgi izskaidrot pacientam arī to ,
ka šajā gadījumā antidepresanti netiek lietoti depresijas ārstēšanai, bet gan sāpju
sliekšņa paaugstināšanai.
Ja 6-8 nedēļu laikā terapija nav devusi pozitīvu efektu, tad dienas kārtībā nāk
otrās izvēles medikamenti – mianserīns, maprolitīns.
Selektīvie serotonīna atpakaļuzņemšanas inhibitori (fluoksetīns, paroksetīns,
citaloprams) nav efektīvi hronisku saspringuma galvassāpju ārstēšanā.

2.3.2. Migrēna.
Pēc IHS (International Headache Society) migrēna ir primāras galvassāpes.
Sāpes ir slimības pamatsimptoms, un nav citas strukturālas saslimšanas izpausme.
Migrēnas sastopamība populācijā ir 12-14% sievietēm un 6-8% vīriešiem. Lai
arī ģenētiskā predispozīcija ir vienāda un ārējo trigera faktoru sastopamība arī,
disproporcija tiek saistīta ar sievišķo dzimumhormonu līmeņa svārstībām. Izteiktā
gadījumā to sauc par menstruālo migrēnu, kas parasti labi koriģējas hormonālā
stāvokļa stabilizācijas gadījumā. Palielinoties pacientu vecumam, migrēnas
sastopamība mazinās. Ar migrēnu slimo arī bērni. Migrēna var kombinēties ar
saspringuma galvassāpēm un pretsāpju medikamentu izraisītām galvassāpēm.
Tas var ievērojami apgrūtināt slimības diagnostiku un ārstēšanu.
Funkcionālie smadzeņu uzņēmumi parāda, ka izmaiņas galvas asinsvados nav
primārais migrēnas galvassāpju cēlonis. Atklājumi apstiprina, ka migrēna ir saistīta
ar primāru endogēnās antinociceptīvās sistēmas disfunkciju periakveduktālajā
pelēkajā vielā, Nucleus dorsalis raphe (DRN) vidussmadzenēs, kā arī smadzeņu
stumbra struktūrās, kas veic cerabrālās asinsrites kontroli. Patreizējie priekšstati
par migrēnu izdala divas veicinošo faktoru grupas: ģenētiskie un apkārtējās vides
faktori. Sakarā ar cerebrālu disregulāciju un samazinātu serotonīa koncentrāciju,
trigera faktoru ietekmē var tikt izraisīta migrēnas lēkme. Sākotnēji var parādīties
nespecifiski priekšvēstneši, kuriem var sekot migrēnas aura. Migrēnai rakturīgās
vienpusējās pulsējošās sāpes rada neirogēnais iekaisums. Triptāni darbojas uz
abiem patoģenēzes faktoriem. Iestājoties centrālajai sensibilizācijai, triptānu
efektivitāte zūd.
Migrēnas klasifikācija:
G43 Migrēna;
G43.0 Migrēna bez auras (parasta migrēna);
G43.1 Migrēna ar auru (klasiskā migrēna);
G43.2 Migrenozs statuss (status migrainosus);
G43.3 Komplicētā migrēna;
G43.8 Cita veida migrēna;
G43.9 Neprecizēta migrēna.
Migrēnas diagnostika, tāpat kā citu sāpju diagnostika, prasa rūpīgu vispārējās
un sāpju anamnēzes ievākšanu un pacienta izmeklēšanu. Pirmo reizi sastopot
pacientu, ir svarīgi izslēgt bīstamo simptomātiku, kas var liecināt par sekundārām
galvassāpēm.
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Svarīga ir savlaicīga depresiju un fobiju diagnostika. Ja pastāvoša depresija
netiek diagnosticēta, tad migrēnas profilakses terapija var izrādīties mazefektīva.
Pacientiem ar depresiju un migrēnu ir kontrindicēti tādi migrēnas profilakses
medikamenti kā beta blokatori un flunarizīns.
Migrēnas diagnostiskie kritēriji:
ØØ Migrēna bez auras.
Pamatsimptomātika:
ØØ Galvassāpes parasti vienpusējas;
ØØ Pulsējošas;
ØØ Mērenas līdz stipras, stipri ierobežo ikdienas aktivitātes;
ØØ Fiziska aktivitāte pastiprina sāpes.
Pavadošā simptomātika:
ØØ Slikta dūša (gandrīz 100%);
ØØ Vemšana (40-50%);
ØØ Pastiprināta jutība pret gaismu (60%);
ØØ Pastiprināta jutība pret skaņu (50%).
Lai pacientam varētu apstiprināt migrēnas diagnozi ir nepieciešams, lai
pozitīvi būtu vismaz 2 pamatsimptomi un viens pavadošais simptoms. Papildus
ir jābūt pārciestām vismaz 5 šādām sāpju epizodēm ar sāpju ilgumu no 4-72
stundām un jābūt izslēgtai sekundāru galvassāpju iespējai.
Migrēnu ar auru (10-20% no visiem migrēnas pacientiem) pavada neiroloģiska,
pārsvarā vizuāla simptomātika, kas attīstās 5-20 minūšu laikā un parasti ilgst
līdz 60 minūtēm. Pie klasiskiem migrēnas auras simptomiem pieskaitāma
homonīmi redzes traucējumi (skotoma), vienpusēji jušanas traucējumi un afāziski
traucējumi.
Migrēnas ārstēšana.
Migrēna nav izārstējama. Ar laiku var mazināties tās intensitāte.
Migrēnas ārstēšana iedalās:
ØØ Akūtas lēkmes pārtraukšanā;
ØØ Profilaktiskajā terapijā migrēnas lēkmju biežuma samazināšani.
Akūtas migrēnas lēkmes pārtraukšanai ir nepieciešama medikamentoza
terapija. Ir jāpārtrauc lēkme vai ievērojami jāsamazina sāpes un pavadošā
veģetatīvā simptomātika. Lēkmes pārtraukšanas terapija tiek uzskatīta par
efektīvu, ja tā dod terapeitisko efektu 2 stundu laikā no pielietošanas brīža un
palīdzējusi vismaz 2-3 lēkmēm.
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Profilaktiskā terapija migrēnas lēkmju biežuma samazināšani iedalās:
ØØ Nemedikamentozajā terapijā un profilaksē;
ØØ Medikamentozaja profilaksē.
Svarīga migrēnas profilakses sastāvdaļa ir pacienta izglītošana par migrēnas
simptomātiku, patoģenēzi, izraisošajiem faktoriem, kā arī par terapijas un
profilakses iespējām. Tas dod iespēju novērst vai mazināt provocējošos faktorus.
Pacientam ir jāizskaidro, ka migrēna nav dzīvībai bīstama, ar laiku lēkmju
biežums var mazināties, tā nav patoģenētiski ārstējama, bet tās simptomātika
ir ietekmējama. Sāpju dienasgrāmata iemācīs patiesi novērtēt lēkmju stiprumu
un ilgumu, terapijas efektivitāti, kā arī pamanīt agrāk neievērotus sāpju lēkmes
provocējošos faktorus un izvairīties no tiem.
Daudzu publikācijās bieži pieminētu provocējošo faktoru nozīme ir pārvērtēta.
Kontrolētos pētījumos triggerfaktoru loma visdrošāk ir apstiprināta tikai alkohola
lietošanai un kofeīna atcelšanai. Mazāka iespējamā sāpju provokatora ticamības
pakāpe ir ēdienreižu izlaišanai. Kā jauns, līdz šim maz pieminēts sāpju izraisītājs
tiek pieminēts nepietiekams šķidruma daudzums organismā jeb dehidratācija. Ir
pierādīta dažu pacientu jutība pret sarkanvīnu, bet šokolādes trigera loma tiek
nopietni apšaubīta. Tāpat arī par sieru nav pietiekami apstiprinātu zinātnisku datu,
ka tas varētu provocēt migrēnas lēkmi. Ir maz pierādījumu par to, ka ar pārtiku
uzņemti nitrīti, nitrāti un histamīns varētu provocēt migrēnu. Kontrolēti pētījumi
pilnībā apstiprina menstruāciju provocējošo lomu. Tikai dažiem pacientiem
noteikti metereoloģiskie apstākļi korelēja ar galvassāpju biežumu. Migrēnu ar
auru varētu provocēt dažādi sensori kairinātāji.
Profilaktiskais efekts ir vairāk vai mazak ir pierādīts tādām terapijas metodēm
kā izturības sporta veidiem (skriešana, peldēšana, riteņbraukšana), uzvedības
terapijai, multimodālajām sāpju terapijas programmām, kas ietver kognitīvo
terapiju, stresa un sāpju kontroles tehnikas, progresīvo muskuļu relaksāciju,
progresīvajai muskuļu relaksācijai pēc Jakobsona (arī izolēti), asinsvadu regulācijas
treniņiem, pacientu semināriem, kuros tiek pārrunāta slimības patoģenēze,
ārstēšanas iespējas, dzīvesstila korekcijas nepieciešamība un iespējas, kā tiek
apgūts stresa menedžments un relaksācijas metodes. Fizioterapija, hiroterapija,
masāžas tiek ieteiktas kā profilaktiskās migrēnas ārstēšanas alternatīvas. Par to
efektivitāti nav pārliecinošu apjomīgu pētījumu datu, bet novērojumi rāda, ka
daļai pacientu tā varētu būt arī laba alternatīva medikamentozajai migrēnas
profilaksei.
Migrēnas medikamentozā profilakse ir nepieciešama, ja lēkmes ir biežāk par
3 reizēm mēnesī, un šīs lēkmes slikti padodas medikamentozai terapijai (grūti
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kupējamas), lēkmes izraisa regulāru darba nespēju, subjektīvi ir nepanesamas,
ilgst vairāk par 48 stundām, bieži komplicējas (ir neiroloģiskā simptomātika un tā
saglabājas vairākas stundas vai pat dienas), ja lēkmes parādījušās pēc pretsāpju
medikamentu atcelšanas terapijas. Profilaktiskās terapijas mērķis ir mazināt
migrēnas lēkmju biežumu, ilgumu un intensitāti, kā arī novērst medikamentu
inducēto galvassāpju attīstību. Par optimālu tiek uzskatīta migrēnas lēkmju
parametru samazināšanās par 50%.
Medikamentozā terapija.
1. Akūtas lēkmes ārstēšana.
Lēkmes kupēšanai medikamenti ir jālieto iespējami agrīni, bet tikai tad,
kad pacients ir pārliecināts, ka lēkme sāksies. Lēkmju terapijai nevajadzētu
būt biežākai par 6-8 reizēm mēnesī. Labāki rezultāti ir pārbaudītai terapijai. Ja
pacienta migrēnas lēkmes kupēšanai ir nepieciešami triptāni, tad tos arī uzreiz
ir jālieto. Triptāni ir efektīvāki tikai tiem pacientiem, kuriem mazefektīvi izrādās
pretsāpju medikamenti un nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi. Ļoti smagu lēkmju
kupēšani ir pieejams sumatriptāns subkutānai ievadei vai acetilsalicilskābe
intravenozai ievadei. Praktiski visas migrēnas lēkmes pavada slikta dūša un
vemšana. Antiemētiķu metoklopramīda vai domperidona lietošana var atvieglot
migrēnas veģetatīvās blakusparādības. Šie medikamenti veicina pretsāpju
medikamentu uzsūkšanos, uzlabojot lēkmes laikā kavēto zarnu motilitāti. Ir pat
pierādīts intravenozi ievadīta metoklopramīda sāpju mazinošais efekts. Bērniem
un jauniešiem, iespējamo metoklopramīda ekstrapiramidālo reakciju riska dēļ,
iesaka izvēlēties domperidonu. Šie medikamenti jālieto 10-15 minūtes pirms
perorālas pretsāpju medikamentu ieņemšanas. Acetilsalicilskābe, ibuprofēns,
paracetamols, naproksēns ir pirmās izvēles medikamenti vieglas vai vidēji smagas
migrēnas lēkmes kupēšanai. Minimālā aspirīna vai paracetamola deva ir vismaz
1000mg, ibuprofēnam 400-600mg. Labāk izvēlēties šķīdināmās vai košļājamās
tabletes. Izteiktas vemšanas gadījumā var būt noderīgs paracetamols svecītēs.
Kombinēta perorāla aspirīna un cerukāla lietošana smagas migrēnas lēkmes
kupēšanai efektivitātes ziņā ir pielīdzināma sumatriptāna lietošanai. Neatliekamā
situācijā smagu migrēnas lēkmju kupēšanai ar panākumiem var tikt izmantota
abu šo medikamentu intravenoza ievade. Arī analgīna efektivitāte migrēnas
lēkmes kupēšanai ir pierādīta.
Triptāni ir pirmās izvēles medikamenti smagu migrēnas lēkmju remdēšanai.
Vidēji 30% pacientu pēc perorālas triptānu lietošanas 2 stundu laikā sāpes ir
mitējušās. Apmēram 70% pacientu sāpes 2 stundu laikā ievērojami samazinās.

25-40% gadījumu pēc triptānu lietošanas sāpes atjaunojas. Vidēji tas notiek 16
stundas pēc triptānu lietošanas. Atkārtota triptānu pielietošana ir efektīva. Ja
pirmreizējā triptānu lietošana bija bez efekta, tad arī atkārtota triptānu lietošana
tās pašās lēkmes laikā nesola pozitīvu rezultātu. Pacienti, kuriem ir migrēna ar
auru, triptānus drīkst lietot tikai pēc auras parādību izzušanas. 25-30 % pacientu
triptānu grupas medikamenti ir neefektīvi.
Ja triptānu lietošana nelīdz lēkmes pārtraukšani, tad var:
ØØ Nomainīt triptānu grupas medikamntu uz citu šīs grupas medikamentu.
Efektivitāte 50%;
ØØ Kombinēt triptānu grupas medikamentu ar nesteroīdo pretiekaisuma
līdzekli šķīstošā, ātri iedarbīgā formā. Tā ir izvēle, ja ir nepietiekama
sākotnējā efektivitāte (sāpju mazināšana uzsākot terapiju), vai ar
retardētu nesteroīdā pertiekaisuma līdzekļa formu, ja pielietotā triptāna
efekts ir par īsu;
ØØ Triptānu grupas medikamentu kombinē ar antiemētiķiem kā
domperidonu vai metoklopramīdu.
2. Migrēnas profilaktiskā medikamentozā terapija.
Migrēnas profilakses terapijas kursam jāilgst vismaz 6 mēnešus.
Medikametozas migrēnas profilakses indikācijas var sadalīt 2 grupās. Pirmā grupa
ir vitālās medicīniskās indikācijas. Vissvarīgākā no tām ir draudošas vai jau esošas
pārlieku lielas pretsāpju medikamentu lietošanas izraisītas galvassāpes. Ja akūtu
pretsāpju medikamentu lietošanas biežums pārsniedz 10 dienas mēnesī, noteikti
būtu uzsākama medikamentozās profilakses terapija ar vismaz 14 dienu ilgu
triptānu vai citu akūtās sāpju terapijas medikamentu atcelšanu.
Labāka efektivitāte profilaktiskai terapijai ir nesasniedzot pretsāpju
medikamentu pārdozēšanu, tāpēc par profilakses nepieciešamību izlemj tad, ja
ir 6 un vairāk migrēnas lēkmes mēnesī. Indikācija profilaktiskai terapijai ir stāvoklis
pēc pārciesta migrenoza smadzeņu infarkta. Profilaktiskā terapija rekomendējama
arī pacientiem, kuriem ir kontrindicēta triptānu lietošana. Šajā grupā varētu
būt pacienti ar koronāro sirds slimību. Otro indikāciju grupu veido tie pacienti,
kuri ļoti slikti panes migrēnas lēkmes, kuriem ir izteiktas auras, neapmierinoša
lēkmes kupēšanas terapija vai tie, kuriem atsākas galvassāpes pēc sākotnēji
efektīvas triptānu pielietošanas un turpinās dienām ilgi, arī var rekomendēt
medikamentozo profilaksi.
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Medikametozās profilakses medikamentu izvēle.
1.izvēles
substance

Starta
deva

Mērķa
deva

2.izvēles
substance

Starta
deva

Mērķa deva

Metaprolols

25-50mg

50-200mg

Amitriptilīns

1025mg

50-150mg

Propranolols

10-40mg

40-240mg

Venlaflaksīns

37,5mg

75-150mg

150mg

150mg

Bisoplolols

2,5-5mg

5-10mg

Pestwurzextrakt
(tūsklapes extr.)

Flunarizin

5-10mg

5-10mg

B2 vitamīns

400mg

400mg

Topiramat

25mg

25-100mg

Magnijs

600mg

600mg

150mg

6001800mg

CoEnzymQ10

300mg

300mg

Gabapentīns

300

Līdz2400mg

ASS

100300mg

100-300mg

Naproksēns

5001000mg

500-1000mg

Valprojskābe

08 tabula. Migrēnas profilakses medikamentu starta un mērķa devas.
Hroniska migrēna. Par hronisku migrēnu var runāt tad, ja migrenozas
galvassāpes pastāv 15 un vairāk dienas mēnesī. Svarīgi hronisku migrēnu
diferencēt no pretsāpju medikamentu izraisītām galvassāpēm, kas šo pacientu
grupā sasniedz 80%. Izvēles terapija ir medikamenta atcelšanas kurss ambulatori
vai stacionāri. Atcelšanas kursu efektivitāte triptānu gadījumā ir daudz
efektīgāka.
Lai arī migrēna nav izārstējama, migrēnas pacientiem noteikti ir iepējams
palīdzēt. Svarīgi būtu atcerēties klasiskos migrēnas simptomus un savlaicīgi
diagnosticēt saslimšanu, lai nepiepulcētu pacientu jaukta tipa galvassāpju saimei,
kad pamatsaslimšanu diagmosticēt ir daudz grūtāk.
2.3.3. Hroniskas pretsāpju medikamentu inducētas galvassāpes.
Šīs galvassāpes ir katru vai gandrīz katru dienu, abpusējas, trulas, urbjošas vai
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pulsējošas. Tās var pavadīt slikta dūša un nedaudz paaugstināta jutība pret gaismu
un skaņām. Nereti šīs sāpes it kā imitē pacientam esošās galvassāpes. Migrēnas
gadījumā šīs sāpes var būt vienpusējas, viegli pulsējošas ar pavadošu sliktu dūšu
un neizteiktu tendenci uz vemšanu. Pacienti to bieži dēvē par ikdienas migrēnu.
Atceļot pretsāpju medikamentu, parādās atcelšanas galvassāpes. To pacients
izjūt kā izteiktu galvassāpju pastiprināšanos. Atcelšanas galvassāpes parasti ilgst
7-14 dienas. Tās var pavadīt sirdsklauves, svīšana, baiļu lēkmes, slikta dūša un
vemšana.
Par hroniskām pretsāpju medikamentu inducētām galvassāpēm jāsāk
domāt, ja:
ØØ Galva sāp vairāk par 20 dienām mēnesī;
ØØ Vairāk par 10 stundām dienā;
ØØ Tiek lietoti kombinētie pretsāpju medikamenti;
ØØ Pretsāpju medikamentu lietošana pārsniedz 15 dienas mēnesī;
ØØ Regulāra ergotamīna, dihidroergotamīna, triptānu un citu pretsāpju
medikamentu lietošana;
ØØ Sāpju stipruma un biežuma pastiprināšanās, atceļot medikamentu.
Šo pacientu aprūpi vislabāk būtu uzticēt neirologam vai algologam. Visbiežāk
medikamentu atcelšanas kursu veic neiroloģijas vai algoloģijas klīnikās, bet,
pastāvot atbilstošām iespējām, to var veikt arī ambulatori.
Nemedikamentozā terapija.
Pacientam ir jāizskaidro pretsāpju medikamentu saistība ar viņam esošajām
galvassāpēm, jāizskaidro ārstēšanas iespējas un jāmotivē tālākai sadarbībai. Ir
ļoti svarīgi, lai pacients pilnībā zinātu par terapijas procesa norisi, atcelšanas
galvassāpēm, to ilgumu un medikamentozās terapijas iespējām. Terapijas
procesa kontroles uzlabošanai būtu noderīgi aizpildīt sāpju dienasgrāmatu.
Vienlaicīgi ieteicams uzsākt arī uzvedības terapiju, jo recidīvu biežums pacientiem
ar hroniskām medikamentu inducētām galvassāpēm sasniedz 40%. Nereti
pēc pirmās vizītes šie pacienti pazūd no ārsta redzesloka un turpina ierasto
dzīvesveidu.
Ambulators atcelšanas kurss ir iespējams, ja ir:
ØØ Viegla atkarība:
ØØ Stabila sociālā bāze un tuvinieku atbalsts;
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ØØ Augsta pašmotivācija;
ØØ Neizteikta pavadošā depresija;
ØØ Sāpju izraisītāji ir kombinētie medikamenti
trankvilizatoriem;
ØØ Pastāvīga iespēja kontaktēties ar savu ārstu.

bez

kodeīna

vai

Stacionārs atcelšanas kurss ir indicēts, ja:
ØØ Anamnēzē atkārtoti neveiksmīgi ambulatorās atcelšanas mēģinājumi;
ØØ Augsts primārais un sekundārais ieguvums no slimības;
ØØ Tikuši lietoti kombinētie medikamenti ar kodeīnu vai opiāti;
ØØ Nelabvēlīga sociālā vide;
ØØ Izteikta pavadošā depresija;
Sāpes izraisošie medikamenti tiek atcelti uzreiz un pilnībā. Tie nedrīkst būt
pacientam pieejami. Opiātu, barbiturātu, trankvilizatoru lietošanas gadījumā
to devas samazina pakāpeniski 2 nedēļu laikā. Atceļot medikamentus, parasti
galvassāpes ievērojami pastiprinās, tās var pavadīt slikta dūša, vemšana un cita
veģetatīvā simptomātika. Sliktās dūšas un vemšanas mazināšanai var tikt izmantots
cerukāls vai domperidons. Sāpju remdēšanai nozīmē naproksēnu 2X500mg.
Izteiktas vemšanas gadījumā var būt nepieciešama intravenoza medikamentu
ievade, dažkārt arī šķidruma pievade. Ambulatorajam atcelšanas kursam ir jāsākas
nedēļas nogalē.
Desmitajā dienā būtu vēlama atkārtota kontrole pie ārsta. Pēc atcelšanas kursa
beigām turpina profilaktiskās terapijas kursu atbilstoši pamata galvassāpēm.
Savā praksē Naproksēnu, tā pretsāpju darbības potencēšanai, papildinu
ar midokalmu 2X150mg un izteiktas veģetatīvās simptomātikas mazināšanai
nozīmēju klonidīnu sublingvāli vai maigākas iedarbības sirdaludu.
2.4. Psihosomatika un sāpes.
Psihosomatisku sāpju problēma klīniskajā praksē.
Sāpju definīcija nosaka, ka sāpes ir biopsihosociāls fenomens, un sāpju
veidošanās un pastāvēšanas procesā vairāk vai mazāk ir iesaistītas visas cilvēka
eksistences sfēras.
Pietiekami liels ir to pacientu loks, kuriem tradicionālās sāpju remdēšanas
metodes nepalīdz.

Jebkuras slimības patoģenēzē ir iesaistīti psihiskie procesi. Traucējumu var
uzskatīts par psihosomatisku, ja psiholoģiskajiem faktoriem ir izšķiroša loma tā
attīstības procesā. Atkarībā no mijiearbības pakāpes, intensitātes un ilguma visas
psihes un somas mijiedarbības var iedalīt 3 grupās vai pakāpēs:
• Psihosomatiska reakcija ir autonomās nervu sistēmas atbildes reakcija
situācijā, kad psihes spēja tikt galā ar negatīvu notikumu ir nepietiekama.
Atrisinoties situācijai, psihosomatiskā reakcija beidzas, neatstājot paliekošas
orgānu struktūras izmaiņas. Psihosomatiskas reakcijas var novērot ikdienā –
nosarkšana, kuņģa-zarnu trakta funkcionāli traucējumi stresa situācijās u.c. Šādas
reakcijas var provocēt stress, vilšanās, neizpaustas dusmas, pārslodze.
• Psihosomatiski traucējumi ir ilgstošāki stāvokļi. Kaut arī traucējumi ir
funkcionāli, bez orgānu strukturāliem bojājumiem, tomēr pacients, ilgstoši
nesaņemot adekvātu palīdzību, stipri cieš un var kļūt par invalīdu. Šajā grupā
atrodas liels skaits sāpju sindromu, kas rada nopietnas problēmas pacientiem un
ārstiem.
• Psihosomatiska slimība ir smagākais veselības traucējums psihes un somas
mijiedarbībā, kam piemīt hroniska gaita, un ir atrodami orgānu sistēmu strukturāli
bojājumi. Psihosomatiskai slimībai raksturīgs īpašs psihes konflikts, kas izraisa
specifisko slimību. Piemēram, ja cilvēks savu psiholoģisko problēmu dēļ apvalda
kādas vēlmes, tas saslimst ar hipertoniju. Ja kāds ilgojas pēc palīdzības un rūpēm,
taču šo vēlmi slēpj, var rasties kuņģa-zarnu trakta bojājumi. Psihosomatiskas
slimības ir labi zināmas. Pie tām pieder: bronhiālā astma, čūlainais kolīts, esenciāla
hipertonija, neirodermīts, reimatoīdais artrīts, divpadsmitpirkstu zarnas čūla un
anoreksija.
Funkcionāli somatiski sāpju sindromi ir pieskaitāmi psihosomatisko
traucējumu grupai.
Ķermeniskas sūdzības, bez atrodamiem un izskaidrojamiem orgānu
bojājumiem, ir pietiekami bieži sastopami ambulatorajā un klīniskajā praksē.
Arī daudzu hronisku sāpju sindromu gadījumā ar ikdienā pieejamajām
diagnostiskajām metodēm nav iespējams atrast strukturālus bojājumus, kas
izskaidrotu sāpju iemeslu. Visus šādu traucējumu sindromus vienoti sauc par
funkcionāliem traucējumiem vai funkcionāliem somatiskiem sindromiem. Šo
sindromu etioloģija ir strīdīga un ļoti atkarīga no ārsta specializācijas. Pavīd pat
teorija, ka tas varētu būt viens sindroms ar pacienta specifiskām izpausmēm, tomēr
liela pētījumu materiāla analīze neļauj pilnībā piekrist šādam apgalvojumam.
Sindromiem ir daudz kopīga:
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2.
3.
4.
5.
6.
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Daudzas sūdzības ir līdzīgas vairākiem sindromiem;
Šai pacientu grupai ir konstatēti sereotonīna vielu maiņas traucējumi;
Pacientiem ir izteikti pazemināts sāpju slieksnis;
Bieži novērojami traucējumi hipotalāma-hipofizārajā – virsnieru
sistēmā;
Biežāk sastopami afektīva rakstura psihes traucējumi, kas varētu būt gan
primāri, gan sekundāri;
Daudz biežāk kā pārējā populācijā, šiem pacientiem iepriekš dzīvē nācies
sastapties ar psihiska, fiziska vai seksuāla rakstura pāridarījumiem.

11. Tabulā parādīti funkcionālo somatisko traucējumu predisponējošie, izraisošie
un hronificējošie faktori.
Līmenis

Predisponējoši

Izraisoši

Hronificējoši

Ģenētiski faktori.

Ķermeniski
ierobežojumi,
operācijas.

Slikts ķermeņa fiziskais
stāvoklis.

Psihiska. Seksuāla
traumatizācija.
Emocionāla
deprivācija.

Ikdienas slodzes.
Psiholoģisks
distress.

Pastiprināta
pašnovērošana,
katastrofizācija, pārlieku
sevis saudzēšana.

Interpersonālais l.

Slimnieka
personība.
Neapmierinātība
ar darbu.

Ikdienas slodzes.

Nesapratne ar
līdzcilvēkiem.
Darba nespēja. Vēlme
pensionēties.

Mēdiju l.

Tehniskā
progressa
propaganda,
slimības baiļu
stimulēšana.

Ziņojumi
par jaunām
slimībām.

Ziņojumi par
panākumiem ārstējoties
ar neapstiprinātām
ārstēšanās metodēm.

Bioloģiskais l.

Psiholoģiskais l.
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Medicīnas
sistēmas l.

Cilvēks- mašīna
modelis.
Ticība medicīnas
tehniskajam
progresam.

Rutīnas
izmeklējumi.
Neindicēti
medicīnas
izmeklējumi,
gadījuma atražu
dramatizācija
un aplama
interpretācija.

Ārstu koncentrācija uz
somatisku simptomātiku,
vizuālās diagnostikas
rezultātu pārvērtēšana,
ķermeniska un psihiska
traumatizācija ar
neindicētu invazīvu
diagnostiku un terapiju.

09.tabula. Funkcionālo somatisko traucējumu predisponējošie, izraisošie un
hronificējošie faktori.
Biežāk sastopamie funkcionāli somatiski sāpju sindromi un to izplatība
populācijā:
1. Fibromialģijas sindroms 2-13%;
2. Saspringuma galvassāpes 20-30%;
3. Hroniskas vēdera lejasdaļas sāpes 12-15%;
4. Kairinātas zarnas sindroms 6-25%;
5. Košanas muskulatūras mioartropātija 21%;
6. Hronisks abakteriāls prostatīts 6-14%;
7. Atipiskas sejas sāpes;
8. Nekardiālas sāpes krūtīs.
Tā kā pacientus ar (diagnostiski) neizskaidrojamiem ( nav ne nociceptīvas, ne
neiropātiskas sāpes) sāpju iemesliem mēģina ārstēt visdažādākie speciālisti, tad
vēlams vienoties kopīgā nomenklatūrā, lai savstarpēji komunicējot, būtu vienota
izpratne par problēmu .
Algoloģiski klasificējot sāpju sindromus pēc etioloģijas, šie sindromi
dalās disfunkcionālos un psiholoģiskos. Psihiatrijā un psihoterapijā ir savi
nomenklatūras kritēriji. Medicīniski neskaidras ķermeniskas sūdzības tiek
sauktas par ,,somatoformiem,, traucējumiem. Ar somatizāciju tiek saprasta tādu
ķermenisku simptomu attīstība un prezentācija, kuriem nevar atrast organisku
iemeslu un ar tiem saistītas medicīnisko pakalpojumu vajadzības.
ICD-10 somatoformi traucējumi F45 definējas kā atkārtota ķermenisku
simptomu demonstrācija ar neatlaidīgu medicīnisko izmeklējumu pieprasījumu,
neskatoties uz atkārtotiem negatīviem rezultātiem un ārsta skaidrojumiem, ka
sūdzībām nav ķermeniskas saistības.
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Savstarpējā komunikācijā starp dažādu specialitāšu ārstiem tiek ieteikts
izmantot tik daudz ICD-10 klasifikācijas diagnožu, cik nepieciešams, lai pilnībā
aprakstītu pacienta problēmu.
Funkcionālo somatiko sāpju sindromu savlaicīgai diagnostikai un sekmīgai
ārstēšanai ir ļoti svarīgi pareizi rīkoties jau pirmajai ārstniecības personai, kas
nonāk saskarē ar pacientu. Dažkārt jau pirmajā tikšanās reizē ar pacientu, rodas
aizdomas par funkcionāli somatisku traucējumu esamību, bet, lai nepalaistu
garām nopietnu saslimšanu, ,,bīstamās simptomātikas,, gadījumā nepieciešams
veikt atbilstošus izmeklējumus. Aizdomu gadījumā svarīgi jau sākotnēji, sarunā
ar pacientu izteikt domu par funkcionālu traucējumu varbūtību. Tādā gadījumā
negatīva atrade izmeklējumā ir apstiprinājums jūsu diagnozei, nevis tikai kādas
citas diagnozes noliegums. Svarīgi izzināt pacienta priekšstatus par slimību un
viņa bailes.
Anamnēze

Klīniskais izmeklējums

Iespējamā diagnoze

Vai jums ir biežas
muskuļu sāpes dažādās
ķermeņa daļās?

Sāpju punkti
(Tenderpoints).

Fibromialģijas
sindroms.

Vai jums bieži sāp galva?

Sāpīga kakla
muskulatūra.

Saspringuma
galvassāpes.

Vai jums ir sāpes sejā,
žāvājoties vai košļājot
barību?

Palpotors sāpīgums
košanas muskuļos.

Košanas muskulatūras
mioartropātija.

Vai jums bieži sāp
vēders, kas saistīts ar
neregulāru vēdera izeju?

Palpators sāpīgums pa
resnās zarnas gaitu.

Kairinātas resnās
zarnas sindroms.

Vai jums ir problēmas,
nolaižot urīnu?

Palpatori sāpīga
prostata un iegurņa
apakšējā muskulatūra.

Prostatodinija
(hronisks abakteriāls
prostatīts).

Vai bieži esat nobijies un
nervozs?

Palielināts
psihomotors
sasprindzinājums.

Baiļu sindroms.

Vai jūtaties nospiests un
pietrūkst dzīvesprieka?

Samazinātas
psihomotorās reakcijas.

Depresīvi traucējumi.

10.tabula. Funkcionālo somatisko sāpju sindromu skrininga diagnostika.
Anamnestiskie dati, kas pastiprināti liek domāt par funkcionāliem
somatiskiem traucējumiem:
ØØ Simptomi pastāv ilgstoši, un tie ir mainīgi;
ØØ Polisimptomātika;
ØØ Sūdzības izraisa vai pastiprina ikdienas slodzes vai apgrūtinoši dzīves
notikumi;
ØØ Psihiski traucējumi anamnēzē.
Daži uzvedinoši jautājumi un vienkārši izmeklējumi var pastiprināt aizdomas
par funkcionālo somatisko traucējumu esamību.
Algologa praksē, vienlaicīgi ar anamnēzes ievākšanu, vienmēr veicam arī
pacienta psiholoģisko novērtējumu, kas ir ļoti svarīga kompleksās izmeklēšanas
sastāvdaļa. Tas dod iespēju veidot izvērstu pacienta diagnozi šajā aspektā un
pamato atbilstošas terapijas nepieciešamību.
Sastopoties ar pacientu tiek novērtētas
1.Sāpju uztveres motorās uzvedības reakcijas:
»»
1. Izteiktas neverbālas sāpju izpausmes;
»»
2. Izteiktas verbālas sāpju izpausmes;
»»
3. Diskrepance starp verbālām un neverbālām izpausmēm;
»»
4. Sociālā atbalsta meklējumu deficīts;
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»»
5. Izteikta ķermenisko aktivitāšu ierobežošana;
»»
6. Izteikta sociālo aktivitāšu ierobežošana;
»»
7. Izteikts izciešanas uzvedības modelis;
»»
8. Veselīga dzīvesveida neieturēšana.
2. Emocionālā sāpju uztvere:
- 1. Bēdīgi nospiests garastāvoklis:
»»
2. Dusmīgi aizkaitināts noskaņojums;
»»
3. Bailīgs noskaņojums;
»»
4. Viegla iekšēja uzbudināmība;
»»
5. Ierobežoti emocionālie pārdzīvojumi;
»»
6. Emocionālo izpausmju nepietiekamība;
»»
7. Pārspīlēta pozitīva emociju izpausme.
3. Kognitīvā sāpju uztvere:
»»
1. Bezpalīdzība / katastrofizācija;
»»
2. Rezignācija;
»»
3. Suicīdas domas;
»»
4. Nepietiekama ķermenisko procesu uztvere;
»»
5. Izteikta ķermenisko norišu dramatizācija;
»»
6. Izteikta pašuzmanība ķermeniskajām norisēm;
»»
7. Izteikta izturēšanas (izciešanas) stratēģija.
4. Priekšstati (pārliecība) par slimību:
»»
1. Izteikts somatisks slimības modelis;
»»
2. Izteikti stabila cēloņatribūcija;
»»
3. Izteikta ārējā kontrolatribūcija;
»»
4. Izteikta iekšējā kontrolatribūcija;
»»
5. Vainīgo meklēšana.
5. Aktuālie stresori:
»»
1. Fizikālās slodzes darbā;
»»
2. Psihosociāla slodze darbā;
»»
3. Neskaidrs profesionālais statuss;
»»
4. Ievērojamas finansiālas saistības;
»»
5. Problēmas ģimenē vai draugu lokā;
»»
6. Laulības/ partnerības problēmas;
»»
7. Citu veselības problēmu radītas papildslodzes.
6. Traumatizācija/ slodzes dzīves laikā:
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»»
1. Piederīgā zaudējums;
»»
2. Konflikti ģimenē / partnerībā;
»»
3. Konflikti darbā;
»»
4. Kermeniska vai psihiska vardarbība;
»»
5. Eksistences pamatu zaudējums vai apdraudējums;
»»
6. Akūts dzīvības apdraudējums;
»»
7. Smagi audzināšanas apstākļi ar emocionālu deprimāciju;
»»
8. Smagas fiziskas / psihiskas saslimšanas piederīgo vidū;
»»
9. Paša smaga fiziska vai psihiska slimība.
7. Personības iezīmes:
»»
1. Savu psihisko un fizisko spēju pārvērtēšana;
»»
2. Nepietikama sociālā kompetence;
»»
3. Pašvērtības trūkums;
»»
4. Cieti priekšststi par normām un vērtībām;
»»
5. Nepietiekama pašrefleksijas / introspekcijas spēja;
»»
6. Nepietiekama spēja uztvert savas stresa reakcijas;
»»
7. Psihofizioloģisko reakciju stereotipi;
»»
8. Atkarības uzvedības modelis.
8. Maladaptīva stresa uztvere:
»»
1. Katastrofizējoši noliedzoša;
»»
2. Rezignatīva;
»»
3. Dusmas un kontrolilūzijas;
»»
4. Nepietiekama stresa reakciju uztvere;
»»
5. Pārmērīga stresa noņemšana ar fiziskām aktivitātēm;
»»
6. Relaksējošu stresa pārvarēšanas metožu deficīts;
»»
7. Emociju regulējošu stresa pārvarēšanas metožu deficīts.
9. Psihofizioloģiska disregulācija:
»»
1. Situāciju specifisks muskulārs hipertonuss;
»»
2. Habituāls muskulārs hipertonuss;
»»
3. Habituāli paaugstināts motors nemiers;
»»
4. Situāciju specifiska veģetatīvās nervu sistēmas hiperaktivitāte;
»»
5. Habituāla veģetatīvās nervu sistēmas hiperaktivitāte.
Hiperaktivitātes var būt simptomspecifiskas un nespecifiskas.
10. Konfliktsituāciju risināšanas stils:
»»
1. Šizoīdais;
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»»
»»
»»
»»
»»

2. Depresīvais;
3. Neizlēmīgais;
4. Histrīniskais;
5. Narcisistiskais;
6. Borderline.

Ja pacienta psiholoģiskais stāvoklis ir stipri komplicēts (pārsniedz jūsu
terapeitiskās kompetences), tad iepējami ātri pacients būtu novirzāms pie
psihosomatiskās medicīnas speciālistiem.
Funkcionālo somatisko sāpju sindromu ārstēšanas principi:
ØØ Apzināt pacienta ierobežojumus (sūdzības) un līdzšinējās to pārvarēšanas
stratēģijas;
ØØ Pozitīvs diagnozes nostatījums;
ØØ Saprotams problēmas biopsihosociālā modeļa skaidrojums;
ØØ Pietiekama informācija par medikamentozās un nemedikamentozās
terapijas iespējām;
ØØ Kritiska operatīvo terapijas metožu izvērtēšana hronisku sāpju sindromu
gadījumā;
ØØ Uzsākto aktivitāšu turpināšanas stimulēšana, neskatoties uz pastāvošo
simptomātiku;
ØØ Kopīga terapijas plāna veidošana ar galveno mērķi par labāku dzīves
kvalitāti, nevis pilnīga atbrīvošanās no sāpēm;
ØØ Regulārs kontakts ar pacientu.
Ārstēšanas metodes:
ØØ Informācija un padoms;
ØØ Ērta saskares plāna veidošana ar pacientu;
ØØ Veselīga dzīvesveida rekomendācijas;
ØØ Regulāru fizisko aktivitāšu rekomendēšana;
ØØ Relaksācijas metodes;
ØØ Psihoterapija;
ØØ Neliela deva medikamentozā terapija ar antidepresantiem;
ØØ Tālāka novirzīšana pie speciālista (vēlākais pēc 6 mēnešu neveiksmīgas
terapijas).
Vislabākie rezultāti ārstēšanā ir kompleksām multimodālām terapijas
programmām, kas ietver gan medikamentozo terapiju, gan psiholoģiskās

terapijas metodes un ergonomiku (šajā gadījumā veselīgāka dzīves veida
uzsākšanu). Šis iemesls stipri apgrūtina kādas atsevišķas ārstēšanas metodes
efektivitātēs pierādīšanu. Vai nu trūkst šādu pētījumu, vai to ticamības pakāpe ir
stipri ierobežota ar augstāku ticamības pakāpi, kas ir pierādīta:
Saspringuma galvassāpes: tricikliskie antidepresanti, progresīvā muskuļu
relaksācija, stresa menedžments, autogēnais treniņš.
Košanas muskulatūras mioartropātija: stabilizējošās intraorālās sistēmas,
klonazepāms, diazepāms, meprobomāts, multimodālā terapija, iekļaujot
somatisko terapiju plus relaksācijas metodes, stresa menedžments, kognitīvā
uzvedības terapija.
Kairinātas resnās zarnas sindroms: tricikliskie antidepresanti sāpju gadījumā,
psihoterapija, hipnoze, kognitīvā uzvedības terapija, psihodinamiskā terapija,
multimodālās terapijas.
Operācijas un opiāti funkcionālo somatisko sāpju sindromu pacientu
karjerā.
Pastāv divas nopietnas problēmas šo pacientu aprūpē. Pēc definīcijas šie
pacienti ir neatlaidīgi, izsakot savas ciešanas, pieprasot atkārtotus izmeklējumus
un agresīvas ārstēšanas metodes. Somatiskajā medicīnā strādājošie ārsti bailēs,
ko palaist garām, turpina veikt izmeklējumus, izšķiras par operatīvu terapiju,
kas kropļo pacientu vai, pakļaujoties spiedienam, nozīmē pacientam stipras
iedarbības medikamentus (opiātus), kuri pacientam nepalīdz, bet viņi turpina tos
lietot pieaugošās devās.
Funkcionālie somatiskie sāpju sindromi ir bieži sastopami. Svarīgi iespējami
agrīni pievērst uzmanību psiholoģisko faktoru līdzdalībai sāpju izcelsmē. Aizdomu
gadījumā svarīgi jau sākotnēji sarunā ar pacientu izteikt domu par funkcionālu
traucējumu varbūtību. Agrīni veidojot pareizu izpratni par saslimšanu, tiks
aiztaupītas pacienta ciešanas nevajadzīgu izmeklējumu un operāciju dēļ. Jo
agrāk tiek uzsākta adekvāta ārstēšana, jo lielākas izredzes ir sasniegt pozitīvu
rezultātu.

NOBEIGUMS.
Tikai kopīga ārsta un pacienta sadarbība un ieinteresētība var dot rezultātus
sāpju problēmas sekmīgam risinājumam!
PACIENTAM IR JĀVĒLAS REMDĒT SĀPES UN JĀMEKLĒ PALĪDZĪBA!
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• Maiga mazgāšanās želeja, kurai ir intīmajai higiēnai optimāls pH līmenis;
• Piemērota jutīgai, sausai ādai, kas viegli pakļaujas kairinājumam un ir uzņēmīga
pret sēnīti vai ādas infekcijas slimībām;
• Uztur dabisko gļotādas un ādas aizsardzību no mikroorganismiem;
• Lieliski attīra, mitrina, veic dezodoranta funkcijas;
• Bez parabēniem, sārmiem, pienskābes;
• Sastāvā: glicerīns, lipīdi, žožobas eļļa, antibakteriālās vielas;
• Var mazgāt visu ķermeni.

• Maiga un ērta putu forma, kurai ir intīmajai higiēnai optimāls pH līmenis;
• Piemērota jutīgai, sausai ādai, kas viegli pakļaujas kairinājumam un ir uzņēmīga   
pret sēnīti vai ādas infekcijas slimībām;
• Uztur dabisko gļotādas un ādas aizsardzību no mikroorganismiem;
• Lieliski mitrina, attīra, dezinficē, veic dezodoranta funkcijas;
• Piemērota maigai ādas depilācijai;
• Bez parabēniem, sārmiem, pienskābes;
• Sastāvā: glicerīns, rīcineļļa, lipīdi, jojoba eļļa, antibakteriālās vielas.

Vitamīnu komplekss ar mikroelementiem
sievietēm, kuras plāno grūtniecību,
grūtniecēm, sievietēm zīdīšanas periodā.
Jauna iespēja palīdzēt policistisku
olnīcu sindroma gadījumā.

Mazgāšanas laikā āda ir jāpaberž, lai rastos putas, pie kurām pieliptu netīrumi un āda
tiktu attīrīta. Lietojot intīmas higiēnas putas LADEE® FOAM, tā darīt nav nepieciešams,
tādēļ jau sakairināta gļotāda vai āda tiek aizsargāta īpaši maigi.

• Mitrina maksts gļotādu, darbojas antiseptiski, iznīcina sēnīti un baktērijas;
• Atbilst maksts fizioloģiskajam pH 4,0 - 4,5 līmenim;
• Lietojams grūtniecības un zīdīšanas periodā;
• Lietojams menopauzes laikā, ja ir kontrindikācijas lietot hormonu preparātus;
• Mazina diskomfortu dzimumakta laikā, samazina sāpes pēc dzimumakta;
• Bez hormoniem, tādēļ piemērots ilglaicīgai lietošanai;
• Ar alfa-bisabololu (sastāvā kumelīšu ēteriskā eļļa), pienskābi, polikarbofilu.
Lietošana: 1 vai 2 reizes nedēļā makstī, ņemot vērā simptomu smaguma pakāpi.
Vai katru dienu uztriept (iemasēt) želeju maksts apvidū. Pirms lietošanas izlasīt instrukciju.
www.ladeepharma.lv

Ražots: Beļģijā. Izplatītājs: Ladee Pharma Baltics..

Uztura bagātinātājs.
30 kapsulas.
Uztura bagātinātājs.
Iepakojumā 20 paciņas.
Katra paciņa satur 2g inozīta un 200 µg folskābes.
Inofolic iesaka lietot, lai palīdzētu regulēt menstruālo ciklu
un uzlabotu ovolāciju.

Ražotājs: Pharcoterm s.r.l., Via Abele Merli 1, Milanino, Itālija. Izplatītājs: Ladee Pharma Baltics.

www.bioclin.nl

Multi-Gyn® FloraPlus

Multi-Gyn® ActiGel

Prebiotiska laktobaktēriju stimulēšana.
Mazina niezi, kairinājumu, smaku un izdalījumus.
Multi-Gyn® FloraPlus uztur vaginālās mikrofloras līdzsvaru iznīcinot kaitīgu mikroorganismus un uzturot
Lactobaktērijas.
Sastāva pamatā ir patentētais 2QR-complex. Multi-Gyn® FloraPlus ir ļoti efektīvs vaginālajām problēmām,
mazina diskomforta sajūtu – izdalījumus, niezi, iekaisums, apsārtumu, jūtīgumu.
Prebiotiķi stimulē labo laktobaktērju augšanu. FloraPlus optimizē maksts floru un Ph līmeni.

Multi-Gyn® ActiGel – efectīvs līdzeklis bakteriālās vaginozes un ar to saistītā diskomforta profilaksei un
ārstēšanai.
Patentēts 2QR kompleks bloķē kaitīgās baktērijas drošā un dabīgā veidā. Tas optimizē apstākļus maksts floras
un audu veselībai.
Multi-Gyn® ActiGel tieši mazina vaginālo diskomfortu:
•
mazina izdalījumus un nepatīkamu aromātu;
•
mazina niezēšanu un kairinājumu;
•
ātri sniedz atvieglojumu vagināla diskomforta gadījumā;
•
optimizē apstākļus maksts floras un audu veselībai;
•
dabisks un drošs lietošanai.

Ārstē un noverš maksts sēnītes problēmas.

Multi-Mam® kompreses

Vagināla diskomforta profilaksei un ārstēšanai.

Ar krūti barojošu māmiņu krūšu galu intensīvai kopšanai.

Produkta sastāva pamatā ir no augiem iegūts 2QR-complex, kas ir unikāls ar tā spēju neitralizēt kaitīgās
baktērijas drošā un dabiskā veidā.
•
Neitralizē kaitīgos mikroorganismus drošā un dabiskā veidā.
•
Novērš infekciju (mastītu) veidošanos.
•
Sekmē dabisku dzīšanas procesu.
•
Remdē sāpīgus krūšu galus.
•
Sniedz ātru komforta un remdējošu efektu ar krūti barojošām māmiņām.
•
Gēls ir dabisks un nekaitīgs norijot, nesatur konservantus.

Multi-Gyn® LiquiGel

Vagināla sausuma profilaksei un ārstēšanai.

Multi-Gyn® LiquiGel novērš maksts sausumu. Tas rada labvēlīgus apstākļus maksts gļotādas audiem, stimulē
dabiskā mitruma uzturēšanu.
Sastāva pamatā ir patentētais 2QR-complex, kas neitralizē kaitīgās baktērijas dabiskā un drošā veidā.
Tādēļ tas veicina arī dabīgus audu dzīšanas procesus (piemēram, pēc dzemdībām).
Gēls lieliski novērš maksts sausumu, ko var izsaukt dažādi faktori, piemēram, dzimumsakari, hormonālas
izmaiņas, medikamenti, stress, tamponu lietošana.
Tas ir lielisks lubrikants ar spēcīgu remdējošu efektu.

www.bioclin.nl

Multi-Gyn® FemiWash

Ziepes nesaturoša emulsija ārīgai lietošanai intīmajām ķermeņa zonām.
•
•
•

Īpaši maiga, droša, nerada kairinājumu.
Nesatur smaržvielas, konservantus.
Sastāvā patentētais 2QR-complex.

Multi-Gyn® FemiWash mazgā un atsvaidzina intīmo zonu.
Tas ir īpaši maigs, drošs un nekairina pat visjutīgākos audus.
FemiWash ir ideāls līdzeklis ikdienas intīmajai higiēnai.
Tas ir ziepju nesaturošs un pH neitrāls, kas saudzē dabisko floru.

Acidophilus bifidus complex
Veselīga, sabalansēta zarnu trakta mikroflora ir viens
no visa organisma veselības priekšnoteikumiem.
Draudzīgās, probiotiskās baktērijas nepieciešamas
gremošanas procesā, barības vielu absorbcijā,
dažu vitamīnu sintēzē, tās stiprina organisma
imunitāti, veicina zarnu trakta darbību un
patogēno mikroorganismu izvadīšanu.
Mikroflora
var
mainīties
lietojot
antibiotikas, kontraceptīvos līdzekļus
vai ceļojot pa ekzotiskām zemēm.

Jauna pieeja rinosinusītu
simpromātiskai ārstēšanai
- Ātra simptomu mazinašana jau no pirmās devas
- Atbrīvo deguna blakusdobumus (sīnusus) un
deguna dobumus no uzkrātā sekrēta un attīra tos
- Mazina gļotādas tūsku
- Lietot tikai vienu reizi dienā, 7 - 10 dienas
- Pieaugušajiem un bērniem no 5 gadu vecuma
- Klīniski pierādīta efektivitāte
www.nasodren.com

VEGA NUTRITIONALS
- IZŠĶIROŠA IZVĒLE

www.vegavitamins.co.uk

Dabīgs liofilizēts Cyclamen
europaeum L. ekstrakts
Daba – Tehnoloģija - Veselība

VEGA NUTRITIONALS

OPTICARE 20-20 FORMULA

Vega produkti nesatur mākslīgās piedevas, krāsvielas, ģenētiski modificētas sastāvdaļas un
konservantus. Pie tam, maksimālai drošībai produktos netiek izmantoti želatīns, kukurūza,
glutēns, kvieši, sāls, cukurs, ciete, soja, raugs, piena olbaltums.
Ražotājs: Vega Nutritionals Ltd., Lielbritānija.

Vega Opticare Formula satur plašu dabas vielu klāstu kombinācijā ar specifiskiem antioksidantiem, kas palīdz cīnīties
ar redzes pasliktināšanās problēmām.

ACIDOPHILUS BIFIDUS COMPLEX

MENOPAUSE FORMULA

Veselīga, sabalansēta zarnu trakta mikroflora ir viens no visa organisma veselības
priekšnoteikumiem. Draudzīgās, probiotiskās baktērijas nepieciešamas gremošanas
procesā, barības vielu absorbcijā, dažu vitamīnu sintēzē, tās stiprina
organisma imunitāti, veicina zarnu trakta darbību un patogēno
mikroorganismu izvadīšanu.

Sievietei dzīves “pārvērtībās” nepieciešams atbalsts. Šī formula satur sojas izoflavonu koncetrātu,
kas mazina menopauzei raksturīgās nepatīkamās sajūtas – karstuma viļnus, svīšanu, kā arī
saspringumu, aizkaitināmību. Gurķenes eļla nodrošina ar Omega-3 taukskābēm. Formula satur
arī zaļās tējas ekstraktu, A vitamīnu, alfa-liposkābi, priežu mizas ekstraktu, selēnu – spēcīgus
antioksidantus (menopauzes laikā ir paaugstināts brīvo radikāļu daudzums); minerālvielas
magniju, cinku, dzelzi, mangānu, varu un vitamīnus C, E, B kompleksu, kas piedalās
nozīmīgās bioķīmiskās reakcijās vielmaiņas procesos.

Mikroflora var mainīties lietojot antibiotikas, kontraceptīvos
līdzekļus vai ceļojot pa ekzotiskām zemēm.

Mellene mazina acs nogurumu. Ginks un vīnogu sēklas stiprina acs asinsvadu audus, veicina asinsrtiti. Luteīns un
likopēns ir antioksidanti, kas var pasargāt tīkleni no potenciāli bīstamās gaismas. Minerālvielas (cinks, dzelzs, selēns)
un vitamīni (beta karotīns, vitamīns E) palīdz cīnīties pret redzes pasliktināšanos un veicina redzi tumša.

PROSTATE FORMULA

HAIR-SKIN-NAILS FORMULA

80% vīriešu pēc 50 gadiem sajūt izmaiņas, ko raksturo palielinātas
prostatas disfunkcija. Praksē ir pierādījies, ka sabalpalma uzlabo prostatas
funkciju un ierobežo tās palielināšanos. Ši formula satur ķirbja sēklu eļļu,
kurā ir augsts fitosterolu līmenis, pētersīļu pulveri, kas izraisa diurētisku un
atslābinošu efektu, kā arī cinku, kas ir nepieciešams spermatoģenēzē un uzlabo
dzimumfunkciju. Formula satur arī vīriešiem svarīgākos vitamīnus (B grupas
vitamīni, A vitamīns) un minerālvielas (mangāns, hroms, selēns).

Satur metilsulfonilmetānu – svarīgu bioloģiski aktīva sēra avotu, kas nepieciešams
kolagēna sintēzē matu, nagu un ādas ātri augošo šūnu atjaunošanai. Tā kā
formula satur arī nozīmīgākās minerālvielas (magnijs, silīcijs, dzelzs, cinks, jods,
selēns) un vitamīnus (C, E, D2 vitamīns, B grupas vitamīni), tad, lietojot šo formulu,
iespējams nodrošināt organismu ar tieši tām barības vielām, kas nepieciešamas šo
šunu vairošanās un augšanas procesam.
Rezultāts? Skaisti mati, stipri nagi un vesela āda.

HOMEOPĀTISKAS ZĀLES
Ražotājs

Biologische
Heilmittel
Heel GmbH,
Vācija

Biologische
Heilmittel
Heel GmbH,
Vācija

Biologische
Heilmittel
Heel GmbH,
Vācija
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ATC kods Nosaukums

V03AX

V03AX

V03AX

HOMEOPĀTISKAS ZĀLES
Aktīvā viela

Iepakojums

Lietošana mg un reizes

Cerebrum
compositum
NM šķīdums
injekcijām

Cerebrum suis, Embryo totalis suis, Hepar suis, Placenta totalis suis,
Kalium phosphoricum, Selenium, Thuja occidentalis, Strychnos
ignatii, Acidum phosphoricum, Cinchona pubescens, Sulfur, Kalium
bichromicum, Gelsemium sempervirens, Ruta graveolens, Arnica
montana, Aesculus hippocastanum, Manganum phosphoricum,
Magnesium phosphoricum, Semecarpus anacardium, Conium
maculatum, Hyoscyamus niger, Aconitum napellus, Anamirta cocculus,
Ambra grisea

10 vai 100
Recepšu (i.m.), (s.c.), intradermāli vai
ampulas
zāles (i.v.) 1 ampulu 1-3 x nedēļā.
pa 2,2 ml.

Coenzyme
compositum
šķīdums
injekcijām

Coenzymum A, Acidum ascorbicum, Thiaminum hydrochloricum,
Natrium riboflavinum phosphoricum, Pyridoxinum hydrochloricum,
Nicotinamidum, Acidum cis-aconiticum, Acidum citricum, Acidum
fumaricum, Acidum alpha-ketoglutaricum, Acidum malicum, Acidum
succinicum, Barium oxalsuccinicum, Natrium diethyloxalaceticum,
Natrium pyruvicum, Cysteinum, Pulsatilla pratensis, Hepar sulfuris, Sulfur,
Adenosinum triphosphoricum, Nadidum, Manganum phosphoricum,
Magnesium oroticum dihydricum, Cerium oxalicum, Acidum DL alphaliponicum, Beta vulgaris rubra

10 vai 100
Recepšu intradermāli,(i.m.) vai (s.c.)
ampulas
zāles 1 ampulu 1-3 x nedēļā.
pa 2,2 ml.

Cutis
compositum
N šķīdums
injekcijām

Cutis suis, Hepar suis, Splen suis, Placenta suis, Glandula suprarenalis
suis, Funiculus umbilicalis suis, Thuja occidentalis, Galium aparine,
Selenium, Thallium sulfuricum, Strychnos ignatii, Sulfur, Cortisonum
aceticum, Urtica urens, Phosphoricum acidum, Calcium fluoratum,
Mercurius solubilis Hahnemanni, Aesculus hippocastanum, Ichthyolum,
Ledum palustre, Arctium lappa, Acidum formicicum, Acidum alfaketoglutaricum, Acidum fumaricum, Natrium diethyloxalaceticum

www.heel.lv

(i.m.), (s.c.), (i.c.), (i.v.)Akūtu
10 vai 100
Recepšu slimību gadījumā katru
ampulas
dienu, hronisku slimību
zāles gadījumā pa 1 ampulai
pa 2,2 ml.
1 – 3 x nedēļā

Ražotājs

Biologische
Heilmittel
Heel GmbH,
Vācija

Biologische
Heilmittel
Heel GmbH,
Vācija

Biologische
Heilmittel
Heel GmbH,
Vācija

ATC kods Nosaukums

V03AX

V03AX

V03AX

Aktīvā viela

Iepakojums

Lietošana mg un reizes

Discus
compositum
šķīdums
injekcijām

Discus intervertebralis suis, Acidum ascorbicum, Thiaminum
hydrochloricum, Natrium riboflavinum phosphoricum, Pyridoxinum
hydrochloricum, Nicotinamidum, Funiculus umbilicalis suis, Cartilago
suis, Medulla ossis suis, Embryo totalis suis, Glandula suprarenalis
suis, Pulsatilla pratensis, Hydrargyrum oxydatum rubrum, Sulfur,
Cimicifuga racemosa, Ledum palustre, Pseudognaphalium obtusifolium,
Citrullus colocynthis, Secale cornutum, Argentum metallicum,
Zincum metallicum, Cuprum aceticum, Aesculus hippocastanum,
Medorrhinum-Nosode, Ranunculus bulbosus, Ammonium chloratum,
Kalium carbonicum, Cinchona pubescens, Sepia officinalis, Acidum
picrinicum, Berberis vulgaris, Acidum silicicum, Calcium phosphoricum,
Acidum DL alpha-liponicum, Natrium diethyloxalaceticum, Nadidum,
Coenzymum A

10 vai 100
Recepšu (i.m.), subkutānai (s.c.) vai
ampulas
intradermāli 1 ampulu 1-3x
zāles nedēļā.
pa 2,2 ml.

Hepar
compositum
N šķīdums
injekcijām

Hepar suis, Cyanocobalaminum, Duodenum suis, Thymus suis, Colon
suis, Vesica fellea suis, Pankreas suis, Taraxacum officinale, Lycopodium
clavatum, Chelidonium majus, Acidum oroticum monohydricum,
Cinchona pubescens, Silybum marianum, Histaminum, Sulfur, Avena
sativa, Natrium diethyloxalaceticum, Acidum alpha-ketoglutaricum,
Acidum malicum, Acidum fumaricum, Calcium carbonicum
Hahnemanni, Acidum DL alpha-liponicum, Cynara scolymus, Veratrum
album

10 vai 100
Recepšu (i.m), subkutānai (s.c) vai (i.v.)
ampulas
zāles l 1 ampulu 1-3 x nedēļā.
pa 2,2 ml.

Mucosa
compositum
šķīdums
injekcijām

Mucosa nasalis suis, Mucosa oris suis, Mucosa pulmonis suis, Mucosa
oculi suis, Mucosa vesicae felleae suis, Mucosa vesicae urinariae suis,
Mucosa pylori suis, Mucosa duodeni suis, Mucosa oesophagi suis,
Mucosa jejuni suis, Mucosa ilei suis, Mucosa coli suis, Mucosa recti
i/m, s/c, i/v /Akūtu
10 vai 100
suis, Mucosa ductus choledochi suis, Ventriculus suis, Pankreas suis,
Recepšu traucējumu gadījumā lieto
Argentum nitricum, Atropa belladonna, Oxalis acetosella, Semecarpus
ampulas
zāles katru dienu, citos gadījumos
anacardium, Phosphorus, Lachesis mutus, Cephaelis ipecacuanha,
pa 2,2 ml.
3-1 reizi nedēļā pa 1 ampulai
Strychnos nux-vomica, Veratrum album, Pulsatilla pratensis, Kreosotum,
Sulfur, Natrium diethyloxalaceticum, Bacterium Coli-Nosode, Marsdenia
condurango, Kalium bichromicum, Hydrastis canadensis, Mandragora ex
radice siccato, Momordica balsamina, Ceanothus americanus

www.heel.lv
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Biologische
Heilmittel
Heel GmbH,
Vācija

Ražotājs

ATC kods Nosaukums
NeralgoRhem-Injeel
V03AX
šķīdums
injekcijām

Biologische
Heilmittel
Heel GmbH,
Vācija

V03AX

Ovarium
compositum
šķīdums
injekcijām

Biologische
Heilmittel
Heel GmbH,
Vācija

V03AX

Placenta
compositum
šķīdums
injekcijām

V03AX

Traumeel S
šķīdums
injekcijām

V03AX

Ubichinon
compositum
šķīdums
injekcijām

V03AX

Zeel T
šķīdums
injekcijām

Biologische
Heilmittel
Heel GmbH,
Vācija

Biologische
Heilmittel
Heel GmbH,
Vācija

Biologische
Heilmittel
Heel GmbH,
Vācija
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Aktīvā viela
Causticum Hahnemanni, Colchicum autumnale, Citrullus colocynthis,
Ferrum metallicum, Lithium benzoicum, Gnaphalium polycephalum,
Rhus toxicodendron, Filipendula ulmaria
Ovarium suis, Placenta totalis suis, Uterus suis, Tuba uterina suis,
Hypophysis suis, Cypripedium calceolus var. pubescens, Lilium
lancifolium, Pulsatilla pratensis, Aquilegia vulgaris, Sepia officinalis,
Lachesis mutus, Apisinum, Kreosotum, Calvatia gigantea, Psychotria
ipecacuanha, Mercurius solubilis Hahnemanni, Hydrastis canadensis,
Acidum cis-aconiticum, Magnesium phosphoricum
Placenta suis, Embryo suis, Vena suis, Arteria suis, Funiculus umbilicalis
suis, Hypophysis suis, Secale cornutum, Acidum sarcolacticum, Tabacum,
Strophanthus gratus, Aesculus hippocastanum, Melilotus officinalis,
Cuprum sulfuricum, Natrium pyruvicum, Barium carbonicum, Plumbum
jodatum, Vipera berus, Solanum nigrum
Arnica montana, Calendula officinalis, Chamomilla recutita, Symphytum
officinale, Achillea millefolium, Atropa belladonna, Aconitum napellus,
Bellis perennis, Hypericum perforatum, Echinacea angustifolium,
Echinacea purpurea, Hamamelis virginiana, Mercurius solubilis
Hahnemanni, Hepar sulfuris
Ubidecarenonum, Acidum ascorbicum, Thiaminum hydrochloricum,
Natrium riboflavinum phosphoricum, Pyridoxinum hydrochloricum,
Nicotinamidum, Colchicum autumnale, Podophyllum peltatum,
Conium maculatum, Hydrastis canadensis, Acidum L(+) lacticum,
Hydrochinonum, Acidum DL alpha-liponicum, Sulfur, Manganum
phosphoricum, Natrium diethyloxalaceticum, Trichinoylum,
Naphthochinonum, Para-Benzochinonum, Adenosinum
triphosphoricum, Coenzymum A, Galium aparine, Acidum
acetylsalicylicum, Histaminum, Nadidum, Magnesium gluconicum,
Anthrachinonum, Vaccinium Myrtillus
Cartilago suis, Funiculus umbilicalis suis, Embryo suis, Placenta
suis, Toxicodendron quercifolium, Arnica montana, Solanum
dulcamara, Symphytum officinale, Sanguinaria canadensis, Sulfur,
Nadidum, Coenzymum A, Acidum DL alpha-liponicum, Natrium
diethyloxalaceticum

www.heel.lv

Iepakojums

Lietošana mg un reizes
(s.c.), (i.m.) vai ( i.v.)
10 vai 100
Recepšu 1 ampulu 1-3 x nedēļā.
ampulas
Akūtu traucējumu gadījumā
zāles lieto pa
pa 1,1 ml.
1 ampulai katru dienu.
i/m, s/c, i/d, i/v /Akūtu
10 vai 100
Recepšu traucējumu gadījumā lieto
ampulas
zāles katru dienu, citos gadījumos
pa 2,2 ml.
3-1 reizi nedēļā pa 1 ampulai
i/m, s/c, i/d, ja i/v /Akūtu
10 vai 100
Recepšu traucējumu gadījumā lieto
ampulas
zāles katru dienu, citos gadījumos
pa 2,2 ml.
3-1 reizi nedēļā pa 1 ampulai
i/m, s/c, i/d, i.v., intra-,
10 vai 100
Recepšu periartikulāri /Akūtu
ampulas
traucējumu gadījumā lieto
zāles katru dienu, citos gadījumos
pa 2,2 ml.
pa 1-2 ampulām 3-1x nedēļā

10 vai 100
Recepšu i.m, s.c. vai intradermāli /
ampulas
zāles 1 ampulu 1-3 x nedēļā
pa 2,2 ml.

s.c, intradermāli,
10 vai 100
Recepšu periartikulāri, i.m.,
ampulas
intraartikulāri, (paravertebrāli)
zāles 1 ampulu
pa 2,0 ml.
2 x nedēļā
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Informācija paredzēta veselības aprūpes speciālistiem.
Materiāls sagatavots publikācijai 2013. gada janvārī.
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