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Lai spriestu, vai krūtis ir pārāk kuplas, 
noteicošais ir nevis krūštura izmēra burts, 
bet gan krūšu kausiņa atbilstība apkārt-
mēram un augumam. Par lielām pieņemts 
uzskatīt E izmēra un vēl apjomīgākas krūtis, 
taču trauslai sievietei diskomfortu var sagā-
dāt jau C izmēra apaļumi. 

Kā stāsta plastikas ķirurģe Evija Rodke-
Sproģe, lielas krūtis mēdz būt neviendabī-
gas, graudainas, pilnas ar cistām, no kurām 
pat izdalās zaļgans šķidrums. Reizēm ir 
izteikta mastopātija. Dažkārt lielas krūtis 
sastāv gandrīz tikai no taukaudiem un dzie-
dzeri ir atrofiski. 

Siltā laikā zem tām mēdz veidoties izsu-
tumi, ar kuriem nākas cīnīties, lietojot talku 
vai antiperspirantus. Ja rodas ekzēma, nepie-
ciešama nopietna ārstēšana.

Protams, apjomīgi apaļumi apgrūtina 
fiziskas aktivitātes. Ārste uzsver, ka neatka-
rīgi no krūšu izmēra sportojot tās ir jāsatur, 
lai audi neizstieptos, tāpēc jānēsā īpašs šim 
nolūkam paredzēts sporta krūšturis. 

Kāpēc tik lielas
Krūtis var palielināties jebkurā sievietes 

dzīves periodā. To apjomu ietekmē hormonā-
las svārstības: pubertāte, grūtniecība, bērna 
zīdīšana, menopauze, endokrīnas slimības un 
aptaukošanās. Reizēm pusaudža vecumā viena 
krūts aug izteikti, bet otra tikpat kā neattīstās. 

Ja mēnešreizes sākušās agri, piemēram, 
11 gadu vecumā, sieviete būs nobriedusi jau 
21 gada vecumā, bet, ja tas noticis 14 gados 
vai vēlāk, krūtis un ķermenis pilnībā attīstī-
sies līdz 23 gadu vecumam. Ņemot to vērā, 
krūšu samazināšanas operāciju pieņemts 
veikt ne agrāk kā no 18 gadu vecuma, taču 
mēdz būt izņēmumi. Protams, jebkurā gadī-
jumā sāk ar hormonu līmeņa noteikšanu 
asinīs un rūpīgu veselības stāvokļa pārbaudi.

Pēkšņas krūšu augšanas sindromu medi-
cīna joprojām nespēj izskaidrot. Kā stāsta 
Evija Rodke-Sproģe, kādai 19 gadu vecai 
pacientei ar B izmēra krūtīm pēkšņi pāris 
mēnešu laikā viena izaugusi līdz nabai. Tā 
samazināta, taču pēc pāris gadiem tikpat ātri 
palielinājusies arī otra. Jauniete krūšu asi-
metrijas dēļ pat kautrējusies apmeklēt skolu. 

– Lai cik paradoksāli, bet kuplu krūšu 
īpašniecēm piena ir mazāk nekā tām, kuras 
apveltītas ar nelieliem apaļumiem. Neesmu arī 

novērojusi, ka pēc bērna barošanas krūtis kļūtu 
apjomīgākas, – stāsta daktere Rodke. – Tieši 
otrādi, ja tās bijušas gana kuplas, nereti zaudē 
tvirtumu un noslīd kā spaniela ausis. Parasti 
krūtis piebriest līdz ar vecumu, notiekot hor-
monālām pārmaiņām organismā, palēninoties 
vielmaiņai un nogulsnējoties taukiem. 

Bojā veselību
Parasti krūšu samazināšanas operā-

ciju veic nevis kāda iedomāta skaistuma 
etalona, bet gan veselības problēmu dēļ. 
Ja krūtis ir sievietes augumam un kaulu 
struktūrai par smagu, ne velti daudzviet, 
izņemot Latviju, operāciju apmaksā valsts. 
Tās nepieciešamību izvērtē pēc diviem gal-
venajiem kritērijiem. 

1. Smagā audu masa iestiepj audus, ar 
laiku deformē kaulus, krūšturu lencīšu 
vietā iespiežas bedres, rodas sāpes krūtīs 
un mugurkaulā, tas deformējas un veidojas 
kupris. Mēdz būt sajūta, kā staigājot ar kaklā 
uzkārtiem vairākus kilogramus smagiem 
smilšu maisiem. 

2. Ja krūšu samazināšanas operāciju veic 
pirmsmenopauzes vecumā, sākoties hor-
monu svārstībām, ievērojami sarūk ļaun-
dabīgu audzēju risks. Turklāt krūtis pēc tam 
iespējams pilnvērtīgi izmeklēt. Pārāk kuplos 
apaļumos neviendabīgo audu dēļ ne vienmēr 
ultrasonoskopijā un mamogrāfijā var saskatīt 
sabiezējumus un citas nevēlamas izmaiņas.

Izlabo pāris stundās
Lielo audu masu no krūtīm plastikas 

ķirurgs var izņemt 2–3 stundu laikā. Ope-
rācija notiek narkozē un nav sāpīga. Ja 
sieviete ir korpulenta, atbilstīgas būs C–D 
izmēra krūtis, taču parasti tās, kuras meklē 
plastikas ķirurga palīdzību, vēlas B–C izmēra 
apaļumus.

Dažkārt krūšu dziedzerus noņem pilnībā 
un pēc tam ievieto implantus, lai samazinātu 
audzēja attīstības risku, kā to darīja slavena-
jai aktrisei Andželīnai Džolijai.

Ja vēlas būtiski samazināt arī ķermeņa 
svaru, tas jādara pirms krūšu operācijas, jo 
notievējot, visticamāk, saruks krūšu apjoms 
un tās noslīdēs uz leju. 

– Sievietēm auglīgajā vecumā lielākajā daļā 
gadījumu iespējams izvēlēties tādu ķirurģi-
jas metodi, lai pēc tam būtu iespējams zīdīt 
mazuli, – stāsta daktere Rodke. – Pacientes 
parasti uzreiz pēc operācijas priecājas par 
vieglo sajūtu un jauno ķermeņa izskatu. Pro-
tams, sākumā krūtis ir klātas ar diedziņiem, 
krevelītēm un plāksteriem, taču pamazām, 
izzūdot tūskai, arvien labāk var novērtēt jauno 
izskatu. 

Plastikas ķirurģe krūšu samazināšanas 
operāciju salīdzina ar jauna tērpa šūšanu, 
jo nosacīti arī tās veido pēc piegrieztnēm. 
Pirmajā pielaikošanā tiek iespraustas kniep-
adatas, nav izgludinātas vīlītes. Var spriest, 
kā kleita izskatīsies, taču uz balli vēl nevar 

TEKSTS: INDRA OZOLIŅA

Veselības stiprināšana

Krūšu apjomu 
ietekmē hormonālas 
svārstības: 
pubertāte, 
grūtniecība, 
bērna zīdīšana, 
menopauze, 
endokrīnas slimības 
un aptaukošanās.

Kuplo krūšu posts
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Daudzas sievietes vēlētos lielākas krūtis, bet citām to dēļ grūti iegādāties 
piemērotu veļu un apģērbu, ir emocionāls diskomforts, kā arī veselības 
problēmas. Vai izšķirties par operāciju, un kādi var būt riski? 
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doties. Līdzīgi ir ar krūšu samazināšanu. 
Ārējos diegus izņem 10.–12. dienā. Trīs 
mēnešu laikā izveidojas stabili rētaudi, 
izšķīst iekšējie diegi un krūtis pielāgojas 
turpmākajam izskatam. 

Kas jāielāgo 
Pēc operācijas no daudzām problēmām, 

piemēram, asiņošanas un asinsizplūdu-
miem, klausot ārsta ieteikumus, iespējams 
izvairīties. Svarīgi ievērot miera režīmu, 
taču pavisam no kustībām nevajag atteik-
ties. Nelielas fiziskas aktivitātes uzlabos 
asinsriti un limfas atteci, brūce labāk dzīs, 
mazināsies tūska un trombu risks. Lai neat-
vērtos kāda šuve vai asinsvads, nedrīkst 
karsēties pirtī vai vannā, nav pieļaujama 
fi ziski smaga slodze. Īpaši jāuzmanās pir-
majās 12 dienās pēc operācijas, kad var būt 
asiņošana. Pēc mēneša drīkst sportot un 
sauļoties, aizsedzot rētas. 

Atšķirībā no krūšu palielināšanas ope-
rācijas, kad paliek tikai viena gandrīz 
nemanāma rētiņa, apaļumus samazinot, 
veidojas tā sauktais enkurs jeb apgriezts 
T burts. Rētas saglabājas ap krūtsgalu, no 
tā vertikāli uz leju un krūts krokā horizon-
tāli. Parasti tās ir tik sīkas kā matiņi, taču 
atkarībā no sievietes organisma īpatnībām 
reizēm ir biezākas un pamanāmākas. Pēc 
desmit dienām var novērtēt, kā āda reaģē 
uz diegiem, cik izteikti veidojas zilumi un 
kā notiek rētošanās, ko daļēji var progno-
zēt, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, un, ja 
nepieciešams, censties to ietekmēt. 

Lielāks risks veikt operāciju pastāv smē-
ķētājām, sievietēm, kurām ir pietiekami 
nekompensēts cukura diabēts vai slikta 
asinsrite citu iemeslu dēļ, jo brūces dzīs 
sliktāk. 

Bīstama ir iekšēja asiņošana, ja atvēries 
kāds lielāks asinsvads, ko var provocēt 
asinsspiediena pēkšņa paaugstināšanās. 
Tad krūts uzblīst krietni lielāka, kļūst cieta, 
tāpēc tā jāatver, lai iztīrītu sakrājušos asiņu 
recekļus. Tomēr, kā uzsver Evija Rodke-
Sproģe, ievērojot ārsta ieteikumus, nopietni 
sarežģījumi pēc krūšu samazināšanas ope-
rācijas gadās reti. P

Uzziņa
› Krūšu samazināšanas operācijas 
cena dažādās klīnikās atšķiras (no 
2000 līdz 5500 eiro), ko nosaka arī 
operācijas apjoms un tajā iekļauto 
pakalpojumu klāsts. 

› Ja krūtis samazinātas veselības 
problēmu dēļ un ir ārsta nosūtījums, 
čeku var iesniegt Valsts ieņēmumu 
dienestā, lai atgūtu aptuveni 
ceturtdaļu no samaksātās summas.

Vākums vasaras sākumā

Lupstājs 
nav indīgs

Gribētu uzzināt, kurus ārstniecības 
augus tagad var vākt un kā tos 
lieto dažādu slimību profi laksē un 
ārstēšanā.

LILITA KALNIŅA MADONAS NOVADĀ

 Ārstniecībai vācamos augus pavasaris 
uzplaucējis un uzziedinājis tik strauji, 
ka to vākšana tējām dažviet drīz būs 
nokavēta. Valsts novados augu fenolo-
ģiskā jeb sezonālā attīstība atšķiras, tāpēc 
svarīgi pašiem tai sekot līdzi un nenoka-
vēt ziedēšanas sākumu. “Dr. Pakalna tēju” 
zīmola autors Dailonis Pakalns atgādina, 
ka lapu drogas vāc auga ziedēšanas 
sākumā, kad beigusies to augšana, bet 
ziedus – pilnziedā. 

› Bērza lapas parasti vāc līdz jūnija 
vidum, kamēr tās vēl mīkstas, nedaudz 
sveķainas. Vislabāk izvēlēties meža 
izstrādes vietas, kur lapas nobrucina no 
zariem. Žāvē nojumēs vai sausās telpās, 
izklājot 2–3 cm biezā kārtā un bieži 
maisot. Droga noderēs nieru un urīnceļu 
ārstēšanā, jo tai piemīt izteiktas diurētis-
kās īpašības.

› Pašlaik pilnziedā ir baltā panātre. 
Drogai vāc gan lakstus, gan ziedus – plūc 
tikai baltās vainaglapas vai apmēram 
15 cm garas ziedošu augu galotnītes. 
Žāvē ēnā vai labi vēdināmā telpā, izklājot 

pavisam plānā slānī un bieži pārcilājot, 
jo droga naktīs vai lietainā laikā intensīvi 
uzsūc apkārtējās vides mitrumu. Jāglabā 
labi noslēgtā traukā. Dzēriens noderēs, 
lai apturētu asiņošanu ginekoloģisko 
problēmu gadījumos.

› Nātres nogriež vai nopļauj ziedē-
šanas laikā. Pāris stundu vītina, pēc tam 
noplūc lapas un žāvē, sargājot no tiešiem 
saules stariem, lai droga neizbalotu. 
Nedrīkst pāržāvēt, jo tad nātres viegli 
sabirst. Dzēriens piemērots imūnsistēmas 
stiprināšanai.

› Gaiļbiksītes lapas vāc ziedēšanas 
beigās, noplūcot vai nogriežot ar visu 
kātu. Žāvē nojumēs vai siltās telpās. Tēja 
nomierina un veicina sekrēciju. Droga 
noder arī vitamīnu dzērienam, bet parasti 
to izmanto kopā ar citiem augiem.

› Meža zemenes lapas ziedēšanas 
laikā noplūc bez kātiem un, regulāri pār-
cilājot, ātri žāvē ēnainās, labi vēdināmās 
telpās. Arī mellenes lapas vāc ziedēšanas 
laikā, nogriežot lapotus dzinumus. Žāvē 
ēnā, nojumēs vai bēniņos. Pēc tam sausos 
kātiņus nobrucina.

› Ziedēšanas laikā vāc arī rasaskrēs-
liņa lakstus, nopļaujot vai nogriežot virs-
zemes daļu pāris centimetru virs zemes. 
Žāvē parastos apstākļos. Droga regulē 
menstruālo ciklu, mazina asiņošanu un 
menopauzes simptomus.

Vai lupstājs pēc ziedēšanas kļūst 
indīgs?

SKAIDRĪTE KANDAVAS PAGASTĀ

 Farmācijas doktore Vija Eniņa uzsver: 
nekas indīgs augā neveidojas, vienkārši 
pēc ziedēšanas ārstniecības lupstājs 
(Levisticum o� icinale) noveco, kļūst 
koksnaināks, mazāk sulīgs un vairs nav 
tik garšīgs. Ja jau tā būtu patiesība, arī 
saknes nedrīkstētu vākt rudenī, t.i., pēc 
tam, kad augs beidzis savu veģetāciju, 
tātad ir gan noziedējis, gan nodzeltējis.

Mēs atbildam 
uz lasītāju 

jautājumiem

Dzirnavu iela 21, 
Rīgā, LV-1010 
pl@la.lv
67096652

Zvaniet, 
rakstiet, sūtiet!
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