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Nagu sēnīte
Iveta Skadmane-Šūmākere, ārstnieciskās pēdu aprūpes speciāliste 

viena no biežākajām sūdzībām, 
ar ko pacients vēršas pie podolo
ga, ir nagu sēnīte. eiropā un āzijā 
veikto pētījumu dati pierāda, ka 

2–8% populācijas ir šīs sēnītes 
infekcija jeb onihomikoze.

agrāk pacienti pēc palīdzī
bas vērsās pie ķirurga, diem

žēl operatīva iejaukšanās, pēc 
nacionālā veselības dienesta da

tiem, 71% gadījumu rada recidīvus, 
vēl vairāk padziļinot nagu deformāci
ju. pēc ķirurģiskas iejaukšanās audu 
dzīšana un atjaunošanās notiek ļoti 
lēni, pacienti izcieš pēc operācijas sā
pes, turklāt saglabājas augsta recidī
va iespēja. pat tik radikāla metode kā 
naga saknes izņemšana 21% gadīju
mu veido recidīvu, dzīšanas process 
var ilgt līdz astoņām nedēļām. pa
cienti cieš ne tikai no sāpēm, bet 
gūst arī psiholoģisku traumu. tāpēc ir 
tāda profesija – podologs, kurš ir mā
cījies un praktizējies, lai spētu risināt 
pacientam radušās pēdu problēmas, 
tostarp problēmu ar sēnītes skartiem 
nagiem. podologs (pēdu aprūpes 
speciālists) ir ārstniecības persona, 
kas veic pacientu ārstniecību un izglī
tošanu pēdas aprūpē. 

podologs savu profesionālo darbī
bu veic patstāvīgi vai aprūpes ko
mandas sastāvā ārstniecības iestā
dēs, ja nepieciešams, kādu no pa
cientiem var nosūtīt uz tālākiem iz
meklējumiem, piemēram, pie derma
tologa, ortopēda, podometrijas spe
ciālista, flebologa, kā arī pie endokri
nologa.

var uzskatīt, ka cilvēki neapzinās 
savas problēmas nopietnību, un zinā
šanu trūkums, arī no pēdu aprūpes 
speciālistu puses, kuri nav ieguvuši 
atbilstošu kvalifikāciju, raisa cilvēkos 
šaubas, pie kāda speciālista jādodas. 
Ļoti būtiski pieminēt, ka cilvēki nav 
mierā ar radušos situāciju un nav ga
tavi ciest estētiskas problēmas dēļ un 
ciest sāpes, kā arī to, ka nags ir sa
biezējis vai deformētais nags ir ieau
dzis. Šādos gadījumos viņš meklēs 
speciālistu, kurš spēj atvieglot šo 
problēmu. vispirms tiks veikti nepie
ciešamie izmeklējumi un analīzes, tad 
nags tiks apstrādāts un, ja būs der
matologa nosūtījums, veiks Fox lāzer
apstrādi.

Vairākums cilvēku nepievērš pietiekamu vērību savai 
veselībai ikdienā un nerūpējas par to, lai pasargātu  
sevi no slimībām un iekaisumiem. Bieži, parādoties  
kādai no pēdu problēmām, cilvēki neuzskata par svarīgu 
doties pie speciālista. Šādā gadījumā slimība, iespējams,  
jau sākusi progresēt un apgrūtina spēju pārvietoties.  
Daudzi cenšas ārstēties paši, bet tas apgrūtina 
atveseļošanās procesu un nereti rada lielākas komplikācijas, 
tāpēc pēdu aprūpes speciālistam jeb podologam jācīnās  
ar ielaistas slimības sekām, kas mēdz būt ļoti ilgs un  
dārgs process.

 Iveta Skadmane-Šūmākere
 Ārstnieciskās pēdu aprūpes speciāliste 
 Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās 

palīdzības māsa 
 VC4 filiāle Dermatoloģijas klīnika Rīgā, 

Skanstes ielā 50 
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Onihomikozes veiksmīgas terapijas 
pamatā ir pareiza un precīza dia
gnostika, un ne mazāk svarīga ir pa
cienta līdzestība un starpdisciplināra 
sadarbība. Onihomikozes terapijas 
process ir samērā ilgs. terapijā iz
manto sistēmiskos pretsēnīšu līdzek

ļus, tāpēc precīzai diagnostikai ir ļoti 
liela nozīme. Onihomikozi var noteikt 
klīniski, apskatot bojāto nagu, galīgā 
diagnoze jāapstiprina ar papildu iz
meklējumiem – mikroskopiju un uzsē
jumu vai pĶr (polimerāzes ķēdes re
akciju). svarīga ir materiāla paņemša
na. Četras nedēļas pirms parauga 
ņemšanas pacientam nevajadzētu 
lietot nekādus lokālos pretsēnīšu lī
dzekļus, dezinficējošus līdzekļus, na
gu lakas (arī caurspīdīgas ne), ne
griezt nagus un divas dienas pirms 
paraugu ņemšanas nemazgāt pēdas 
ar ziepēm. 

Profilaktiskie pasākumi 
sēnīšu infekcijas novēršanai

lai izvairītos no inficēšanās ar sē
nīti, noteikti jāievēro un jāveic profi
laktiskie pasākumi. ieteicams, ja ģi
menē vēl kādam vai vairākiem ģime
nes locekļiem ir sēnīte, visiem vienlai
kus sākt ārstēšanu. nepabeigta un 
patvaļīgi pārtraukta ārstēšana veicina 
sēnīšu rezistences attīstību gan pa
cientam, gan apkārtējiem. 

svarīgi ir izglītot pacientu un infor
mēt, cik liela nozīme ir veikt rūpīgu 
apavu apstrādi ar dezinfekcijas lī
dzekli vai lietot apavu dezinfekcijas 
iekārtu gan terapijas laikā, gan pēc 
tās. svarīgi, lai apavi būtu viegli kop
jami, piemērota izmēra, ar atbilstošu 
pēdas liesti. telpās/darbā ieteicams 
staigāt maiņas apavos un jāizvēlas 
nesintētiska materiāla zeķes un apa

vi, lai pēdas nesvīstu un mazinātu 
mitruma iespēju. it īpaši, ja apavi jā
valkā ilgstoši. 

ejot ciemos, vēlams ņemt līdzi sa
vus maiņas apavus. 

vanna un dušas kabīnes, parketa 
un koka grīdas pēc pacienta, kam ir 
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Onihomikozes 
jeb nagu sēnīšslimības

Onihomikoze ir dermatofītu, ne
dermatofītu, pelējuma un rauga sēņu 
ierosināta hroniska, lipīga roku un/vai 
kāju nagu slimība, kad ir bojāta naga 
un tā gultnes struktūra. sēnīšu izrai
sīts nagu bojājums var skart vienu vai 
vairākus, vai pat visus kāju un roku 
nagus. kāju nagu bojājumus novēro 
biežāk nekā roku nagu sēnīšu slimī
bas. sēnīte pati neatkāpjas.

vesels nags funkcionāli un anato
miski organizēts tā, lai pretotos ārējai 
videi, arī sēnīšu infekcijas iekļūšanai 
naga struktūrā. Ja vien nags netiek 
traumēts vai traumēta onihodermālā 
naga līnija. nags saglabā pretošanās 
spēju, līdz nomāktā imunitāte vairs 
nespēj veikt savas funkcijas.

inficēšanās parasti notiek saskarē 
ar mitrām grīdas virsmām, retāk tieša 
kontakta ceļā, inficēšanos veicina na
gu traumas, novājināta imunitāte, ne
piemērotu/neatbilstošu apavu izvēle, 
ilgstoša apavu nēsāšana, neadekvāta 
higiēnas ievērošana vai tās neievēro
šana, pieaugošs vecums, veselības 
problēmas, ģenētiska predispozīcija, 
ģimenes anamnēze, smēķēšana, ma
nikīra un pedikīra nekvalitatīva veik
šana, nesterilu instrumentu lietošana, 
āpkārtējās vides faktori, cukura dia
bēts un vielmaiņas traucējumi, angio
pātijas – perifēro asinsvadu slimības, 
neiropātijas un perifērās inervācijas 
traucējumi, izmaiņas imūnsistēmā, 
Hiv, aids, aptaukošanās, nagu pso
riāze, hiperhidroze, hroniskas ādas 
slimības, terapija ar antibakteriāliem 
līdzekļiem, pēdu deformācijas, tinea 
pedis (tā sauktā atlēta pēda – ādas 
sēnīšinfekcija), nodarbošanās ar spor
tu, peldbaseina apmeklēšana.

Sēnītes atpazīšana
par sēnīšu infekciju liecina naga 

krāsas izmaiņas, tas zaudē spīdumu, 
var būt balti plankumi, dzeltenīgi brū
na krāsa. iespējamās infekcijas pazī
mes ir arī zemnaga, naga sabiezēša
na, raupja, nelīdzena naga vir sma, 
nags var atdalīties no gultnes.

Pacients X –  1. vizīte (17.11.2017)

Pacients X  – 2. vizīte, rezultāts 
pēc procedūras (12.02. 2018)

Pacientam X veikta nagu 
apstrāde pirms FOX procedūras

Inficēšanās parasti notiek saskarē 
ar mitrām grīdas virsmām, retāk 
tieša kontakta ceļā 



sēnīte, īpaši, ja ir diagnosticēta arī 
pēdu mikoze, jāapstrādā ar dezinfek
cijas līdzekli. koplietošanas telpās 
(pirtīs, baseinos, spa) jālieto perso
niskās gumijas čības, pretsēnīšu 
dezinfekcijas līdzeklis, izsusinot pirk
stu starpas pēc saskares ar ūdeni, 
svarīga ir personiskās higiēnas ievē
rošana, atbilstoša kāju kopšanas krē

ma lietošana, personisko dvieļu lieto
šana, kokvilnas zeķu lietošana, kon
takts ar dzīvniekiem, imunitātes stipri
nāšana.

Reinfekcija
Ļoti būtiski ir vērst uzmanību uz 

atkārtotu sēnītes infekciju, tā saukto 
reinfekciju. reinfekcija ir, kad nags 

atkārtoti inficējas pēc naga izārstēša
nas. daži no atkārtotas inficēšanās 
iemesliem ir terapijas pārtraukšana 
vai nepietiekami regulāra tās lietoša
na; pašdarbība pēdu un nagu aprū
pē; vai arī kādam no ģimenes locek
ļiem ir sēnīte; pirts vai spa apmeklē
jums; nepietiekama apavu dezinfekci
ja, higiēnas neievērošana. inficēšanos 
var veicināt kāda no pavadošajām sli
mībām, traumas.

FOX diodes lāzers
2013. gadā latvijā sāka lietot dio

žu (1064 nm) lāzeru sēnītes infekcijas  
ārstēšanai. FOX diodes 1064 nm pul
sējošā impulsa lāzera metodes pa
matā ir fototermāla iedarbība, sasnie
dzot 42–45 °c, tiek bojāti sēnīšu šū
nu komponenti, kas noved pie šūnu 
metabolisma izmaiņām, kā arī fotoķī
mijas reakcijas, kuru rezultatā notiek 
sēnīšu enzīmu un proteīnu izmaiņas. 
paaugstinoties oksidatīvajiem proce
siem šūnā, tiek izraisīta tās bojāeja. 
FOX diodes lāzers paredzēts dažādu 
sēnīšu grupu izraisītu roku un kāju 
nagu sēnītes ārstēšanai.

pie podologa tiek apstrādāta naga 
bojātā virsma, tiek noņemta deformē
tā un sabiezējusī naga kārta, lai pa
lielinātu lāzera stara penetrācijas dzi
ļumu. tad nags tiek apstrādāts ar lā
zeru, noslēgumā ar lāzeru tiek ap
strādāta arī naga sakne. sēnītes in
fekcijas ārstēšana ar lāzeru balstās 
tikai un vienīgi uz fizikālajiem para
metriem. lāzers nebojā apkārtējos 
audus un neatstāj nelabvēlīgu ietekmi 
uz veselību. 

pirms lāzerterapijas sākšanas ir 
svarīgi veikt analīzes un apstiprināt 
sēnītes infekciju, sugu un lokalizāci
jas laukumu, lai pielāgotu nepiecie
šamo procedūru skaitu. veicot lāzer
terapiju, ārstēšanas metodes var 
kombinēt.

Lāzerterapiju var veikt pacien
tiem, kam ir pretsēnīšu medikamentu 
nepanesība vai alerģija pret šiem pre
parātiem, vai ir aknu, nieru un kuņģa 
un zarnu trakta slimības. Mijiedarbība 
ar citiem medikamentiem pretsēnīšu 
terapiju padara neiespējamu. 
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Pacients Y - 1. vizīte (6.01.2018)

     

Pacientam Y veikta nagu apstrāde pirms FOX procedūras

Pacients Y – 2. vizīte, rezultāts pēc procedūras (13.02.2018)

     

Pirtīs, baseinos jālieto savas čības, 
pretsēnīšu līdzeklis, izsusinot 
pirkstu starpas



Podologa darbs

lāzerterapiju var veikt papildus ci
tām lokālām ārstēšanas metodēm vai 
sistēmiskai terapijai. sākotnējas oni ho
mikozes gadījumā – kā mono te rapiju.

pēc lāzerprocedūras ir svarīgi uz
vilkt jaunas vai dezinficētas zeķes un 
apavus, jo pretējā gadījumā pastāv 
reinfekcijas risks.

pacientiem ar cukura diabētu un 
pacientiem ar perifērām neiropātijām 
terapija ar lāzeru jāveic piesardzīgi. 

Jāpiemin, ka ir ļoti svarīgi, ka pa
cients izstāsta par visām savām zinā
mām slimībām, lietotajiem medika
mentiem (tostarp pretsāpju), alerģis
kām reakcijām, pastiprinātu reakciju 
uz gaismu, onkoloģiskām slimībām, 
operācijām utt., lai izvairītos no nevē
lamiem blakusefektiem.

Nebūtu vēlams
noteikti nebūtu ieteicama pašār

stēšanās vai klausīšanās nostāstos, 
ko kāds ir sacījis vai piedzīvojis. Jāat

ceras, ka katrs pacients un katrs ga
dījums un situācija ir individuāla un 
noteikti atšķirīga. 

Jāpiemin, ka sēnīšu infekcija ne 
tuvu nav vienīgā nagu slimība, un ne 
vienmēr nagu bojājuma gadījumā būs 
sēnīšu infekcija. tapēc ir svarīga spe
ciālista konsultācija un analīzes, lai 
noteiktu un precizētu iemeslu. 

ir būtiski zināt, ka uz viena naga 
var būt vairākas sēnītes sugas, bet, ja 
pacients nodarbojas ar pašārstēša
nos, tas nevainagosies ar sekmīgu re
zultātu. turklāt pacienti pašārstēša

nos veic kampaņveidīgi, tā nomācot 
gan imunitāti, gan radot rezistenci 
pret konkrētajiem preparātiem. nebū

tu ieteicams pašiem apstrādāt bojā
tos nagus, tādējādi var traumēt gan 
veselās naga šūnas, gan apkārtējos 
audus, jo nereti bojātie nagi ir distro
fiski biezi un cieti, kā arī netiek ievēro
tas prasības un veikta instrumentu 
dezinfek cija.

turklāt katrai sēnīšu sugai ir savs 
algoritms, kā ar to cīnīties, un kat
ram pacientam ir sava dzīves anam
nēze. 

Sēnīšu infekcija nav vienīgā nagu 
slimība, ne vienmēr nagu bojājuma 
gadījumā ir sēnīšu infekcija


