
HRONISKAS  
MUGURAS SĀPES — 
DOMĀT ĀRPUS IERASTĀ
Atziņas no starptautiskās  
ekspertu tikšanās
Mēs dzīvojam kognitīvās revolūcijas laikā un no jauna skatāmies  
uz medicīnisko praksi, to kritiski novērtējot. Ja par sāpēm  
mugurā pacients sūdzas 4—6—8 nedēļas un ilgāk,  
uz problēmu jāparaugās citādi, ārpus līdz šim ierastā skatpunkta.
 Sagatavojusi Ilze Dzintara

M
ālpils muižā šā gada 18. oktobrī pulcē-
jās speciālisti hronisku sāpju pārvaldī-
bā no 13 pasaules valstīm, lai diskusi-
jās rastu risinājumu hronisku dorsalģi-

ju ārstēšanā ārpus ierastā. Lekciju un diskusiju plat-
formu nodrošināja Latvijas farmācijas uzņēmums 
Olainfarm. Lektori no Latvijas, Krievijas un Balt-
krievijas iepazīstināja ar savu skatījumu, pieredzi 
un rekomendācijām.

Pasākumu vadīja ģimenes ārsts Dr. Andris Bau-
manis no Rīgas, ievadā iezīmējot izaicinājumus darbā 
ar muguras sāpju pacientu: kā atšķirt somatisku prob-
lēmu no psiholoģiskas, cik nepārvarami var būt sociā-
lie aspekti, kad pacients vēlas, ka viņam sāp mugura, 
lai gūtu kādu labumu, kā arī — kad lemt par labu 
problēmas operatīvai risināšanai. Dr. Baumanis prak-
sē novērojis, ka 80 % gadījumu ārstēšanās iznākums 
atkarīgs no pacienta aktīvas iesaistīšanās procesā.
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SERGEJS A. ŽIVOLUPOVS
Dr. med., prof., neirologs
Krievija, Sanktpēterburga

Profesors aicināja nedzīvot vecajos sāpju pār-
valdības stereotipos. Liela daļa mirstības saistī-
ta ar nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu, 
opioīdu lietošanu.
	■ 57 % amerikāņu periodiski lieto NSPL.
	■ 40 % izmanto divus NSPL grupas medika-

mentus.

	■ 3000—16 000 nāves gadījumu gadā saistīti 
ar NSPL lietošanu!

	■ No opioīdu pārdozēšanas 2015. gadā miruši 
52 000 amerikāņu, 2016. gadā — 59 000.
Profesors aicināja neradīt komorbīdus, hro-

niskus pacientus, neadekvāti nozīmējot zāļvie-
las, kas nav nepieciešamas. 

KAS IR SĀPES?
Ir pagājis laiks, kad uz sāpēm skatījās tikai kā uz 
nepatīkamu sensorisku un emocionālu sajūtu 
(1994. gada IASP definīcija). Šobrīd var teikt, ka 
sāpes ir daudzu sistēmisku reakciju kopums 
ķermenī, kas attīstās ar fizioloģiskiem (aizsarg-
reflekss) vai patofizioloģiskiem (viens no slimī-
bas sindromiem) procesiem un mērķēts, lai at-
jaunotu homeostāzi vai implementētu patolo-
ģisko dominanti (2008. gada MMA definīcija).

Ja sāpes ir akūtas, tās pārsvarā signalizē par 
organismā notiekošo. Tāpēc jāatceras, ka mēs 
neārstējam sāpes, bet slimību, kas sāpes izraisa! 
Šobrīd aktuālai jābūt mērķterapijai — atrast 
traucējumus un tos ārstēt.

Hroniskas sāpes
Ne vienmēr ārsti orientējas sāpju sindroma iz-
celsmē, tad sāpēm ir tendence kļūt hroniskām. 
Nociceptīvie impulsi perifēras un spinālas sen-

sibilizācijas dēļ daudz-
kāršojas, mijiedarbojo-
ties ar limbisko nervu 
sistēmu (hipokampu, 
nucleus accumbens, 
amigdalu). Limbiskās 
NS mijiedarbība ar pre-
frontāli notiekošiem 

procesiem nosaka līmeni, kurā sāpes pāriet 
emocionālā plaknē. Limbiskā NS nodrošina arī 
signālu atcerēšanos/modulāciju pārējā garozā, 
iekļaujot funkcionālo un anatomisko “kropļoša-
nu”, kas atspoguļojas kā ciešanas sāpju dēļ un 
kā uzvedības stratēģiju formācija un motivācija 
hronisku sāpju gadījumā. 

HOLĪNERĢISKĀ SISTĒMA  
SĀPJU PĀRVALDĪBĀ
Visus sāpju procesus regulē holīnerģiskā sistē-
ma (1. attēls). Smadzenēs ir daudz holīnerģis-
ko centru: tie palīdz regulēt visu mediatorsis-
tēmu tonusu, koordinēt aferentās plūsmas, tie 
strādā kā neiroglijas metabolisma kontrolētāji. 
Būtībā holīnerģiskā sistēma kontrolē, lai visi 
procesi CNS noritētu labi. 

Tā kontrolē, lai antinociceptīvā sistēma 
pamostos, lai nociceptīvā impulsācija ne-
streikotu. Iekšēja kontrole nociceptīvai im-
pulsācijai — tā ir holīnerģiskā sistēma mūsu 
organismā.

SĀPJU SINDROMA  
NOZOLOĢIJA NEIROLOĢIJĀ
Izpētīts, ka no dorsopātijas cieš 57 % sāpju sin-
droma pacientu. Dorsopātija attīstās ne tikai 
spondilozes, spondiloartrozes dēļ, bet arī mik-
rotraumu gadījumā.

Dorsalģijas epidemioloģija
	■ 70 % — tik liela iespējamība dzīves laikā at-

tīstīties dorsalģijai.
	■ Visbiežāk 35—55 gadu vecumā.
	■ Simptomi, iemesli un MR attēli vāji korelē 

savā starpā.
	■ 90 % atveseļojas sešās nedēļās.
	■ 2—7 % sāpes kļūst hroniskas.

Aiz muguras sāpju “maskas” var slēpties 
citas slimības (2. attēls). Tas jāņem vērā, ārstē-
jot sāpēs, — jāatrod cēlonis. Bez mūsdienu iz-
meklēšanas metodēm (DT, MR) pacientu ārstēt 
nav iespējams. Ja laikus veiks šos izmeklēju-
mus, pacients nekļūs par hronisku pacientu, 
kura ārstēšanā pēc tam iztērēs daudz lielākas 
finanses. 

NOTEIKUMI RACIONĀLAI  
SĀPJU SINDROMA ĀRSTĒŠANAI
	■ Neatliekamība: sāpju pieaugums par 30 % 

jāuzskata par klīniski nozīmīgām pārmai-
ņām.

	■ Individualizēta un kompleksa pieeja.
	■ Patoģenētiska pieeja (pati drošākā un  

labākā).
	■ Multimodāla un daudzdisciplīnu pieeja.
	■ Pacientam jāpaskaidro, ka ārstēšana var būt 

laikietilpīga un nekas nenotiek uz burvja 
mājienu. 
Mēs nozīmējam nevis pretsāpju terapiju, 

bet slimību modificējošas kombinācijas, kas 
maigi iedarbojas uz visiem nociceptīvās satik-
smes elementiem un neizraisa sarežģījumus. 

HOLĪNERĢISKĀ HRONISKU SĀPJU SINDROMU KONCEPCIJA: NO TEORIJAS UZ PRAKSI

Mēs neārstējam sāpes, bet  
slimību, kas sāpes izraisa!  
Aktuālai jābūt mērķterapijai —  
atrast traucējumus un tos ārstēt

1. ATTĒLS
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VASĪLIJS V. AFANASJEVS
Dr. med., Dr. sci., prof., neatliekamās  
medicīnas ārsts, klīniskais farmakologs 
Krievija, Sanktpēterburga

Uzrunu kolēģiem profesors sāka ar klīnisku 
piemēru: vīrietis, 65 gadi, anamnēzē hiperten-

sija, pastāvīgas formas ātriju fibrilācija, HOPS, 
sektorāla rezekcija urīnpūslim; pēc operācijas 
parādījušās sāpes muguras lejasdaļā ar izsta-
rošanu uz kreiso kāju. 

Šādam pacientam ir indikācijas Neiromi-
din® lietošanai, kā jau lekcijā minējis prof. Ži-
volupovs, bet ir jautājums: kā mainīsies pa-
cienta somatiskais veselības stāvoklis, ja fonā 
ir citas blakusslimības un citi lietotie medika-
menti?

Profesors aicināja aizdomāties par zāļu 
mijiedarbību un citiem svarīgiem aspektiem, 
kas jāņem vērā, ordinējot Neiromidin®, un uz-
svēra, ka pareizi un gudri jāprot izmantot vi-
sas holīnesterāzes inhibitora pozitīvās īpašī-
bas, lai novērstu nevēlamas blaknes.

Izvēloties medikamentu, jāņem vērā, ka sā-
pēm ir vairāki komponenti:
	■ sensoriskais,
	■ endokrīni metaboliskais,
	■ sistēmiska iekaisuma atbildreakcija (piemē-

ram, ROS, IL ģenerācija),
	■ emocionāli afektīvais,
	■ kognitīvais.

Nociceptīvā stimulācija inducē maladaptī-
vo neiroplastiskuma funkciju un palēnina ārstē-
šanās procesu no jebkuras slimības. 

Ja sāpju iemeslu neatrod un neatrisina, sā-
kas apburtais sāpju un trauksmes loks, kurā ie-
saistās arvien vairāk neiromediatoru sistēmu, 
kas agri vai vēlu attīsta traucējumus hemodina-
mikā, veģetatīvajā un endokrīnajā sistēmā. 

Mūsdienīga pieeja ir divu lietderīgu kompo-
nentu savienība no šiem: hondroprotektori, 
miorelaksanti, antikonvulsanti un/vai antino-
ciceptīvās sistēmas modulatori (B grupas vit-
amīni, Neiromidin®) utt.

Neiromidin® — paaugstināta  
sensoriskā aferentācija — 
antiholīnesterāzes stratēģija
	■ Uzlabo nerva impulsa vadītspēju.
	■ Samazina mērķorgānu denervāciju.
	■ Stimulē kompensējošos atjaunošanās proce-

sus bojātajās nervu struktūrās.
Holīnesterāzes inhibitori kopumā uzlabo, 

stabilizē kognitīvās spējas vai novērš kognitī-
vā defekta progresēšanu, novērš funkcionālo 
spēju zudumu un palēnina bāzes un instru-
mentālo aktivitāšu zudumu, uzlabo vispārējo 
funkcionalitāti ⅓ pacientu, noderīgi ar uzve-
dību saistītu slimību korekcijā, samazina va-
jadzību pēc neiroleptiķiem.

Neiromidin® iedarbojas gan uz perifēru, 
gan centrālu sensibilizāciju, profesors to salī-
dzina ar piecu metru noiešanu: faktiski ir pieci 

metri, bet Neiromidin® fonā smadzeņu impulsi 
nostrādā kā pie 10—15 m noiešanas. 

Turklāt konstatēts, ka, lietojot Neiromidin®, 
palielinās serotonīna koncentrācija plazmā. 
Medikamenta pozitīvie efekti salīdzināti arī ar 
magnētisko stimulāciju.

KĀ NOVĒRST RECIDĪVU?
Diemžēl iespējamība atkārtotai epizodei dzīves 
laikā ir 38—84 % pacientu. Svarīgas ir fiziskās 
aktivitātes, vingrojumi, agrīna atgriešanās dar-
bā. Turklāt rehabilitācijas patieso efektu var no-
vērtēt tikai pēc 3—4 gadiem fizisko aktivitāšu!

NEIROMIDIN® — JAUNAIS PAR VECO JEB KĀ MEDIKAMENTAM BŪT EFEKTĪVAM?

2. ATTĒLS

Muguras sāpju “maskas”

Muguras sāpes

ViscerālasMuguras smadzeņu  
audzēji un insults

Infekciozi CNS  
un PNS bojājumi

Psihogēnas

Vertebrogēnas

	■ miofasciālo sāpju 
sindroms
	■ fasešu locītavas artroze
	■ radikulopātijas
	■ muskuļu tonusa 
slimības 
	■ spondilīts
	■ traumas un audzēji
	■ spondilopātijas un kon-
genitālas deformācijas

	■ kardialģijas
	■ vēdersāpes
	■ pankreatīts
	■ pielonefrīts

Ekspertu diskusijas vadīja Dr. Andris Baumanis
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HOLĪNERĢISKĀ SISTĒMA.  
PAMATA NOTEIKUMI
Nozīmējot Neiromidin®, jāatceras, ka tas iedar-
bojas sistēmiski! Cilvēka organismā nav nevie-

nas sistēmas, ko neregulētu holīnerģiskā sistē-
ma: tās ir gan kustības, gan atmiņa, gan imuno-
loģiskā aizsardzība, elpošana, asinsrite, kuņ-
ģa—zarnu trakta darbība, ekskrēcija, tāpat arī 

ūdens, sāļu, karbohidrātu metabolisms. Arī 
GASS/glutamāta (smadzenēs) un 5–HT/opiātu 
(muguras smadzenēs) “svari” tiek regulēti ar 
holīnreaktīvo sistēmu palīdzību.

Svarīgi zināt, uz kādiem 
receptoriem katrs kon-
krētais medikaments/
medikamentu kombinā-
cija strādā, lai negatīva 
mijiedarbība neinducē-
tu neveiksmīgu terapei-
tisku rezultātu. Kā pie-
mēru profesors nosauca 
serotonīnerģiska prepa-

rāta duloksetīna kombināciju ar holīnerģisku 
preparātu, piemēram, Neiromidin®. 

Aizmirstot, ka mijiedarbība starp tiem ir 
negatīva, labu pretsāpju un kopējo ārstniecisko 
rezultātu var negaidīt. Bet ko iesākt, ja abi pre-
parāti pacientam tomēr nepieciešami? Ordinēt 
medikamentus pēc to farmakokinētikas, pēc to 
Cmax vērtības un pusizvades perioda. Individu-
āli ārstēt pacientu, ievērojot farmakokinētikas 
likumus. 

NEIROMIDIN® BĀZES FARMAKOLOĢIJA
Preparāta darbības pamatprincips: noturēt ace-
tilholīna aktivitāti, bloķējot holīnesterāzi un 
bloķējot kālija kanālus presinaptiskajās mem-
brānās. Vienā ķermeņa kvadrātmikronā cilvē-
kam 25 gadu vecumā ir 13 000 holīnreceptoru, 
40 gadu vecumā — 7000, 60 gados — 2000, 
smagas Alcheimera slimības gadījumā — var 
būt pavisam maz. Holīnesterāzes inhibitori iz-
strādāti tā, ka pasargā acetilholīnu no sašķelša-
nas un garantē tā nokļūšanu līdz receptoriem 
pilnā apjomā. Šī īpašība, protams, piemīt vi-
siem antiholīnesterāzes inhibitoriem. 

Neiromidin® atšķirībā no citiem antiholīn-
esterāzes inhibitoriem iedarbojas arī uz K kanā-
liem! Šūnā ieiet Ca un Na, bloķējas kālija 

iziešana no šūnas → notiek depolarizācija. Bet ir 
arī hiperpolarizācija, kad šūnā ieiet Cl joni → 
pastiprināti izdalās K joni, notiek sedācija. Tas ir 
jāsaprot, Neiromidin® kombinējot ar citiem lī-
dzekļiem. 

Kā rodas acetilholīns?
Vēl kāda viltība, kas jāzina pirms Neiromidin® 
lietošanas: pacientam jābūt paēdušam! Profe-
sors norādīja uz shēmu ar procesiem mitohon-
drijos, veidojoties acetilholīnam (3. attēls). 

Lai Neiromidin® strādātu, jābūt glikozei: to 
sašķeļot, veidojas augstākminētie bioķīmiskie 
procesi. Tāpēc pacientei ar anoreksiju, pacien-
tam pēc masīviem apdegumiem un līdzīgos ga-
dījumos acetilholīna sintēze nenotiks! 

Neiromidin® farmakodinamika
	■ Atgriezeniska holīnesterāzes inhibīcija.
	■ Kālija kanālu blokāde presinaptiskajās mem-

brānās.
	■ Skeleta muskuļu receptoru sensibilizācija 

pret NA, 5HT, oksitocīnu.
	■ ↑ serotonīna līmeni, ↓ noradrenalīna līmeni.
	■ ↑ peptīderģiskās sistēmas darbību galvas 

smadzenēs, ↑ GASS atbrīvošanos.
	■ Daļējs M2–R apakštipa agonists.

Neiromidin® sistēmiskie efekti
	■ ↑ neiromuskulāro vadāmību,
	■ atjauno muskuļu spēku,
	■ ↑ balsta—kustību aparāta darbību,
	■ ↑ kognitīvo funkciju,
	■ sinhronizē pusložu darbību,
	■ uzlabo motivāciju, iniciatīvu,
	■ mazina emocionālo labilitāti,
	■ uzlabo zarnu trakta motoriku, dzemdes to-

nusu, mazina erektilo disfunkciju.
Svarīgi pirmo Neiromidin® devu dot paren-

terāli, lai organisms piesātinātos ar medikamen-
tu, un tikai pēc tam pāriet uz tablešu formu.

JĀŅEM VĒRĀ
	■ Netiešie holīnreceptoru sistēmas mimētiķi 

un blokatori var izmainīt Neiromidin® darbī-
bas efektu. 

	■ Pirms Neiromidin® lietošanas pacientam jā-
būt paēdušam.

	■ Pirms parenterālas ievades var būt lietderīga 
skābekļa balstterapija (Neiromidin® nestrā-
dās, ja pCO2 ≤ 30 mmH, pO2 ≤ 80 mmHg).

	■ Neiromidin® spēku, efektivitāti un iedarbību 
palielina dažādi peptīdus saturoši preparāti, 
piemēram, cerebrolizīns.

	■ Palīgs ikdienas darbam apkopots tabulā: kā-
das blaknes gaidīt pēc attiecīgo grupu medi-
kamentu lietošanas.

Neiromidin® lietošanu salīdzina ar piecu 
metru noiešanu: faktiski ir pieci metri, 
bet Neiromidin® fonā smadzeņu impulsi 
nostrādā kā pie 10—15 m noiešanas

Kā aprēķināt medikamentu mijiedarbības iespējamās blaknes?

Orgāns/funkcija
Holīnreceptoru sistēmas, GASS,  

opioīdu peptīdi, adenozīns
Dopamīns, 5–HT utt.

Acis Mioze, intraokulārais spiediens ↓ Midriāze, ↑ intraokulārais spiediens

Sirds ↓ sirds ritms, AV blokādes ↑ sirds ritms, ventrikulāras ekstrasistoles

Asinsvadi Ievērojama paplašināšanās Ievērojama sašaurināšanās

Bronhi ↑ bronhospazma Bronhodilatācija

Urīnpūslis ↑ m. detrusor tonuss,  
↓ sfinkteru tonuss

↓ m. detrusor tonuss,  
↑ sfinkteru tonuss

Kuņģa—zarnu trakts ↑ motilitāte ↓ motilitāte

Dzimumloceklis ↑ erekcija ↓ ejakulācijas laiks

Dzemde ↑ tonuss ↓ tonuss

TABULA

3. ATTĒLS

Nosacījumi Neiromidin® veiksmīgai darbībai

Nosacījumi:
	■ glikolīzes substrāti
	■ arteriālais pO2
	■ holīns

Krebsa cikls

Holīns + acetil–KoA = 
acetilholīns

Acetil–KoA

Pirovīnogskābe

!
Glikoze
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JEĻENA TARASEVIČA
asoc. prof., psihoterapeite
Baltkrievija, Minska

Profesore iepazīstināja ar citādu pieeju mugu-
ras sāpju ārstēšanā, kura jāiekļauj problēmas 
kompleksā risināšanā; viņa atzīst, ka psihotera-
peiti ikdienas praksē ar muguras sāpju pacien-
tu parasti iepazīstas tikai tad, kad neirologi un 
citi speciālisti savas ārstēšanas metodes izsmē-
luši, bet uzlabojums nav atrasts.

Lekciju prof. Taraseviča sāka ar teicienu 
no Senās Grieķijas laikiem: “Sāpes ir veselī-
bas sargsuns.” Sāpes dažreiz ir nepiecieša-
mas. Fizioloģiskas sāpes vienmēr ir aizsargā-
jošas, jo brīdina organismu par briesmām un 
iespējamu nopietnu bojājumu. Šādām sāpēm 
ir jābūt, lai cilvēka organisms varētu funkcio-
nēt pareizi un droši!

Jo izteiktāks patoloģiskais process orga-
nismā, jo izteiktākas ir sāpes, taču pēc izār-
stēšanās/atjaunošanās procesa sāpēm būtu 
jāpazūd. Taču dažkārt sāpju intensitāte neat-
bilst sāpju cēlonim vai arī sāpes nepāriet pēc 
tam, kad ir notikusi pilnīga somatiska izvese-
ļošanās. 

Ja šīs sāpes ieilgst 3—6 mēnešus, nemai-
nās dinamikā, varam runāt par persistējošām 
somatoformām sāpēm (F45.4 SSK–10 klasifi-
katorā). Jāņem vērā, ka šāda diagnoze var pa-
stāvēt tikai tad, ja sāpēm netiek atrasts orga-
nisks pamatojums!

Dati rāda, ka Eiropā katrs piektais iedzīvo-
tājs (75 miljoni cilvēku!) cieš no hroniskām ne-
onkoloģiskām sāpēm. Tās ir sāpes, kas ilgst vai-
rāk nekā 3—6 mēnešus. Šobrīd to uzskata nevis 
par simptomu, bet par neatkarīgu slimību, kam 
piešķirts nosaukums — “sāpju slimība”.

PSIHOGĒNAS SĀPES
Sāpju sajūta radusies psihotraumatiskas situāci-
jas vai kāda psiholoģiska konflikta dēļ. Šajos ga-
dījumos netiek konstatēts organisks bojājums 
vai arī bojājuma apmēri neizskaidro sāpju sin-
droma dabu un smaguma pakāpi. Šeit var vilkt 
paralēles ar fantoma sāpēm.

Psihogēnas sāpes vienmēr ir hroniskas, 
vienmēr fonā ir kāda mentāla slimība: ģene-
ralizēta trauksme un fobijas, depresija, hipo-
hondrija un citas. Uz sāpju sajūtu reaģē arī 
personības iezīmes: aizdomīgums, hipohon-
drija anamnēzē, fobijas, trauksmainība, āriš-
ķīgums. Ar šīm iezīmēm cilvēks nepie-
dzimst, tās rada apkārtējā vide, sākot ar vecā-
kiem, skolas gaitām un beidzot ar darbu, dzī-
ves apstākļiem. 

Pacienti ar psihogēnām sāpēm neapzinātā 
līmenī izvairās no problēmas risināšanas, paši 
sevi sodot ar sāpju izpausmēm. Liela loma ir 
psihosociāliem faktoriem: neapmierinātībai ar 
darbu, vēlmei saņemt morālu vai materiālu la-
bumu savas pašsajūtas dēļ. Piemēram, bērns, 
kam ir konflikti bērnudārzā vai skolā, bieži sū-
dzēsies par sāpēm vēderā, lai nebūtu jāapmek-
lē mācību iestāde. 

Psihogēnām sāpēm raksturīgais
Pēc rūpīgas izjautāšanas iespējams identificēt 
tiešu saikni starp mentālu traumu un sāpju 
sindroma sākumu vai at-
kārtošanos. Psihogēnas sā-
pes pēc dabas ir bilaterā-
las, sāpju izstarošana neat-
bildīs inervācijas zonām. 
Sāpes ir izteiktas un kon-
stantas, bez konkrētas lo-
kalizācijas, ļoti bieži loka-
lizācija mainās, nervu 
spriedzes apstākļos sāpes 
kļūst izteiktākas. Pozitīvas emocijas var sāpes 
uz laiku nomākt pilnībā. Ļoti bieži šiem pa-
cientiem ir pastiprināti refleksi rokās, kājās — 
šie ir emocionāli cilvēki.

PSIHOGĒNAS SĀPES MUGURĀ
Psihogēnas sāpes mugurā veido apmēram 
40 % no visām psihogēnajām sāpēm — vēsta 
2017. gadā veikts pētījums Maskavā. 

Svarīgi, ka nav iespējams konstatēt neiro-
loģisku iemeslu vai bojājumu mugurkaulā. 
Hipokrats teicis, ka “mugura ir ķermeņa ko-
dols”. Kad cilvēks grūtā brīdī zaudē tuvinieku 
un draugu atbalstu, parādās problēmas ar 
mugurkaulu.

Psihoterapeiti novērojuši, ka ik mugur-
kaula zonai atbilst konkrētas psiholoģiskas 
problēmas:
	■ augšējais, kakla reģions atbild par emocionā-

la atbalsta trūkumu,
	■ krūšu/torakālais reģions — ja pacients sevi 

vaino par kļūdām pagātnē,

	■ jostas un krustu daļā — bailes par savu nā-
kotni.
Pretsāpju un pretiekaisuma līdzekļi psiho-

gēnu sāpju ārstēšanā praktiski neiedarbojas, 
efekts ir minimāls, īstermiņa, bet palīdzēt var ti-
kai psihoterapija un anksiolītiķi. 

ADAPTOL®

Adaptol® ir dienas laika anksiolītiķis ar pierādī-
tu efektivitāti un drošumu, ārstējot psihogēnas 
sāpes. Šis preparāts palīdz sagatavot pacientu 
psihoterapijai. 

Kam rekomendēt?
Adaptol® palīdz izprast problēmas nozīmi — 
jūtot, ka Adaptol® mazina sāpes, pacients sāk 
aizdomāties par sāpju izcelsmi. Profilaktiski 
Adaptol® ordinē augstām psihoemocionālām 
slodzēm, pacientiem ar neirozēm līdzīgām sli-
mībām bez riska pasliktināt to somatoneirolo-
ģisko statusu.

Tas ir drošs lietošanai: var kombinēt ar ci-
tiem medikamentiem, neakumulējas organis-

mā, ekskretējas neizmainītā formā, nav miegai-
nības efekta (var lietot autovadītāji), nav piera-
šanas un atkarības riska, atcelšanas sindroma, 
muskuļu vājuma. 

Darbības mehānisms
Adaptol® normalizē četru pamata neirotransmi-
teru sistēmu darbību:
	■ GASS — nomierinošs, prettrauksmes efekts,
	■ serotonīnerģiskā sistēma — uzlabo garastā-

vokli,
	■ adrenerģiskā sistēma — normalizē asins-

spiedienu, mazina tahikardiju,
	■ holīnerģiskā sistēma — palielina receptoru 

jutīgumu uz acetilholīnu.

Devas
Standarta deva pieaugušajiem 300—500 mg 
2—3 × dienā 2—3 mēnešu kursā. Profesore 
Adaptol® rekomendē lietot vismaz mēnesi, jo 
pēc medikamenta lietošanas īstermiņā sim-
ptomi var ātri atgriezties. 

PSIHOGĒNAS SĀPES MUGURĀ JEB “SĀPJU SLIMĪBA”

Adaptol® palīdz izprast savas  
problēmas nozīmi — jūtot, ka 
Adaptol® mazina sāpes, pacients sāk 
aizdomāties par sāpju izcelsmi
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Nespecifisku hronisku muguras sāpju pacien-
tu ārstēšanā fizioterapeiti praksē cenšas ieviest 
biopsihosociālu pieeju, kas plaši pozicionēta 
žurnālā Lancet kopš 2018. gada pavasara, kad 
sākta rakstu sērija par to, ka ir jāatkāpjas no 
biomedicīniska un fragmentēta ārstēšanas mo-
deļa pacientiem ar muguras sāpēm, bet jāņem 

vērā daudzfaktoru etioloģija. Biopsihosociāla-
jā modelī ietilpst faktori, kas ietekmē slimības 
gaitu: psiholoģiskie, sociālie, bioloģiskie. Tie 
ietekmēs terapijas gaitu un jāņem vērā, ārstējot 
konkrēto pacientu. 

MIOSKELETĀLĀ DISFUNKCIJA
To raksturo:
	■ traucēta stājas un kustību motoriskā un po-

zas kontrole,
	■ pārlieka spriedze muskuļos, saitēs, fascijās,
	■ traucēta propriocepcija.

Mioskeletālā disfunkcija ir tipiska pacien-
tiem ar nespecifiskām hroniskām muguras sā-
pēm. Šī disfunkcija korelē ar sāpju intensitāti, 
bet mugurkaula struktūru izmaiņām nav atrasta 
korelācija ar sāpju intensitāti. Pēc vairāku attēl-
diagnostikas izmeklējumu izvērtēšanas (Rtg, 
DT, MR) cilvēkiem ar sāpēm muguras lejasdaļā 
atrastās izmaiņas konstatē arī cilvēkiem, kas ne-
sūdzas par sāpēm, tāpēc attēldiagnostikas nozī-
mīgums praksē ir iemesls daudzām diskusijām.

Traucēta ķermeņa pozas kontrole
Pozas kontrole iekļauj dažādu sensorisku (vi-
zuālu, vestibulāru, somatosensorisku) signālu 
integrāciju CNS, kur tos pārstrādā un izpilda 

atbildīgās motoriskās komandas. Traucēta po-
zas kontrole saistīta ar traucētu balsta—kustību 
sistēmas funkciju.

Lektore iepazīstināja ar 27 pētījumu sistē-
miska pārskata rezultātiem, kur pacientiem ar 
muguras lejasdaļas sāpēm kā atbildreakciju uz 
gaidītām vai negaidītām ķermeņa pozīcijas iz-
maiņām novēro novēlotu muskuļu aktivāciju 
visā ķermenī (piemēram, m. transversus abdo-
minis, m. obliquus abdominis internus/exter-
nus). Tātad pacientiem ar hroniskām sāpēm 
muguras lejasdaļā ir izmaiņas pozas regulācijas 
funkcijā, adaptīvā pozas kontrolē, ja salīdzina ar 
veselīgiem indivīdiem. Tas liek domāt par dis-
funkciju visā balsta—kustību aparāta sistēmā 
kopumā, ne tikai muskuļos. 

Muskuļu, saišu un fasciju saspringums
Šeit pētījumu par hroniskām muguras sāpēm 
ir mazāk, iespējams, tāpēc, ka noteikt paaugsti-

nātu muskuļu saspringu-
mu nav tik viegli, tas ir 
mainīgs rādītājs. Tomēr ir 
pētījumi, kas apstiprina, 
ka miofasciālais sasprin-
gums ir tipisks pacien-
tiem ar hroniskām sā-
pēm. Un īsākas lumbārās 
paraspinālās fascijas ir 

saistītas ar ļoti intensīvām sāpēm muguras le-
jasdaļā neatkarīgi no vecuma, dzimuma, ĶMI. 

Propriocepcija
Propriocepcija ir ķermeņa daļu pozīciju uztvere 
relatīvi vienai pret otru un pret telpu:
	■ pozīcijas uztvere,
	■ spēka un spriedzes uztvere,
	■ kustību uztvere.

Un arī propriocepcijas traucējumi ir rakstu-
rīgi pacientiem ar sāpēm muguras lejasdaļā, to 
pierāda pētījumi, kur šie pacienti salīdzināti ar 
veselu kontroles grupu. 

Sensoriski traucējumi
Šiem pacientiem ir traucēta arī ekstracepcija 
(tauste, vizuālu un audio signālu uztvere, smar-
ža un garša), interocepcija (visa ķermeņa fiziolo-
ģiskā stāvokļa izjūta). Ja interocepcija un ekstra-
cepcija nestrādās pienācīgi, pacients nespēs 
veiksmīgi izpildīt nevienu no vingrojumiem, 
nespēs vingrojuma laikā just ķermeni. Nebūs 
kvalitātes, tātad — nebūs efekta. 

Trauksme un muskuļu saspringums
Trauksmes gadījumā aktivējas simpātiskā nervu 
sistēma, mazinās koncentrēšanās spējas un pie-

aug muskuļu aktivitāte. Ja pacientam šādā stā-
voklī lūdz veikt vingrinājumu, viņš nespēs to iz-
pildīt, nedz koncentrēties, nedz sajust sevi. Sā-
kumā jāpievēršas elpošanas un relaksācijas teh-
nikām, tikai tad var domāt par vingrošanu.

ĀRSTĒŠANAS METODES
Grūtības ārstēšanas procesā
Sākot ārstēšanas procesu, jārēķinās ar grūtībām, 
ja pacientam ir:
	■ sensoriski motoriskās sistēmas traucējumi 

per se,
	■ centrālo mehānismu klātiene (centrāla un 

perifēra sensibilizācija),
	■ funkcionālas izmaiņas galvas smadzenēs, 

saistītas ar traucējumiem sensoriski motoris-
kajā sistēmā,

	■ novājināta propriocepcija: tā ietekmē spēju 
izpildīt uzdevumu,

	■ palielināta trauksmainība: tā paaugstina 
muskuļu tonusu, veicina sliktākas koncen-
trēšanās spējas, intensīvu sāpju pastipri-
nāšanos.
Ārstēšanai jābūt kompleksai:

	■ pacienta izglītošana — informācija un atbal-
stīšana,

	■ pašaprūpes/pašpalīdzības treniņi,
	■ ķermeņa trauksmes signālu atpazīšana,
	■ neiromuskulāra relaksācija,
	■ metodes motoriskās kontroles uzlabošanai.

Motoriskās kontroles uzlabošana
Vingrinājumi uzlabo interocepciju, kas ir svarī-
ga sāpju kontroles nodrošināšanai ilgtermiņā. 
Motoriskās kontroles vingrinājumi var ietekmēt 
sensorisko integrāciju — tā pētnieki apgalvo da-
žās publikācijās.

Svarīgi atcerēties, ka vienus un tos pašus 
vingrinājumus nedrīkst dot visiem pacientiem 
(katram ir sava problemātiskā zona, savas vājās/
savilktās muskuļu grupas). Tas, protams, liek 
apšaubīt grupu nodarbību efektivitāti pacien-
tiem ar hroniskām muguras sāpēm. Vingrināju-
mi jāpiemeklē individuāli!

Kādus vingrinājumus?
Hronisku nespecifisku muguras sāpju ārstē-
šanā pētīti dažādi vingrinājumu veidi, tomēr 
visefektīvākā vingrinājumu forma joprojām 
nav zināma, tādējādi vēl vairāk pastiprinot teo-
riju par sāpju kompleksu izcelsmi. Tomēr ir 
skaidrs, ka šiem pacientiem noteikti jābūt fizis-
ki aktīviem, jo ilgstoša gulēšana negatīvi ietek-
mē atveseļošanos. l

Raksta publikāciju atbalsta farmācijas kompānija AS Olainfarm

KOMPLEKSA MIOSKELETĀLA DISFUNKCIJA PACIENTIEM AR HRONISKĀM MUGURAS SĀPĒM 

Ja interocepcija un ekstracepcija 
nestrādās pienācīgi, pacients nespēs 
veiksmīgi izpildīt vingrojumus,  
nespēs vingrojuma laikā just ķermeni
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Ipidacrini hydrochloridum

Neiromidin® zāļu apraksts, saskaņots ZVA 28-03-2019. Reklāma medicīnas speciālistiem. Recepšu zāles. Informācĳa medicīnas speciālistiem. 
Pirms zāļu izrakstīšanas iepazīstieties ar zāļu aprakstu www.zva.gov.lv. Reklāmas materiāls izstrādāts 20.11.2019. NEI201119HQ. 
Reklāmas devējs: AS “Olainfarm”, Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114, tālr. (+371) 67013705

Дамулин ИВ с соавт. Нейромидин в клинической практики. 2-с изд., перераб. и доп. –М.: ООО 
«Медицинское информационное агенство» 2016 – 60 стр. ISDB 978-5-8948-1942-6

P. V. Naser, et al. Molecular, Cellular and Circuit Basis of Cholinergic Modulation of Pain. Neuroscience. 2018 Sep 1; 387: 135–148

www.olainfarm.lv

RADĪTS OLAINFARM

RAŽOTS LATVĲĀ

Neiromidin® darbības spektrs:
» Stimulē un atjauno nervu impulsa pārvadi centrālajā 
 un perifērajā nervu sistēmā
» Aktivizē neiroplastiskumu 
» Veicina kognitīvo un kustību funkcĳu atjaunošanos
» Mazina sāpes, stimulējot antinociceptīvās sistēmas aktivitāti

Nervu šūnas atjaunojas!


