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ĀRSTĒŠANA AR UZTURU NO HIPOKRATA LAIKIEM

LĪDZ MŪSU DIENĀM

Ārstēšanas māksla ar uzturu senatnē

Par uztura kā ārstnieciskā faktora nozīmi izteikušies jau ārsti senatnē. Ar grieķu
vārdu “diēta" apzīmčja ne tikai pareizu uzturu, bet arī dzīves režīmu. Ikvienam

topošajām ārstam nav svešs Hipokrata (460-377 vai 356 p.m.ē.) vārds, kas bija

pazīstams arīar to, ka uzturlīdzekļus uzskatīja par ārstniecības līdzekļiem.

2003. gadā Latvijā izdotā grāmata“Hipokratiskie raksti" (A. Gailes unA. van Hofas

tulkojumā no sengrieķu valodas) sākas ar Hipokrata zvērestu, kurā cita starpā ir

teikts: "Atbilstoši savām spējām unsaprašanai nozīmēšu slimniekiem tādu ārst-

niecisko uzturu un dzīves veidu, kas nāks viņiempar labu, un nepielaušu, ka ar to

viņiem tiek nodarīts kaitējums vai pārestība
"

[l6].

Viena no nākamajām nodaļām ir veltīta senajai ārstēšanas mākslai. "Ārstēšanas

māksla tās pirmsākumos nebūtu tikusi nedz atklāta, nedz arī meklēto - tā taču ne-

maz nebūtubijusi vajadzīga -, ja slimiemcilvēkiem būtu izrādījies derīgipiekopt
tādupašu dzīves veidukā veseliem cilvēkiem un lietotuzturā topašu, koēd un(ter

veselie, unja nekas cits par to nebūtu bijis labāks. Īstenībā pati nepieciešamība
cilvēkus piespieda meklētunatklāt ārstēšanas mākslu, tāpēc, ka slimiem cilvēkiem

nenāca par labu lietot uzturā topašu, ko lieto veseli cilvēki, tāpatkā tas nenākpar

labu arītagad. А tskatotiespagātnē vēl tālāk, nākas amīt, kapar veselo cilvēku dzī-

ves veids un barība, ko tie lieto tagad, nebūtu tikuši atklāti, ja cilvēkam būtu bijis

pilnīgipietiekami ar to, ko ēd un dzervērsis. zirgs un visi pārējie, izņemot cilvēku, -

piemēram, ar to. ko dod zeme - aug/us, krūmus un zāli -, jo no tā taču šie dzīvnieki

barojas, aug un dzīvo, nepazrīstot ciešanas, un tiem nav nekādas vajadzības pēc
cita uztura. Nav šaubu, man šķiet, ka vismaz pirmsākumā arī cilvēks lietoja šādu

barību... Cilvēkipiedzīvoja daudz briesmīga ciešanu pārlieku iedarbīga un meža

zvēriempiemērota uztura dēļ, lietodamibarību. kas bijajēla. nesajaukta unapvel-
tīta spēcīgām īpašībām... Vairums cilvēku, kas pēc dabas bija vājāki, visticamāk,

gāja bojā, bet ļaudis, kas bija spēcīgāki, izturēja ilgāku laiku. Tāpat arītagad vieni

ar spēcīgu barību viegli tiek galā, bet citiem tā sagādā daudz moku un raižu.

Tādas pašas nepieciešamības spiesti, man liekas, arī toreizējie cilvēki meklēja sa-

vai dabai piemērotu barību un atklāja to, kuru lietojam tagad. Tā nu, kviešus
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samitrinājuši. nolobījuši, samaluši. izsij&ju.§i. samīcījuši un izcepuši. viņi no tiem

gatavojamaizi, bet no miežiem - plāceņus. Daudzos un dažādos veidos apstrādā-

damišo barību, tie vārīja, cepa. jaucakopā un atšķaidīia spēcīgo un nesajaukto ar

vājāko, visu pielāgodami cilvēka dabaiun spējām, jo uzskatīja, ka, apēdot ēdienu,

kas ir pārāk spēcīgs. lai cilvēka daba varētu tikt ar to galā. tas atnesis sāpes, sli-

mības un nāvi. bet ēdiens, ko cilvēka daba varēs pievārēt. ķermenim kalpos par

barību, liks tam augt un:izturēs topie labas veselības. Bet kādu gan pelnītāku vai

pienācīgāku nosaukumušim atklājumam un šiem meklējumiem varētu dotkā vien

ārstēšanas māksla? Šis atklājums taču tika veikts par labu cilvēka glābšanai.

viņa veselībaiun uzturam. joaizstāja to barības veidu, kas nesa ciešanas, slimības

un nāvi" [|6].

Grāmatā atrodam izklāstu par medicīnas mākslas vēsturisko attīstību, kas Hipo-
krata skatījumā ir cieši saistīta ar cilvēkiem piemērota uztura atklāšanu un tādējādi

ar civilizācijas un kultūras pirmsākumiem. Ar ārstēšanas mākslu šajā traktātā gal-

venokārt tiek saprasta dietoloģija, proti, mācībapar ārstniecisko uzturu.

Vairāki Hipokrāta izteikumi ir kļuvuši par aforismiem [l6]:

"Ja tiek uzņemts vairāk barības. nekā ķermenim dabiski nepieciešams, rodas sli-

mība. Dziedināšanas laikā tas skaidri atklājas.
"

“Vislabāk badošanospanes veci ļaudis, otrajā vietā irpieauguši cilvēki, [oti slikti

to panes jaunieši, betno visiem vissliktāk - bērni, un no bērniem tie
-,

kuros ir vis-

vairāk dedzīguma.
"

"Tie, kas no dabas ir ļoti resni. pēkšņā nāvē mirst ātrāk nekā kalsnie

"Nav laba nedz pārsātināšanās, nedz badošanās, nedz arī kas cits, kas pārsniedz
dabiskās robežas.

"

"...cilvēkam tiek nodarīts tikpat liels kaitējums, ja tam noteiktais uzturs ir ne-

pietiekamā daudzumā un sliktāks par to, kas nepieciešams, jo tad nevaldāmais

bads arsparu ielaužas cilvēka ķermenī, lai to nogāztuno kājām, novājinātuun no-

galinātu. Arī no iztukšošanās nāk daudz dažādu nelaimju, kas gan atšķiras no

tām, ko izraisa pārmērīga ķermeņa piepildīšana, un tomēr nav mazāk bries-

mīgas.
"

Pēc Hipokrata sīkākas ziņas par ārstēšana ar uzturu rodamas sengrieķu, vēlāk

Romas ārsta Bitīnijas Asklepiāda (128.-56. p.m.ē.) darbos. Neatzīdams medika-

mentozo ārstēšanu, Asklepiāds slimības ārstēja ar diētu un terapiju. Viņš

tiek saukts par diētas terapijas tēvu.

Viduslaikos seno ārstu vērtīgās atziņas tika aizmirstas. 17 gs., attīstoties dabas

zinātnčm, diēta pamazām atkal sāka ieņemt savu vietu medicīnā. Angļu ārsts

T. Sidenhems(1624-l689) pieprasīja "aizstāt aptieku ar virtuvi 18. gs. loti po-

pulāra kļuva ārstēšana ar badošanos, it īpaši Anglijā un Francijā [l]. Badošanās

metodi sāka izmantot gan infekciju slimībuārstēšanā, ganarī svara samazināšanai.
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Parādoties pirmajiem modemajiem svariem (|9. gs.)‚ kas bija paredzēti cilvēka

svēršanai, tika ieteikts regulāri kontrolēt savu kemieņa svaru, lai izvairītos no ne-

vēlamas aptaukošanās [2], no kuras gan reti cieta nabadzīgā tauta.

|9. gs. beigās E. Leidens (Ernst von Leyden; 1832-19l2) unG. Klemperers (Georg

Klemperer; IB6S-1946) izdod grāmatupar ārstniecisko uzturu. slimnīcās tiek dibi-

nātas arī pirmās dietoloģijas nodaļas (Vīnē, Parīzē, Ņujorkā) [ls]. Ārsti arvien

vairāk uzsvēra diētas nozīmi, |9. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā ar uztura jau-

tājumiem sāka nodarboties visās valstīs. Kad noskaidrojās jautājums par organis-

ma enerģijas patēriņu un nepieciešamo enerģijas daudzumu, ārsti uzsāka imtrādāt

speciālas diētas, palielinot vai samazinot atsevišķu uzturvielu daudzumu [ls].

Radāsmācības par vitamīniem, minerālvielāmun honnoniem, uzkrājās arīdati, lai

varētu zinātniski izveidot dažādus uztura režīmus. |893. gadā K. Nordens (Carl

Noorden; 1858-1944) Berlīnē [lS] noorganizēja ārstiem pirmos kursus par slim-

nieku uztura jautājumiem; viņu arī pamatoti uzskata par Eiropā pirmo zinātniski

pamatotās diētas izstrādātāju.

Ēšanas paradumu izmaiņas un diētas terapijas vēsture Latvijā

Interesanti ir izsekot tam, kā Latvijā veidojušās ēšanas tradīcijas, kā tās mainījušās

daudzu gadu laikā, kā cildināti vārīti, cepti ēdieni un vārāmā sāls, kā pēc tam

izcelta zalbmības un bemāls diētas spēcinošā nozīme, kā attīstījusies dietoloģijas

vēsture. Šim nolūkam vispirms varam izmantot latviešu dainas, jo tajās izpaudās

viņu dzīve un ierašas. No tām mēs varam smelties arī ziņas par uzturu. Uzturs, ko

lietoja kādreiz Latvijā, īsi un kodolīgi analizēts prof. Eduarda Zariņa (1876-1947)

sarakstītajā pētījumā "Mūsu senču uzturs pēc daiņām”,kas izdots Rīgā |933. gadā.

Profesors raksta: "No daiņām redzams, ka mūsu senči pārtikuši no vienkāršas, da-

biskas barības, kopaši ražojuši ungatavojuši. Mūsu senču pamataēdieni ir bijuši

maize, putra, kāposti un vēlāk kartupeļi. Vasarā tas papildināja ar pienu. biezpie-

nu, sviestu, sieru un arī galu. Centrā atradās maize. Maizi ēda vienu pašu; to ēda

arī ar putru, kāpostiem un citiem ēdieniem. Zivis, silķes, siers, desas un pankoki

ēsti retā/ri, galvenā kārtā gados un viesos.
" [4]

Dziedāt vien izdziedāju
Savu darba nedēliņu!

lzdziedāju savu maizes klaipu

Savu sviesta bunduliņu!

B.V. 615

"Katrs ēdiens ir bijis labijāizvāra vai jåizcepj. Zalbarībanav anita. Ogas, augļi.

käli un rāceņi ēsti arī zaļi. bet izcepti tie tomēr izskatītipar labākiem Ēdienu vr'm‘ja

un cepa senie ēģiptieši, grieķi, romieši un citas kultūrtautas. Ēdiena

pagatavošanas mākslapie šīmsenajām tautām dažādos laibnetos ir loti cienīta un

stāvējusi augstu [4]
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"Kāpēc barībai ir tik liela nozīme? No Ragnara - Berga, Birhera - Bennera,

Mc. Kolluma. Abderhaldena. V. Stepa uc. pētījumiem zinām, ka svarīga nav barī-

bas kvantitāte, betgan kvalitāte, jonozīme nav barības daucüumam.bet gan dažā-

dībai.
"

- tā raksta Dora Švīkulc 20. gs. trīsdesmitajos gados. [9] Viņa arī uzsāk

rakstu sēriju par zalba pozitīvo ietekmi uz cilvēka veselību. Savā grāmatā

"Zalbarības ēdieni" [9] viņa raksta: "la/barības kustība visās zemēs tik strauji

pieaug, ka ne tikai vairojas zalbarības ēdnīcu un sanatoriju skaits, bet šos jaunos
ēdienus gribjau ievest daudzās zemēs kā obligatoriskus. Piemēram. Amerikājau
ieviesta zināma zalbarības porcija pirms pusdienām. Šveicē turpretī visās ēdnīcās

unrestorānos gaļaspartija nedrīkst pārsniegt salātuunsakņudaudzumu.Arprie-

kujākonstatē fakts. ka arīmūsu dzīvēzalbarība sāk ieņemt noteiktu stāvokli, ka arī

mūsmājās zalbarībnieku skaits aug.
"

1930. gadā D. Švīkule izdod grāmatu “Kas

kādā slimībā jāčd?", kurā īpaši uzsver augu valsts un piena produktu ārstnieciskās

īpašības. Autore raksta: "Veselīga barība ir tā, kurā dominēprodukti ar bāziskām

īpašībām, bet tie, kuriempatīk vīns, likieris, šņabis, stipra tēja unkafija, lielā dau-

dzumāvārāmais sāls. asi, piparoti ēdieni. etiķis, veci sieri. stipri sāla gala, piparo-

tas desas unpārsaldināti, pārcukuroti ēdieni. rada organismā skābu reakciju. kas

rada mūžīgu neapmierinātību. Ja organismam ilgāku laiku piemdām barību. kurā

pārsvarā ir produkti ar skābu reakciju. tas saslimst [9] Lai gan pie šādām un

līdzīgām idejām pieturējās agrāk un arī tagad, tomēr nav zinātnisku faktu, kas pie-
rādītu, ka sārmainākareakcija būtu vēlamāka, toties vairāk ir jācenšas pēc skābju -

sānnu līdnvara [l7].

Atgriežoties pie mūsu tautas dainām, tajās vērība tika pievērsta tam, lai ēdienam

un maizei tiktu pievienota sāls.

Ko tu raudi, kas tev kait.

Manajauna ligaviaa?
Vai tev trūka sāls. maizītes.

Vai es mīļi nettivoju?
B.V. 26867

E. Zariņš, apkopojot dainās lasīto par uzturu, raksta: "Cik augsti atsevišķās tautas

vēl tagad vērtē sāli, var spriest no tās pretestības, ko indieši nesen izrādīja anglu
valdībai. kad tā izdeva Indijā likumu, kas ierobáoja turienes iedzīvotāju dabisko

sāls krājumu izmantošanas tiesības" [4]. Savukārt, |93|. gadā A. Kļaviņš savā

grāmatā “Bemäls diēta un ēšanas māksla" pamatoti aiziāda par sasālītas barības

kaitīgo ietekmi uz veselību [3]; sāļu barību aizrautīgi kritizē arī D. Švīkule [9].

Latvijā par ārstnleciskā unu:: kā medicīnas nozares dibinātāju uzskatāma

prof. Ksenija Skulme (1893-1967). Jau 20. gs. 30. gados viņa popularizēja racio-

nālā uztura jautājumus. |935. gadā iznāk viņas grāmata“Brīnišķīgais cilvēka ker-

menī - ar 32 illūstrācijām". Tajā autore raksta arī par gremošanasnorisēm cilvēka

organismā, salīdzina laucinieku un pilsētnieku uzturu: "Kad cilvēks labi paēdis.
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viņampatīkama pilnuma sajūta vēderā. T0 nosaka pa daļaikuņģa pildījuma pa-

kāpe. Vairāk sātina arī grūtāk sagremojami ēdieni. Abas šīs īpašības - lielais

apjoms ungremošanas orgānupiepūlēšana. piemīt augu barībai. tādēļaugu ēdēju
dzivnieku zarnas daudz garākas kā plēsīgo zvēru. Augubarība nogurdinajau muti,

jo labijāsakož. Ar savu apjomu tā piepilda kungi un zarnas un liek tiem daudz

strādāt. Tādēļ cilvēks vairākas stundas jūtas labipaēdis. Šāda barība ļoti node-

rīga trekniem, rijīgiem cilvēkiem, kas vienmēr pārēdas, jo ar saviem zobiem rok

kapu. Sātīga ir rupja maize, kartupeļi, saknes, dārzāji, sevišķi kopā ar taukvielām.

Kas pieradis lietät daudz augu barības, jūtaspēc apjomā mazāka, bet līdzvērtīga
ēdiena izsalcis. Sanatorijās slimniekibieži sūdzas, ka neesot paēduši, ēdienapar

maz. Lielai daļai mazvērtīgā barība mājās izplētusi kungi, un vērtīgais, bet apjo-

mos mazais sanatorijas ēdiens to nepiepilda. Cilvēks izsalcis, domā, ka viņu mērdē

badā, tomēr svara pieaugums liecinapretējo. Tādapati starpība starp laucinieku

unpilsētnieku ēdienuLatvijā. Laucinieks pilsētā pirmo laiku ir izsalcis, pilsētnieks
uz laukiem dabū caureju. Laucinieki lietā vairāk rupju augu barību. lielos vairu-

mos: rupju maizi. kartupeļus, kāpostus, zirņus, pupas, šķidras piena putras, vispār

daudz šķidru virumu. Pilsētniekubarībaapjomā mazāka. bet vērtigāka un vieglāk

sagremojama. Tāpat kā laucinieks, arī smagā darba strādnieks nav ar smalku

ēdienupaēdis. viņam vajag rupjubarību un daudz, viņš tāpieradis. lrijā bijakādu

gadukartupeļu neraža. Valdība izsniedza iedzīvotājiem rīsu, sviestu, kviešu miltus.

tomēr tie bija ļoti nemierā un sūdzējās par izsalkumu. Viņi bijapieraduši pie liela

daudzuma kartupeļu. Strauja ēdienapārmaiņu ne tikai nepatik, betpat kaitīga. Ja

ķīnieti. kurš pārtiek no rīsa un sojaspupām, sāktu barot ar saldētām zivīm un roņa

taukiem. viņš saslimtu. Krievijā senāk ļaudis bieži gavēja. Sevišķi stingrs bija lie-

lais gavēnispirms Lieldienām,kas vilkās 7 nedēļas; pēdējo nedēļu daudzipārtika
tikai no maizes un tējas. Gavēni noslēdza treknais lieldienuēdiens. lzsalkušie cil-

vēki ēda bez mēra,patērēja daudz alkohola, unsekas bija plašā mērogā kuņģa un

zarnu saslimšana. "Vairākpar citiem laikiem iznicina mums lieludaudzumu tautas

svētā nedēļa, tikai ar ēdienuun dzērienupārmaiņu. Lila‘ dzertuvēs, ielās unpa liel-

ceļiem unbidäs bēres topierāda...
"

Tā raksta Lomonosovs, 18. g.s. krievu rakst-

nieks un zinātnieks [S]

Vēlākajos gados K. Skulme izdod vairākas grāmatas, kas saistītas ar uzturu, pie-

mēram: “Kuņģa vēža etioloģija, patoģenēze un agrīnā diagnostika" (|959), “Uzturs

veselības sardzé” (I960), “Ārstnieciskā uztura rokasgrāmata” (|966), “Uzturs,

slimības, vecums" (|969). 1946. gadā K. Skulme uzsākusi zinātniskos pētījumus
uzturzinātnē. Pēckara laikā cilvēku uzturs bieži bija nepietiekams, tāpēc šajā laikā

aktuāla kluva problēma par cilvēku nodrošināšanu ar pietiekamu olbaltumu un B

grupas vitamīnu daudzumu. To panāca ar produktiem, kuros bija rauga piedevas

(rauga dzērieni). |954. gadā izdotajā grāmatā “Par slima cilvēka uzturi" Skulme

samērā daudz rakstīja arī par "mazasinīga un noliesējuša cilvēka diētu", jo tajos

laikos pretējs organisma stāvoklis noliesēšanai - aptaukošanās - bija retums. Pa-

domju laiku sanatorijās atpūtniekus centās nevis novājināt, kā tas tagad daudzviet



194

ir aktuāli, bet ganuzbarot. Padomju dietoloģijas grāmatās var atrast terminu "īpasi
diēliskais skābais krējums ar tauku saturu 47% [l 8]

Toreiz uzskatīja, ka ar saldu un skābu krējumu, tāpat kā ar sviestu, organismam
tiek piegādāti vislabākie tauki - piena tauki -, kas nepieciešami vesela un slima

cilvēka uzturā. Diētiskajā uzturā vienīgais pieļaujamais dzīvnieku tauku avots ir

produkti, kas satur piena taukus [ls]. Tolaik pārdošanā bija pieejams augstākās
šķiras skābs krējums ar 36% lielu tauku saturu, pirmās šķiras krējums - 30% un

otrās šķiras krējums ar 25% lielu tauku saturu [lß]. Mūsdienās veselīga uztura pro-

pagandētāji iesaka izvēlēties piena produktus ar pēc iespējas zemāku tauku dau-

dzumu- skābu krējumu ar 15% un pat 12% lielu tauku saturu [l9]. Cilvēkiem, kam

ir vairāki riska faktori (adipozitāte, smēķēšana, metaboliskais sindroms, diabēts),

kas varētu veicināt sirds un asinsvadu slimības, vai kuri jau ir slimi, no krējuma kā

piesātināto taukskābju avota tiek ieteikts atturēties pavisam, tā vietā izmantojot

skābpiena dzērienus [l7]. Apzīmējums augstākā šķita, pirmā vai otrā šķira ir sa-

glabājies vēl mūsu dienās, vērtējot kviešu miltus:par augstākās šķiras miltiemtiek

saukti mazvērtīgākie milti, kam samazināts vitamīnu un balastvielu daudzums.

Attīstoties pārtikas produktu rūpniecībai PSRS, cilvēki tika aicināti lietot un no-

vērtēt pusfabrikātus, sausos koncentrātus, konservus [lß]. Atkal pretstatam- mūsu

dienās diētas isti un uztura speciālisti ganLatvijā, ganpasaulē kā labāko cilvēka

veselībai iesaka dabisku, mājās gatavotu ēdienu bez pārtikas piedevām.

K. Skulmes pētījumos iezīmējās trīs galvenie virzieni: kuņģa slimnieku diētas te-

rapija, uzturs un audzēji. Latvijas lauku iedzīvotāju uzturs un veselība [l4].

20. gs. 30. gados Latvijā izdotas vairākas grāmatas par vitamīniem. Piemēram,
E. Zariņa un C. Putniņas darbi par vitamīniem, hormoniem, fermentiem un to no-

zīmi uzturā. "Starp ažīvnieku organisma katalizatoriem galveno lomu ieņem vit-

amīni, hot-mom'unfermenti jeb enzīmi. Dzīvnieku organisrnos šīs vielas sastopamas

tikai niecīgos daudzumos. Ja mēs tās visas izdalītanopieaugušo cilvēka organis-

ma unsaliktu katru atsevišķā čupiņā, tad daža čupiņa iznäktu tik niecīga, ka to ar

brīvu aci tikko varētu saredzēt. Un šajos, šo vieluniecīgajos dauáwnos, slēpjas

neaprobdotu varbūtībupasaule
"

[4]. Piemināmi arīprof. Dr. AugustaKirhenšteina

(1872-1963) darbi: “Pareizs uzturs kā spēka un veselības pamats" (|945) un

“Jaunas atziņas par pareizu uzturu un vitamīniem” (|954). Arī šajos darbos tiek

īpaši akcentētas vitamīnu spēcinošās травит по, I I].

20. gs. 20. gados padomju zinātnieksMihails Pevmers (1872-1952)ar līdmtrād-

niekiem izstrādāja lS pamatdiētu dažāduslimībuārstēšanai [ls]. Prof. K. Skulme

tās nedaudz pārveidoja [ls] un tās vēl joprojām tiek ievērotas daudds Latvijas

slimnīcās. Ņemot vērā jaunākos atklājumus uzturzinātnē. slimu cilvēku vajadzētu
ēdināt, vadoties tikai no slimības, kuras dēl slimniekam tiek iedalīta tā vai cita
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diēta. bet gan diētu ieteikt pēc tā, kāda uzturviela palielināma vai samazir !

uzturā [l7].

Vadoties pēc tā, diētas varētu iedalīt šādi: diēta ar samazinātu tauku daudzumu,

diēta ar palielinātu balastvielu daudzumu utt. Šīs diētas var tikt kombinētas. Lai

Latvijas slimnīcās ieviestu jaunas diētas. nepieciešams gan laiks, gan atbilstoši

līdzekli. Cerams, ka tas vairs nav tālas nākotnes jautājums [l7].

Latvijā pirmoreiz visaptveroša mācību grāmatapar uzturu - “Mācībapar uzturu” -

izdota |975. gadā Latvijas Eksperimentālās un klīniskās medicīnas irstitūta

(LEKMI) Uztura laboratorijas zinātniskās līdzstrādnieces Lilijas Žihares redak-

cijā. Tā vairāk nekā 20 gadu kalpo daudzām topošo un esošo ārstu paaudzēm par

mācību grāmatu diētas terapijā. Tomēr 20 gadi ir pietiekami ilgs laiks, lai uzturzi-

nātnē, tāpatkā citās zinātņu nozarēs, mainītos uzskati. tāpēc radās nepieciešamība

pēc jaunas mācību grāmatas. Jo. piemēram, kaut vai nodaļā par cukura diabēta

slimnieku uzturu, autori iesaka: "Par tauku avotu izmantot pilnpienaproduldus, kā

arīsviestu un krējumu.
"

[ls] Pašreiz cukura slimniekiem iesaka izvairīties notrek-

niem piena produktiem, bez tam pmientu ārstēšanā tiek izmantoti t.s. maizes vienī-

bu (MV) diētas principi. kuri balstās uz oglhidrātu aprēķiniem. Šie diētas principi

cukura diabēta gadījumā ir tikpat nozīmīgi cik pareiza un racionāla asins cukuru

samazinoša terapija (insulīns, orālie hipoglikemizējošie medikamenti) [2o].

Uzturzinātnes attīstība pēc Latvijas neatkarības atgūšanas

|998. gadā apgādā "Rasa ABC” izdota "Uztura mācība", kuras autori ir Rīgas

Stradiņa universitātes (RSU) Uztura laboratorijas vadītājs Zigurds Zariņš un RSU

Uztura akadēmiskās skolas direktore Lolita Neimane. 2002. gadā pārstrādātā un

papildinātā grāmata izdota jau ceturto reizi. Pašreizšo grāmatu kā mācību līdzekli

izmanto gan medicīnas māsas un studenti, gan arī topošie uztura speciālisti, kas ir

jauna profesija Latvijā. Rīgas Stradiņa universitātē 2003. gadā dibināta Uztura

akadēmiskā skola. Klajā nākušas vairākas L. Neimanes grāmatas: “Vitamīni un

minerālvielas" (200l), "Lolitas receptes" (2002), "Veselības kokteili" (2004).

Atskatoties uz dietoloģijas vēsturi, varam teikt, ka atkal esam atgriezušies pie jau

sen atzītām vērtībām -
kaut arī zinātnieki piedāvā dažādus “jaunās pārtikas" vei-

dus, arī funkcionālopārtiku. ģenētiski modifioētusorganismus, kā arī uztura bagā-

tinātājus un pārtikas piedevas. lr pieaugusi sabiedrības interese par veselīgu uz-

turu, par uztura saistību ar dažādu slimību profrlaksi. Arvien pieaug pētījumu

skaits, kas parāda. ka nepareizs uzturs veicina dažu smagu slimību attīstību, kā,

piemēram, sirds un asinsvadu un onkoloģiskās slimības [l7]. Tieši šīs slimības arī

veido vislielāko mirstibu Latvijā.

LR Labklājības ministrijas Latvijas Pārtikas centra veselīga uztura ieteikumi [|9]

paredz, ka uzturā būtu mazāk jālieto rafinēti produkti, to vietā dodot priekšroku
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pēc iespējas dabiskiem produktiem, mazāk lietot sāli, cukuru un taukvielas. Vē-

lams izvēlēties pilngraudu produktus, dārzeņus, augļus un ogas, lietot pietiekamā

daudzumāšķidrumu, pēc iespējas ūdeni.

Arī slimiem cilvēkiem tiek ieteikts ievērot veselīga uztura ieteikumus, papildinot

uzturu un ņemot vērā katru konkrētu slimības gadījumu, taču aizliegumi vairs nav

tik stingri, kā to noteica Pevznera diētas. Ņemot vērā to, ka Latvijā, tāpat kā citur

pasaulē, pieaug liekā ķenneņa svara un aptaukošanās problēma, liela sabiedrības

daļa diētas terapiju saista tikai ar novājināšanas diētām. Tas ir arī saprotami, jo cil-

vēki daudz vieglāk var iegādāties pārtiku, daudz vairāk ēd rūpnieciski sagatavotas

ēdienus, kas satur lielu daudzumu taukvielu, sāls un cukura, nekā tas bija mūsu

senču laikos, turklāt fiziskās aktivitātes kļūst arvien niecīgākas. Cilvēkam vairs

nav jānopūlas, arot zemi ar zirga vilktu spīļarklu, pārtika tiek piedāvāta gan veika-

los, gankoncertos un kinoteātros, it visur, kur cilvēks dodasārpus mājas. Laiku pa
laikam "nāk modē" diētas, kas vai nu izslēdz no uztura pilnībā taukvielas vai

ogļhidrātus, vai nosaka ieteicamo produktu kombināciju. llgstošākā laika periodā
šīs diētas ir vērtējamas kā negatīvas, jo nav pilnvērtīgas uzturvielu ziņā, bez tam

tās nenodrošina t.s. jojo efekta jeb svara pieauguma atkārtošanas.

Pētot diētas terapijas attīstību caur daudziem gadsimtiem, nākas secināt, ka arī šo-

dien nozīmi nav zaudējušas atziņas, ko 4. gs. p.m.ē. izteica izcilais Hipokrats: "Ir

jācenšasatrast kādumērauklu, taču nekādu citu mēru, nedz arīskaitli. nedz svaru,

pēc kā vadoties, varētu zināt neklūdīgi. jūs neatracftsiet. И vienīgi ķermeņa sajūtu.

Tāpēc arī tas irpamatīgs darbs iegūt tik nemaldīgas zināšanas, lai klūdītos tikai

nedaudz uz vienu vai otru pusi. Pilnām mutēm es slavinātu to ārstu, kura kļūdī-
„fanäs būtu niecīga, jo pilnīgu nemaldībugadās sastapt reti.

"

[|6]

Diētas terapijas galvenais uzdevums ir piemērot uztura režīmu konkrēta indivīda

spējām un veselības stāvoklim, ņemot par pamatu slimnieka subjektīvās sajūtas -

tā arī ir ārstēšanas māksla [l6]. Diētas terapijas princips ir tāds pats kā jebkuras
hroniskas slimības terapijas princips, t.i., šīs slimības nevar izārstēt, bet viņas var

veiksmīgi ārstēt un arī vadīt, tāpēc visos gadījumos nepieciešamā ārstēšana ir jā-
īsteno visu turpmāko dzīvi.

Uzturzinātnesattīstības perspektīvas un швы:pielietojums

Atskatoties uz diētas terapijas pieredzi, kas veidojusies daudzu gadsimtu garumā,

jāsecina, ka mūsu dienāsārstēšana ar uzturu nav zaudējusi savu aktualitāti. Pastri-

zējās problēmas ir cilvēku novecošana, vides piesārņojums, pieaug antioksidantu

nozīmība. Ārstēšanu ar uzturu jāattīsta vēl pamatīgāk, izmantojot jaunākās uztur-

zinātnesatziņas pasaulē unneatstājot ārstēšanu tikai kardiologa, endokrinologa vai

cita speciālista rokās, bet iekļaut ārstēšanas darbā diētas ārstu un uztura speciālistu
kā līdzvērtīgu ārstēšanas komandas locekli.



197

Izmantotā literatūra

I. A. Suworina metode “Badoschanąs - wisu slimību ahrsts”. - Rīga: Praktiskās biblio-

tčkas izdevums [gads nezināms). 12, 13. lpp.

2. Cik es sveru katni rītu? - Rīga, |933.
-

15. lpp.

3. Kļaviņš A. Bemāls diēta un ēšanas māksla.
- Rīga, |93|.

- 284. Ipp.
4. Zariņš E. Mūsu senču uzturs pēc daioam.- Riga, 1933. 7.; 8.; ll.; 14. lpp.
5. Skulme K. Brīnišķīgais cilvēka ķermenī -ar 32 illūstrācijām. - Rīga, |935. - 56; 60. |рр.

6. Zariņš E., Putniņa C. C vitamīns un tā daudzumi mūsu uztura vielas. - Rīga, |937. -

46 lpp.

7. Zariņš E. Wtamini. homioni. fermenti un to nozīme uzturā. - Rīga, |938. -4. lpp.
8. Zariņš E. PutniņaC. C vitamīna daudzums rozēs un dažos citos augos. - Rīga, |939. -

|O. lpp.

9. Švīkule D. 324 zalbarības ēdieni.
- Rīga, |939.

- 7.; ll.; 15. lpp.
|O. Kirchenšreins A. Pareizs uzturs kā spēka un veselības pamats. - Rīga, |945. - 11. lpp.
11. Kirchenšleins А. Jaunas atziņas par pareizu uzturu un vitamīniem.

- Rīga, |954.
-

21. lpp.

|2. Skulme K. Par slima cilvēka uzturi. - Rīga, |954. - 111.-l I4; 131. lpp.

|3. Skulme K. Par slima cilvēka uzturu. - Otrs pārstrādāts un papildināts izdevums. - Rīga,
|958. - 80.-82. lpp.

|4. Skulme K. Uzturs, slimības un vecums. - Rīga, |969. - 83; |O5. lpp.
15. Uztura mācība /L. Žihares redakcijā - Rīgā, 1975. - |99. - 201 .; 90.-92. lpp.

|6. Hipokratiskie raksti.
- Rīga, 2003.

|7. Zariņš Z, Neimane L. Uztura mācība. - Rīga, 2002. - 279. 28|. lpp.
|B. Grāmata par garšīgu un veselīgu uzturu lProf. Molčanovas redakcija. - Rīga, |953.

|O.. 22|.—228. |рр.

|9. Veselīga uztura ieteikumi pieaugušajiem. - Rīga, 2002.

20. Neimane L.. Konrāde 1.. LejnieksA. Skābpiena produktu vieta cukura diabēta kalkulētā

uzturā // RSU Zinātniskie raksti. - 2003. - 39.-49. lpp.

Treatmentwith Nourishment from the Times of Hippocrates

up to our Days (Summary)

By Lolita V. Neimaneand Aivars Lejnieks

The article traces the history of the principles ofclinicalnutrition, starting �the

4‘ century 8.C., and standards set by Hippocrates, who has contributeda lot to the

modern an of treatment. There is a chronological review of the most important

names and input ofboth practical doctors and nutritionscientists, who have con-

tributed to the development ofnutrition as a science.

More infonnation is given on the development of the traditions of Latvian food

and diet. This is both analyzed from material found in the national songs (dainas)

as well from scientific publications, dating mainly from the l9‘ century. This pe-

riod has been the most remarkable for clinical nutrition development in Europe as

well as around the globe. A lot of diets were developed as soon as the energetic

needs and principles ofenergetic balance ofthe human body became evident. This

time was also a period ofdiscover)’ ofvitamīns, mineralsand hormones. All these



factors as well as the already existing scienti experience led to a more scienti

approachofnutrition.

The article states brie the key points ofLatvian scientists and doctors, who have

contributed in creating a national, Latvian school ofnutrition, with such a name as

Professor Ksenija Skulme being the most prominent amongthem.The article traces

how diet recommendations on salt, milk fat, and vegetable consumption have

changed through out the period.
Based on existing experience and traditions throughout centuries, the importance
of“treatment with food” is of utmost importance nowadays as well. lt seems that

clinical nutrition has to become an equal partner in treatment ofall major diseases

like cardiovascular pathology, diabetesand other major clinical specialties.

Lolita Vija Neimane

Rīgas Stradiņa universitātes Uztura akadēmiskās skolas direktore

Aivars Lejnieks, Dr. med., prof.

Rīgas Stradiņa universitātes lekskigu slimību katedras vadītājs
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