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TERMINOLOĢI
JA

«The public, the scientific popular press, 
medical doctors, and other scientists need to 
be educated, but this will come if the scientific 
community adopts a common language.»



▪ NORMĀLĀ M IKROFLORA = «dab iskās v ides 
mikroskopiski augi, augi vispār vai flora» 

▪ METAGENOMS = mikrobiota pārstāvju genomu un gēnu 
kopums 

▪ M I K R O B I O M S = v i s a d a b i s k ā v i d e , t . s k . , 
mikroorganismi, to genomi, apkārtējās vides apstākļi 

▪ MIKROBIOTS = mikroorganismu kopums noteiktā vidē

Marchesi, J. R. And Ravel, J. 2015. The vocabulary of microbiome research: a proposal. 
Microbiome. 3, 31. doi:10.1186/s40168-015-0094-5 

«It is time to change, and we suggest that to 
describe the assemblage of microbes living in a 
microhabitat we use “microbiota.”»
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CILVĒKA MIKROBIOMA 
PROJEKTS



Editorial. 2008. Who are we? Nature. 453, 563. doi:10.1038/453563a

▪ «Kas mēs esam?»
▪ MĒS – baktērijas, sēnes, vīrusi, kas kolonizē cilvēka 
ķermeni

▪ Ir pat grūti nodefinēt, kur «beidzas cilvēka ķermenis 
un sākas mikroorganismi»

! Tika uzsākti apjomīgi projekti, lai pilnībā raksturotu 
cilvēka mikrobiotu
▪ Cilvēka mikrobioma projekts (NIH Human Microbiome 

Project) 

Lai atbildētu uz jautājumu «Kas mēs 
esam?», jānoskaidro, kas ir MĒS



ASV Nacionālais veselības institūts (National 
Institutes of Health, NIH)
I fāze (HMP1) = 2007.-2014.gads

▪ 300 veseli indivīdi 
▪ 5 paraugu ņemšanas vietas – deguna dobums, 

mutes dobums, āda, gastrointestinālais trakts, 
uroģenitālais trakts 

▪ Tika sekvenēti 16S rRNS gēni 
▪ Mērķis: noteikt vesela indivīda mikrobioma 

mikroorganismu kopumu

Turnbaugh, P.J. et al. 2007. The Human Microbiome Project. Nature. 449, 804-810. doi:10.1038/
nature06244



8Human microbiome. 02.12.2019. A Map of Diversity in the Human Microbiome. https://www.chegg.com/homework-help/questions-
and-answers/1-different-bacterial-species-mouth-cheek-2-location-body-haemophilus-species-found-3-spec-q32057633



ASV Nacionālais veselības institūts (National 
Institutes of Health, NIH)
II fāze (HMP2) = 2014.-2016.gads

▪ Mērķis: raksturot mikrobiomu pie izmaiņām 
(grūtniecība un priekšlaicīgas dzemdības, 
kairinātās zarnas sindroms, 2.tipa CD) 

Proctor, L. M. et al. 2019. The Integrative Human Microbiome Project. Nature. 569, 641-648. 
doi:10.1038/s41586-019-1238-8



10Proctor, L. M. et al. 2019. The Integrative Human Microbiome Project. Nature. 569, 641-648. doi:10.1038/s41586-019-1238-8
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«KAS MĒS ESAM?»



12World Microbiome Day. 02.12.2019. World Microbiome Day Infographics and Factsheets. https://
worldmicrobiomeday.com/resources/



World Microbiome Day. 02.12.2019. World Microbiome Day Infographics and Factsheets. https://
worldmicrobiomeday.com/resources/
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KAD PARĀDĀS CILVĒKA 
MIKROBIOTS?
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KAD PARĀDĀS CILVĒKA MIKROBIOTS?

Human microflora. 29.11.2019. Intestinal microflora in the Newborn Infant. https://www.customprobiotics.com/human-microflora



MIKROBIOTA NOZĪME
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▪ Piedalās gremošanas procesos un 
pārtikas šķelšanā, 

▪ Sintezē dažus vitamīnus (B 12, 
riboflavīnu, biotīnu, K vit. - zarnu trakta 
mikrobiots), 

▪ Stimulē imūno sistēmu (IgA), 
▪ Aizsargā pret patogēniem 

mikroorganismiem (t.s. bakteriālā 
interference)

MIKROBIOTA NOZĪME (I) 
- POZITĪVĀ
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▪ Ietekmē CNS signālsistēmu un 
neirotransmiteru izdalīšanos 

MIKROBIOTA NOZĪME (II) 
- POZITĪVĀ

Rasmanis, A., Veģere, M. 01.12.2019. Zarnu trakta smadzenes un psihiskās slimības. https://www.doctus.lv/2019/9/
zarnu-trakta-smadzenes-un-psihiskas-slimibas
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▪ Var izraisīt saslimšanas, ja: 
1) maina savu dabīgo lokalizāciju (Streptococcus 

viridans → endokardīts, Staphylococcus 
epidermidis – kolonizē svešķermeņu virsmas),  

2) ir samazinātas organisma aizsargspējas (AIDS - 
Candida, Pneumocystis carinii) 

3) ir samazināts mikrobu skaits vai mainītas to 
attiecības → disbakterioze jeb disbioze (eibiotiskas 
attiecības – sabalansēts mikrobiots!) 

▪ Zarnu mikrobiots – kancerogēnu avots!

MIKROBIOTA NOZĪME  
- NEGATĪVĀ
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▪ Zarnu mikrobiots – kancerogēnu avots!
- Uz pieredzi balstītos pētījumos aprakstīts, ka zarnu mikrobiotam ir loma 

noteikta veida audzēju izcelsmē
- Barības vielas baktēriju metabolisma procesā zarnu traktā tiek ķīmiski 

pārveidotas
- Daudzi potenciāli kancerogēni kļūst aktīvi pēc modifikācijas zarnās
- Bieži modifikācijas ierosina zarnu baktēriju fermenti:

piem., mākslīgos saldinātājus (cikloheksamīna sulfātus) baktēriju sulfatāzes 
konvertē par aktīviem urīnpūšļa kancerogēniem cikloheksamīniem



Slimības, kuru attīstība saistīta ar izmaiņām zarnu 
mikrobiota sastāvā: 
▪ Atopija un astma, 
▪ Celiakija, 
▪ Cukura diabēts (1. un 2.tipa), 
▪ HIV infekcija, 
▪ Iekaisīgu zarnu slimības, 
▪ Kairinātās zarnas sindroms, 
▪ Kuņģa-zarnu trakta infekcijas, 
▪ Ar antibiotiku lietošanu saistīta caureja, 
▪ Nekrotizējošais enterokolīts, 
▪ Aptaukošanās

Sanders, M. E. 2011. Impact of probiotics on colonizing microbiota of the gut. Journal of Clinical 
Gastroenterology. 45. doi:10.1097/MCG.0b013e318227414a



KAS IETEKMĒ MIKROBIOTU?



PATO-
FIZIOLOĢIJA

DZĪVESVEIDS / 
DIĒTA

VIDE TRANZITORIE 
M/O

IMŪNĀ 
SISTĒMA

FIZIOLOĢIJA

GENOTIPS

Turnbaugh, P.J. et al. 2007. The Human Microbiome Project. Nature. 449, 804-810. doi:10.1038/nature06244



« TU ESI TAS, KO TU ĒD»



Ashley, Y. 2019.Your microbiome is what you eat. Nature Reviews Microbiology. 17, 721. doi:10.1038/s41579-019-0287-1

▪ Uzturs, kurā iekļauta sarkanā gaļa ! sekmē 
iekaisumu (↑ onkoloģisko saslimšanu risks), 

▪ Uzturs, kurā iekļauti augu valsts produkti ! 
uzlabo asinsspiedienu, 

▪ Ēdiena termiska apstrāde ietekmē zarnu 
mikrobiotu (īpaši, augu valsts produktiem)



Zmora, N., Suez, J. and Elinav, E. 2019.You are what you eat: diet, health amd the gut microbiota. Nature Reviews 
Gastroenterology & Hepatology. 16, 35-56. doi:10.1038/s41575-018-0061-2

▪ Uztura sastāvam un kvalitātei ir izšķiroša loma 
cilvēka mikrobiota kompozīcijā un funkcijās, 

▪ Komplicētā mijiedarbība starp uzņemtajām barības 
vielām un mikrobiotu nosaka labvēlīgu vai kaitīgu 
ietekmi uz cilvēka veselību, 

▪ Pretrunīgu viedokļu (ziņojumu) par uzturvielām, 
metabolītiem un mikroorganismiem pamatā ir 
atšķirības veikto pētījumu metodoloģijā



« TU ESI TAS, KO TU ĒD» 
- DIĒTAS

«gut microbiome is plastic and responds to our 
diet» 

«microbiome-informed personalized nutrition 
approaches that could promote health»
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ĒDIENA UN DIĒTAS SASTĀVA IETEKME UZ ZARNU MIKROBIOTU

ĒDIENS/DIĒTAS SASTĀVS NOVĒROTĀ IETEKME UZ ZARNU MIKROBIOTU
UZ AUGU BĀZES VEIDOTA DIĒTA Saistīts ar baktēriju producētajām īso ķēžu taukskābēm, kas ir galvenais enerģijas 

avots šūnām, kas klāj resnās zarnas

AUGU PROTEĪNI Saistīts ar vitamīnu un aminoskābju biosintēzi un cukura spirtu degradāciju; saistīti arī 
ar palielinātu Bifidobacteria un samazinātu Blautia un Streptococci daudzumu

DZĪVNIEKU PROTEĪNI Saistīts ar palielinātu Blautia un Streptococci un samazinātu Bifidobacteria daudzumu

FERMENTĒTI, ZEMU TAUKU SATURU 
SATUROŠI PIENA PRODUKTI

Saistīts ar tādu baktēriju kā Lactococcus lactis, Lactobacilli un Bifidobacterium bifidum 
skaita pieaugumu

VIDUSJŪRAS REĢIONAM SPECIFISKU 
AUGU PROTEĪNUS, MAIZES, PĀKŠAUGU, 
DĀRZEŅU, ZIVJU, RIEKSTU, VĪNU 
SATUROŠA DIĒTA

Saistīts ar palielinātu Roseburia hominis, Faecalibacterium prausnitzii un 
Bifidobacteria baktēriju daudzumu un ogļhidrātu šķelšanas ceļu, kas nodrošina zarnās 
esošās šūnas ar enerģiju

ZIVS UN PĀKŠAUGI, ZIVIS UN RIEKSTI Ēdiena kombinācijas, kas saistītas ar samazinātu baktēriju sugu daudzveidību, kas 
saistīta ar iekaisumu un aptaukošanos (Bacteriodes fragilis, Eschrichia coli un 
Clostridium bolteae) 
  
Saistīts ar samazinātu iekaisuma izraisošo marķieru daudzumu asinīs un fēcēs

GAĻA, KARTUPEĻI UN MĒRCE, SALDUMI 
UN CUKURS, ĀTRĀS UZKODAS UN 
ATSPIRDZINOŠIE DZĒRIENI

Saistīts ar funkcionālo anaerobo un enterobaktēriju daudzuma palielināšanos 
  
Saistīts ar paaugstinātu iekaisuma izraisošo marķieru daudzumu asinīs un fēcēs

https://www.healthline.com/nutrition/9-weight-loss-diets-reviewed#section1



MIKROBIOTS – MĒRĶIS 
TERAPIJAI
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▪ Farmakoloģiskā terapija, kas vērsta uz zarnu mikrobiota 
metabolo aktivitāti – virziens kardiovaskulāro slimību 
ārstēšanā,

▪ Vidusjūras diēta (sarkanvīns, olīveļļa) – labvēlīgs efekts 
uz zarnu mikrobiota m/o aktivitātes pārveidošanu,

▪ Pētījums atklāj, mērķtiecīgi ietekmējot zarnu 
mikrobiotu, ir iespējams samazināt aterosklerozes 
veidošanās risku

https://www.eurekalert.org/multimedia/pub/105108.php
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▪ Ateroskleroze ir saistīta ar ↑ augstu holīna un 
karnitīna uzņemšanu (gaļa, olas dzeltenums, piena 
produkti ar augstu tauku saturu), 

▪ Holīna un karnitīna pārstrāde (mikrobioma m/o) ! 
metabolīts trimetilamīns (TMA) ! trimetilamīna N-
oksīds (TMAO) ar proaterogēnu iedarbību,

▪ Jaunā pieeja: tieša iedarbība uz zarnu mikrobiotu, 
novēršot TMA veidošanos

https://www.eurekalert.org/multimedia/pub/105108.php



32https://www.eurekalert.org/multimedia/pub/105108.php

▪ 3,3-dimetil-1-butanols (DMB) ! tieši bloķējot trimetilamīna (TMA) 
produkciju, tiek ↓ samazināta aterosklerotisko bojājumu 
veidošanās,

▪ (+) DMB neiznīcina zarnu trakta mikrobiota m/o,
▪ (+) Mazāks rezistences veidošanās risks,
▪ (+) Ietekmē molekulāros mehānismus m/o šūnās, nevis cilvēku 
šūnās



Mikrobiots – skaļa reklāma / trends vai 
tiešām cerība? 
▪ Prebiotikas, 
▪ Probiotikas, 
▪ Postbiotikas, 
▪ Fekālā mikrobiota transplantācija, 
▪ u.c. bioloģiskie aģenti

Editorial. 2019. Hype or hope?. Nature Reviews Microbiology. 17, 717. doi:10.1038/
s41579-019-0283-5



Editorial. 2019. Hype or hope?. Nature Reviews Microbiology. 17, 717. doi:10.1038/
s41579-019-0283-5



35Wegh, C. A. M. et al.. 2019. Postbiotics and Their Potential Applications in Early Life Nutrition and Beyond. International Journal of 
Molecular Sciences. 20(19). doi:10.3390/ijms20194673

PRE / PRO / POSTBIOTIKAS - PUBLIKĀCIJAS
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PREBIOTIKAS 
PROBIOTIKAS 
POSTBIOTIKAS



= nesagremojamas, 
bet zarnās 
fermentējamas 
pārtikas piedevas, 
kas veicina vienas 
vai atsevišķu 
vairāku baktēriju 
veidu vairošanos 
resnajā zarnā

= dzīvi organismi, 
kas, ja tos uzņem 
pietiekamā 
daudzumā, pozitīvi 
ietekmē organismu

Autoru kolektīvs profesora Aivara Lejnieka redakcijā. Klīniskā Medicīna 2.grāmata, 2012



I. PREBIOTIKAS

▪ Prebiotikas aktivē resnajā 
zarnā normālā mikrobiota 
(laktobaktēriju un 
bifidobaktēriju) vairošanos,

▪ Prebiotiku efektivitāte 
atkarīga no preparāta devas, 
kāda sasniedz resno zarnu 
un zarnas lūmena pH,

▪ Prebiotiku ķīmiskās 
struktūras dēļ tās tievajās 
zarnās neuzsūcas



▪ Oligosaharīdi, 
▪ Inulīns, 
▪ Fruktozes oligosaharīdi, 
▪ Šķiedrvielas, 
▪ Šķiedrvielu komponenti 

PREBIOTIKAS



II. PROBIOTIKAS - 
RAKSTUROJUMS

▪ ! Visas probiotikas nav vienādi aktīvas,
▪ To efektivitāte ir atšķirīga, jo:
- atšķirīgi stimulē imūno sistēmu

▪ ! Tikai patentēti mikrobu celmi ir 
rezistenti pret a/b,

▪ Svarīgs faktors ir - KVV skaits: 
- tikai x106 KVV m/o var šķērsot KZT 

barjeru - jābūt pietiekamam m/o 
skaitam, lai probiotiku celms ieņemtu 
ekoloģisko nišu un pozitīvi iedarbotos uz 
organismu
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M/O, KO IZMANTO 
PROBIOTIKĀS 
satur ne mazāk kā 1x109 KVV patentētas baktērijas, 
piemēram, DSM 13241, DSM 15954
▪ Lactobacillus

(L.acidophilus, L.bulgaricus, 
L.casei, L.johnsonn, L.lactis, 
L.plantarum)

▪ Bifidobacterium 
(B.adolescentis, B.bifidum, B.breve, 
B.lactis, B.longum)

▪ Streptococcus thermophilus
▪ Bacillus cereus 
▪ Enterococcus faecalis
▪ Saccharomyces cerevisiae
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TERAPIJA: PROBIOTIKAS

Paudere-Logina S., Majore Gderova, J., Pildava S.. 01.12.2019. Probiotikas: zināmais un mazāk zināmais. https://
www.doctus.lv/2017/11/probiotikas-zinamais-un-mazak-zinamais



43Aizsilniece, I., Druska, U., Kostjukeviča, E. 28.11.2019. Probiotikas un akūtas respiratoras slimības bērniem. https://
www.doctus.lv/2018/8/probiotikas-un-akutas-respiratoras-slimibas-berniem



BAKTĒRIJU ĪPAŠĪBAS NOSAKA 
PROBIOTIKU STABILITĀTI

▪ Derīguma termiņš: 
▪ Augsta aktivitāte ir pirmajos trīs 

mēnešos ! vēlāk samazinās, 
▪ Samērā vāja aktivitāte pēc viena gada 

▪ Atklāts ir jautājums par to, vai 
labāks efekts ir, ja kapsulā iekļauta 
viena  baktēriju suga/ģints vai 
vairākas 
▪ Līdz galam nav skaidrs darbības 

mehānisms, 
▪ Viena veida baktērijas ir vieglāk dozēt un 

sasniegt nepieciešamo koncentrāciju



▪ Mērķis: noskaidrot, vai efektīvākas ir 
probiotikas, kas satur vienu baktēriju 
celmu vai tie, kas satur vairākus 
baktēriju celmus 

▪ Secinājumi: probiotikas mehānisms, 
ņemot vienu vai vairākus baktēriju 
celmus, līdz galam nav izprasts; 
nepieciešami papildus pētījumi

Korada, S. K. et al. 2018. Single Probiotic versus Multiple Probiotics – A Debate on Current Scenario for Alleviating Health 
Benefits. Current Pharmaceutical Design. 24, 35. doi:10.2174/1381612824666181012124136



III. POSTBIOTIKAS 

▪ Nav vienotas postbiotiku definīcijas
▪ ! Funkcionāli bioaktīvas vielas, kas tiek ražotas 

ekstracelulārajā matriksā fermentācijas rezultātā:
- Metabolīti,
- Īso ķēžu taukskābes,
- M/o šūnu frakcijas,
- Funkcionāli proteīni,
- Ekstracelulāri polisaharīdi,
- Šūnu lizāti,
- Teihonskābes,
- Piliem līdzīgas struktūras, u.c.

▪ Tiešs imūnmodulējošs efekts ! var atvieglot 
simptomus pie zīdaiņu kolikām, atopiskā 
dermatīta pieaugušajiem un dažādu etioloģiju 
diarejām

Wegh, C. A. M. et al.. 2019. Postbiotics and Their Potential Applications in Early Life Nutrition and Beyond. International Journal of 
Molecular Sciences. 20(19). doi:10.3390/ijms20194673



PIEMĒRI



Mehānismi, kā izpaužas DSM 13241 
un DSM 15954 aizsargājošais un 
terapeitiskais efekts

▪ Aizkavē patogēno baktēriju vairošanos 
▪ Pazemina pH kuņģa-zarnu traktā (DSM 13241 

spēj producēt pienskābi; DSM 15954 spēj 
producēt pienskābi, etiķskābi un sukcīnskābi), 

▪ Veido patogēnām baktērijām toksiskus 
metabolītus (H2O2), 

▪ Veido antibiotiskas vielas (DSM 13241 veido 
acidocīnu (plaša spektra bakteriocīnu), kas 
inhibē baktēriju un sēņu augšanu), 

▪ Konkurē ar patogēnām baktērijām par barības 
vielām, 

▪ Piesaistās adhēzijas receptoriem ! inhibē 
citu potenciāli patogēnu mikroorganismu 
kolonizāciju 

▪ Stimulē specifiskas un nespecifiskas 
imūnsistēmas reakcijas



 
LACTOBEX® (I)

«Viena paciņa satur ne mazāk kā 1,0 miljardu (1x109) 
pienskābo un bifidobaktēriju kolonijas formējošās L. acidophilus, 
B. longum, S. thermophilus, B. lactis, L. rhamnosus.»



 
LACTOBEX® (II)

«(..) aizsargātas ar unikālu patentētu tehnoloģiju Duolac®, kas 
būtiski uzlabo baktēriju kultūru stabilitāti un nokļūšanu zarnu 
traktā, aizsargājot tās no  ārējās vides negatīvās ietekmes, kā 
arī no kuņģa skābes»



 
BIOGAIA PROTECTIS®



 
LINEX®

Linex® cietās kapsulas satur 
1.2x107 KVV  liofilizētu 
dzīvotspējīgu pienskābo baktēriju: 
▪ Lactobacillus acidophilus, 
▪ Bifidobacterium infantis, 
▪ Enterococcus faecium

Linex forte® - ne mazāk kā 1x109 
KVV liofilizētu baktēriju celmu: 
▪Lactobacillus acidophilus, 
▪Bifidobacterium animalis



 
LYLBIOTIC®

«LYLBIOTIC satur Latvijā vēl 
nebijušu baktēriju daudzumu 1 
kapsulā – 11,2 x109 KVV un 9 
dažādas mikroorganismu sugas: 
▪ Bifidobacterium infantis,  
▪ B.lactis,  
▪ B.longum,  
▪ Lactobacillus casei,  
▪ L.rhamnosus,  
▪ L. gasseri,  
▪ L. plantarum,  
▪ L. reuteri,  
▪ Sacharromyces boulardii,  
▪ inulīns (ūdenī šķīstošā 

sķiedrviela) un cinka helāts»

«Unikāls patentēts kapsulas 
apvalks EMBO CAPS ACID 
PROTECTION®»

▪ 10-12 EUR /14 
kapsulas 

▪ Plašs spektrs



 
LIVEO4®

LIVEO4® sastāvā ir 2 x109 KVV: 
▪ Bifidobacterium BB-12®,  
▪ Lactobacillus acidophilus LA-5® ,  
▪ Lactobacillus delbrueckii, 
▪ Streptococcus thermophilus STY-31

Antibiotiku lietošanas laikā: 3 kapsulas 
dienā, pa 1 kapsulai 3 stundas pēc 
katras antibiotiku ieņemšanas.  
Lietošanu turpināt nedēļu pēc antibiotiku 
uzņemšanas pārtraukšanas.



 
LACTOSEVEN®

Dienas deva 1-2 tabletes satur: 

pienskābās baktērijas 1-2 x 109 KVV* 
▪ Lactobacillus acidophilus, 
▪ Lactobacillus casei, 
▪ Lactobacillus plantarum, 
▪ Lactobacillus reuteri, 
▪ Lactobacillus rhamnosus, 
▪ Bifidobacterium longum, 
▪ Streptococcus thermophilus, 
▪ inulīns 300-600 mg, 
▪ vitamīns D3 2-4 µg 

* baktēriju skaits ražošanas brīdī



 
COMPLIFLORA®

1 ilgstošas darbības kapsulā 6 x109 KVV 

▪ Lactobacillus acidophilus 2 x109KVV, 
▪ Lactobacillus fermentum 1.5 x109KVV, 
▪ Lactobacillus plantarum 1.5 x109KVV, 
▪ Lactobacillus rhamnosus 1 x109KVV  

Vai pienskābās baktērijas sasniedz 
mērķi? 



 
PROLACTON PLUS®

5 laktobaktēriju un bifidobaktēriju celmi:  
▪ 5 x109 KVV dzīvotspējīgu baktēriju,  
▪ Gremošanas enzīmu komplekss, 
▪ C vitamīns 

Ražotājs - ES  
Atbilst GMP (Good Manufacturing Practice)



 
ENTEROL®

«Aktīvā viela ir 250 mg Saccharomyces 
boulardii CNCM I-745 
100 mg Enterol - vismaz 1 x 10⁹ sēnīšu 
šūnas» 

Lieto nosaukumu – «antibiotikas»; 
Par efektivitāti atsauce uz 2012.g. rakstu



SECINĀJUMI

▪ Plānojot pre-, pro-, postbiotiku 
kā medikamenta lietošanu, 
jāapsver indikācijas un risks  

▪ Jālieto tikai tie probiotiku celmi, 
kam ir pierādīts efekts 
konkrētās patoloģijas gadījumā 

▪ Kritiski jānovērtē pieejamie 
pre-, pro-, postbiotiskie līdzekļi



PALDIES PAR JŪSU 
UZMANĪBU


