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Ievads

Pēdējos gados strauji attīstās baktēriju 
rezistence

• kas prasa jaunu medikamentu sintēzi

Antibiotikas savā ikdienas darbā izmanto 
praktiski visu specialitāšu ārsti

• taču medikamenta izvēle un pareiza lietošana var 
sagādāt grūtības

Liepiņš M., Lejnieks A. Rekomendācijas empīriskai un etiotropai antimikrobiālai ārstēšanai, 2013

Rang and Dale Pharmacology, 7th edition, 2012

Purviņš I., Purviņa S. Praktiskā farmakoloģija, 2011



Rezistence, pēc būtības ir loģisks un dabisks 
process

• Izvairīties nevaram

• Varam attālināt

Vidēji 20% stacionāra pacientu saņem a/b bez 
klīniskā pamatojuma

• Ambulatorā praksē šis procents varētu būt lielāks

Liepiņš M., Lejnieks A. Rekomendācijas empīriskai un etiotropai antimikrobiālai ārstēšanai, 2013

Rang and Dale Pharmacology, 7th edition, 2012

Purviņš I., Purviņa S. Praktiskā farmakoloģija, 2011





The resistance was discovered in pigs, which are routinely given the drugs in 
China. 

Chinese scientists identified a new mutation, dubbed the MCR-1 gene, that prevented colistin from killing bacteria. 
The report in the Lancet Infectious Diseases showed resistance in a fifth of animals tested, 15% of raw meat samples and 
in 16 patients. 

http://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(15)00424-7/abstract


Feng P et al., Nutrients. 2018 Dec 21;11(1). pii: E22.



Sohn Kim et al. Immunol Rev. 2017 Sep; 279(1): 90–105.



Isaac S et al., J Antimicrob Chemother. 2017 Jan;72(1):128-136



Contijoch EJ et al. Elife. 2019 Jan 22;8. pii: e40553. 



Termins Definīcija

Mikrobiota
Mikroorganismi (baktērijas, vīrusi, 

sēnītes, protozoa, arhēji), kas apdzīvo 
cilvēka ķermeņa iekšējās un ārējās 

virsmas

Mikrobioms
Visu mikroorganismu kolektīvais

genoms

Mutualizms
Saikne starp diviem dažādu sugu

organismiem, kur mijiedarbojoties
iegūst abi

Simbionts
Divi dažādi organismi no viena vai 

vairākām sugām ar ciešu un 
pastāvīgu bioloģisko mijiedarbību



Mikroflora

Atšķirībā no cildenākām gremošanas trakta daļām – kuņģa un 
tievās zarnas, resno zarnu ilgi uzskatīja par parastu cauruli, kuras 
uzdevums bija tikai atbrīvoties no nesagremotām barības atliekām

• Taču resnajai zarnai ir ne mazāka nozīme mūsu veselības uzturēšanā pateicoties 
koncentrētajai tajā bakteriālai florai

Resno zarnu apdzīvo apmēram 400-500 baktēriju sugu, formējot 
bagātu un daudzveidīgu mikrofloru



LIELĀKĀ DAĻA NO 300-500 VEIDIEM        
NAV ZINĀMI

UEGW2002
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Bacteroides

Bifidobacterium

Eubacterium

Peptostreptococcus



Mikroflora

“virtual metabolic organ”



• Lielāka baktēriju daļa ir labvēlīga organismam, 
taču pārējas ir potenciāli bīstamas, piemēram, 
Clostridum difficile, Clostridum perfringens u.c.

• Tomēr šo baktēriju pārāk maz, lai radītu 
briesmas

• Tas pārsvarā ietekmē konkurence no saprofītu 
baktēriju puses





Mousa WK et al., Nat Prod Rep. 2017 Nov 15;34(11):1302-1331





◼ Resnās zarnas 
ekosistēmā par drošību 

atbild gan zarnas 
sieniņas integritāte, gan 

mikroflora





Mikroflora

◼ Lai uzturētu mikrobiotu homeostāzi, 

organismam nepārtraukti tie jāatjauno

◼ Baktēriju populācija dubultojas vienu vai divas 

reizes dienā

◼ Normālos apstākļos šīm attiecībām ir 

pašregulējošs raksturs



Kolonizācija





Mikrobi

◼ Samazināta saskarsme ar mirkobiem

(mikroorganismiem) bērnībā palielina risku 

uz

◼ Alerģiju

◼ Ļoti augsts – ja vēl tiek lietotas a/b

◼ IZS

◼ Diabētu

Nogacka AM et al., Cell Mol Life Sci. 2018 Jan;75(1):83-91



Izmaiņas zarnu mikroflorā

nosacīti 
patogēno 

baktēriju skaita 
pieaugums

labvēlīgo 
baktēriju 

daudzumu 
samazināšanas

mikroorganismu 
lokalizācijas 

izmaiņas



Disbioze

Jason A. Hawrelak, Stephen P Myers, 2004 

◼ Nelabvēlīgo apstākļu dēļ mainās baktēriju spektrs

◼ Antibiotikas

◼ Stress

◼ Radiācija

◼ Izmainīta peristaltika

◼ Uztura faktori



The immune system and the gut microbiota: friends or foes?

Nadine Cerf-Bensussan & Valérie Gaboriau-Routhiau

Nature Reviews Immunology 10, 735-744 (October 2010)

http://www.nature.com/nri/journal/v10/n10/full/nri2850.html


Phillip A. Engen; Stefan J. Green, Ph.D.; Robin M. Voigt, Ph.D.; Christopher

B. Forsyth, Ph.D.; and Ali Keshavarzian, M.D.



Adil Mardinoglu et al. NaTure ReviewS | GASTRoeNTeRoLogy & HepAToLogy, 2018

Aknu slimības



• Baktēriju savairošanās izraisa 
sekundāru žults skābju palielināšanos
– Farnesoīda X receptors 

• Aknu fosfatidilholīna samazināšanās 
ir vērojama gan ALD, gan NAFLD, kas 
izraisa triglicerīdu uzkrāšanos aknās 

• Kaut arī ar ALD saistītai disbiozei
raksturīga Lactobacillus baktēriju 
samazināšanās un Candida
savairošanās, pacientiem ar NATAS ir 
lielāks Lactobacillus daudzums 

• ALD un NATAS gadījumos etanols un 
tā metabolīts - acetaldehīds veicina 
zarnas sieniņu caurlaidību
– Līdz ar to palielinās ar mikroorganismu 

saistītu molekulāro modeļu (MAMP) 
pārvietošanās un metabolīti, piemēram, 
acetaldehīds, acetāts un trimetilamīns
(TMA, redzams NAFLD) izraisa 
iekaisuma reakciju

Anupriya Tripathi, et al. Nature Reviews | Gastroenterology & Hepatology, 2018 



Anupriya Tripathi, et al. Nature Reviews | Gastroenterology & Hepatology, 2018 



Aknu slimības

Milosevic I et al., Int J Mol Sci. 2019 Jan 17;20(2)



Pārtikas alerģija

Shu SA et al., Clin Rev Allergy Immunol. 2018 Dec 18.



Cardiology

◼ Tang TWH et al. Loss of Gut Microbiota Alters Immune System 

Composition and Cripples Postinfarction Cardiac Repair. 

Circulation. 2019 Jan 29;139(5):647-659.

◼ CONCLUSIONS:

◼ Gut microbiota-derived SCFAs play an important role in 

maintaining host immune composition and repair capacity 

after MI. This suggests that manipulation of these elements 

may provide opportunities to modulate pathological outcome 

after MI and indeed human health and disease as a whole.



Spielman LJ et al. Neurochem Int. 2018 Nov;120:149-163. 

Neurology



Ko ir vērts zināt par 

probiotiķiem?



Vai probiotiķi var būt 

slikti?



Probiotiskie produkti

◼ Parasti (bet ne vienmēr) probiotiskie celmi tiek 

iegūti no cilvēka mikrobiotas

◼ Bifidobacterium animalis subsp. lactis un Saccharomyces

cerevisiae var. boulardii

◼ Var būt uztura sastāvdaļa

◼ Ir dzīvotspējīgas šūnas
◼ stabili un izdzīvo visa produkta derīguma termiņa laikā

◼ spēj izdzīvot gremošanas traktā, respektīvi, ir izturīgi pret 
kuņģa skābas vides un fermentu iedarbību

◼ labvēlīgi ietekmē cilvēka organismu



Probiotiķi

◼ Ne jau visiem probiotiķiem ir vienāds 

klīniskais efekts

◼ Bieži vien efekts ir atkarīgs no devas

◼ Probiotiķi nav rekomendēti pacientiem ar īsas 

zarnas sindromu

◼ Ar īpašu uzmanību jānozīmē smagiem un 

imūnkompromitētiem pacientiem







Probiotiķu efekti



O’Toole and Cooney, 2008

http://www.customprobiotics.com/wp/wp-content/uploads/mechanism.png


Probiotiķi diarejas gadījumā

◼ Akūta diareja

◼ Pēc vairāku pētījumu datiem, akūtas diarejas

ārstēšana ar probiotiķiem samazina diarejas

ilgumu par 1-4 dienām

◼ Lactobacillus rhamnosus GG 

◼ 109 cfu 2x dienā

◼ Saccharomyces boulardii

◼ Deva - 109 cfu - 250mg/kapsulā, 2–6 kapsulas dienā

Sanders, M.E., et al. Gut, 2013 



Probiotiķi diarejas gadījumā

◼ Noderīgie celmi

◼ Lactobacillus rhamnosus GG (1010–1011 cfu, 2x dienā)

◼ Lactobacillus acidophilus (5×1010 cfu, 1-2x dienā)

◼ Lactobacillus bulgaricus

◼ Bifidobacterium lactis

◼ Bifidobacterium longum

◼ Saccharomyces boulardii (1 g vai 4×109 cfu dienā)

◼ Streptococcus thermophilus

◼ Enterococus fecium SF68

Rohde, C.L., V. Bartolini, N. Jones. Nutr Clin Pract, 2009; Jones, K. J Spec Pediatr Nurs, 2010; D’Souza, A.L., et al. BMJ, 2002. 



Probiotiķi diarejas gadījumā

◼ Pediatriskajā populācijā
◼ Systematic review with meta-analysis: Lactobacillus reuteri DSM 

17938 for diarrhoeal diseases in children.

◼ CONCLUSIONS:

◼ In therapeutic settings, L. reuteri administration reduces the duration 

of diarrhoea and increases the chance of cure. In preventive 

settings, L. reuteri has the potential to reduce the risk of community-

acquired diarrhoea in otherwise healthy children.

Urbańska M et al., Aliment Pharmacol Ther. 2016 May;43(10):1025-34.



Probiotiķi diarejas gadījumā

◼ Clostridium difficile diareja

◼ Klīnika

◼ No vieglas diarejas līdz pseidomembranozam kolītam

◼ Ārstēšanai un profilaksei

◼ Lactobacillus acidophilus (2×1010 cfu 1x dienā)

◼ Lactobacillus casei

◼ Lactobacillus bulgaricus

◼ Bifidobacterium

◼ Streptococcus thermophiles

◼ Saccharomyces boulardii

Rohde, C.L., V. Bartolini, N. Jones. Nutr Clin Pract, 2009; D’Souza, A.L., et al. BMJ, 2002; Sanders M.E., et al. Gut, 2013



Efekts uz lipidogrammu

◼ Effect of probiotic Lactobacillus on lipid profile: A systematic 

review and meta-analysis of randomized, controlled trials.

◼ CONCLUSION:

◼ Consuming probiotic Lactobacillus, especially L. reuteri and L. 

plantarm, could reduce TC and LDL-C significantly. The study also 

suggested significantly beneficial effects on TG and HDL-C by 

consuming synbiotic food, containing L. sporogenes and inulin.

Wu Y et al., PLoS One. 2017 Jun 8;12(6):e0178868 



Efekts uz lipidogrammu

Wu Y et al., PLoS One. 2017 Jun 8;12(6):e0178868 



H. pylori

McFarland LV et al., Front Med (Lausanne). 2018 May 7;5:124 



Probiotiķi un funkcionālās slimības



◼ Pagaidām ir diskutabla ārstēšanas alternatīva

◼ Varētu būt noderīgi

◼ Bifidobacterium spp

◼ Bifidobacterium infantis 35624 (108 cfu, 1x dienā)

◼ Bifidobacterium lactis DN-173-010A

◼ Lactobacillus plantarum 299v 

◼ Nelielos pētījumos ir pierādīts pozitīvs E.Coli Nissle 1917 

efekts

◼ Placebo efekts

Sleisenger & Fordtran’s, 10ed., 2016

Moayyedi P, Ford AC, Talley NJ, et al. Gut, 2010

Brenner DM, Moeller MJ, Chey WD, et.al. Am J Gastroenterol., 2009 

Agrawal A, Houghton LA, Morris J et. al. Aliment Pharmacol Ther, 2009

Probiotiķi un funkcionālās slimības



Probiotiķi

McFarland LV et al., Front Med (Lausanne). 2018 May 7;5:124 https://www.researchgate.net/figure/Overlap-between-common-functional-

gastrointestinal-disorders-FD-functional-dyspepsia_fig1_318406112

Varētu būt noderīgi
Bifidobacterium spp

Bifidobacterium lactis DN-173-010A



Probiotiķi un funkcionālās slimības

◼ Hroniski idiopātiski aizcietējumi





Probiotiķi un iekaisīgas zarnu 

slimības



Probiotiķi un iekaisīgas zarnu 

slimības

Richard N. Fedorak. Gastroenterol Hepatol, 2010 

◼ Čūlainais kolīts

◼ Remisijas uzturēšanai

◼ E.coli Nissle 1917

◼ Deva: 5 × 1010 cfu /2x dienā

◼ Viegla čūlainā kolīta vai paučīta ārstēšana

◼ VSL# 3 maisījums – 8 celmi (Bifidobacterium breve, 

Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus 

acidophilus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus paracasei, 

Lactobacillus bulgaricus un Streptococcus thermophilus)



Probiotiķi un iekaisīgas zarnu 

slimības

Richard N. Fedorak. Gastroenterol Hepatol, 2010 

◼ Krona slimība

◼ ?????



Aknu slimības

Milosevic I et al., Int J Mol Sci. 2019 Jan 17;20(2)



Piesārņojums



Feng P et al., Nutrients. 2018 Dec 21;11(1). pii: E22.



Alerģija



Shu SA et al., Clin Rev Allergy Immunol. 2018 Dec 18.



Shu SA et al., Clin Rev Allergy Immunol. 2018 Dec 18.



FMT

◼ Fēču transplantācija no vesela donora 

slimajam recipientam

◼ Mērķis – atjaunot eibiozi vai «veselu» 

mikrobiomu



de Groot PF et al., Gut Microbes. 2017 May 4;8(3):253-267. 



FMT – skrīnings: 

izslēgšanas kritēriji

Vindigni SM et al., Gastroenterol Clin North Am. 2017 Mar;46(1):171-185



FMT – skrīnings: 

izslēgšanas kritēriji

Vindigni SM et al., Gastroenterol Clin North Am. 2017 Mar;46(1):171-185



FMT

Vindigni SM et al., Gastroenterol Clin North Am. 2017 Mar;46(1):171-185



FMT

Vindigni SM et al., Gastroenterol Clin North Am. 2017 Mar;46(1):171-185



Vindigni SM et al., Gastroenterol Clin North Am. 2017 Mar;46(1):171-185



FMT un rCDi

◼ Pētījumi vairāki

◼ Rezultāti: 85 – 90%

◼ Vislabākie, kad FMT pielieto 

kolonoskopijas laikā



Konturek PC et al., J Physiol Pharmacol. 2016 Dec;67(6):859-866.





FMT un IZS

◼ Pētījumi. Čūlainais kolīts

◼ 1 (neg.) : 2 (poz.)

◼ The most recent study by Paramsothy et al. reported that 

27% of persons receiving FMT versus 8% of those 

receiving placebo achieved steroid-free remission and 

endoscopic response at 8 weeks

◼ These three studies used different methods of FMT 

administration (nasoduodenal infusion versus enema 

versus colonoscopic plus enema delivery), dose frequency 

(daily or weekly), and the creation of the FMT product (fresh 

or frozen, single donor or pooled donors). It is also unknown 

whether antibiotic or bowel cleansing preparation prior to 

FMT enhances outcomes
Knox NC et al., Curr Treat Options Gastroenterol. 2019



FMT un nākotne

Hroniska noguruma sindroms

KZS

Neiroloģija

• Parkinsona slimība

• Multipla skleroze

• Autisms

Aptaukošanas un metabolais sindroms

Multirezistentu patogēnu eradikācija

• VRE

• ESBL

• CRE

Aknu slimības

Konsitpācijas ar lēnu tranzītu

Trombocitopēniskā purpura

Vindigni SM et al., Gastroenterol Clin North Am. 2017 Mar;46(1):171-185 Konturek PC, 2018



http://www.billystevens.tv/wp-content/uploads/2014/04/perspective2.jpg


Zinātniskie pētījumi

◼ Pētījumu virzieni:

◼ Kura baktērija ir vislabākā?

◼ Jaunas indikācijas (aknu slimības, aizkuņģa 

dziedzera slimības)

◼ Jauni produkti (medikamenti) ar optimālu devu, 

sadalīšanās, zarnu tranzīta laiku

◼ Probiotiku efekta monitorēšana

◼ Jāattīsta jauni virzieni - probiotiķi kā vakcīnas, 

pretvīrusu līdzekļi

◼ ………… 
Current Pharmaceutical Design, 2005





Cik ilgi jālieto probiotiķi?

◼ Kādu devu izvēlēsimies? Cik ilgi lietosim? 

◼ 2 nedēļas? mēnesi?

◼ Kāpēc ne visu dzīvi?

Lietošanas ilgums ir atkarīgs no slimības 
gaitas



◼ Probiotikām ir pierādīta neatņemama un stabila vieta

mūsu veselības saglabāšanā un arī uzlabošanā

◼ Tomēr tās ir ļoti dažādas, dažāda arī to iedarbe, kas ir

vairāk vai mazāk mums zināma

◼ Izvēloties probiotiķi, ir nepieciešams apsvērt to

mērķizmantošanu, to avotu, atrašanās vietu organismā

un baktēriju sugu īpatnības

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&ved=0ahUKEwjpjOmv8-DLAhVMkiwKHZ0MAg4QjRwIBw&url=http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2012/06/27/probiotics-gut-health-impact.aspx&psig=AFQjCNF0LPw4uOYxfaHrrUILhDYV15ne8A&ust=1459169300158827
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Paldies par uzmanību

Sazināties var pa tālr. 29527746 

vai pa e-pastu: 

aleksejs.derovs@gastroenterologs.lv


