
Palīdzēsim savai sirdij būt veselai!

Profesors Aivars Lejnieks skaidro, kādi ir sirds asinsvadu slimību riski, 
ko varam darīt mēs paši un ko – valsts.

Kardiologs un ģimenes ārsts skaidro, kādai vajadzētu būt ārstu 
savstarpējai sadarbībai un saiknei ar pacientu.

RISKS SIRDIJ RŪPES PAR PACIENTU
14.–15. lpp.2.–3. lpp.

SIRDS UN ASINSVADU SLIMĪBAS NE
MAINĪGI IR IZPLATĪTĀKAIS NĀVES 
CĒLONIS LATVIJĀ UN ARĪ PASAULĒ. 
PĒC SLIMĪBU PROFILAKSES UN KON
TROLES CENTRA DATIEM 2013. GADĀ 
NO ASINSRITES SISTĒMAS SLIMĪBĀM 
MŪSU VALSTĪ MIRUŠI 16 358 CILVĒKI. 
UN ŠIE SKAITĻI NEMAZINĀS.

2011. gadā tie bija 15673 cilvēki un 2012. – 16 314. Lai gan 
varētu teikt, ka šajā situācijā ir arī kāda laba ziņa mums vi-
siem. Proti, aptuveni 75% sirds un asinsvadu slimību izcelsme 
ir saistīta ar novēršamiem riska faktoriem. Tādiem kā paaug-
stināts holesterīna līmenis, paaugstināts asinsspiediens, 
aptaukošanās, paaugstināts cukura līmenis asinīs, augsts 
triglicerīdu līmenis, smēķēšana. Tikai lieta tāda, ka daudzi 
daļu riska faktoru neatpazīst, un ja arī atpazīst, tad nepievērš 
uzmanību. Tātad par to ir jārunā vēl un vēl. Vai daudzi šodien 
atceras, kā mēs, pateicoties reklāmai «Noskaidro savu holes-
terīna skaitli!», tuvāk iepazināmies ar vārdu «holesterīns»? 
Savulaik cilvēki par to smējās. Taču savu reklāma panāca. 
Ne tikai vecāka gadagājuma iedzīvotāji, kas vienmēr bijuši 
apzinīgāki ārstu apmeklētāji, bet arī daudzi jaunieši gribēja 
noskaidrot, kāds tad īsti ir viņu holesterīna līmenis. Šodien 
nozīmējums uz holesterīna analīzēm izbrīnu vairs neizraisa. 

Savu sirds asinsvadu slimību riska faktoru zināšana un  kon-
trole ir tikai viens no komponentiem, kas palīdz šīs slimības 
novērst. Otra nozīmīgā sastāvdaļa ir dzīvesveids. Ēst veselīgi. 
Regulāri nodarboties ar sportu. Nesmēķēt. Tie ir galvenie 
nosacījumi, kas, visticamāk, ļaus mums dzīvot ilgāku un arī 
kvalitatīvāku dzīvi. Iespējams, izvēloties veselīgu dzīvesvei-
du, kādu māks bažas, vai viņš zina, ko īsti tas nozīmē. Uz šo 
jautājumu noteikti var palīdzēt atbildēt ģimenes ārsts, presē, 
televīzijā un internetā pieejamā informācija. Galvenais – ne-
vajag kautrēties jautāt!

LIETOT ZĀLES? STENTS ASINSVADĀ INSULTS VAI INFARKTS?
Mirdzaritmijas diagnoze uztverama nopietni.Kam palīdz invazīvā kardioloģija.Kas ceļ un kas mazina holesterīna līmeni.

16. lpp.12. lpp.4. lpp.
Ko spēj izdarīt Latvijas bērnu kardiologi.
BĒRNU SIRDĪM

18.–19. lpp.
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EVITA HOFMANE

Latvijā apmēram pusei iedzīvotāju par 
nāves cēloni tiek minētas sirds asinsvadu 
slimības. Vai cilvēki zina šo slimību riska 
faktorus un kā iespējams tos novērst?

Par to jautājam Rīgas Austrumu klīniskās uni-
versitātes slimnīcas galvenajam speciālistam 
internajā medicīnā, Rīgas Stradiņa universitā-
tes Iekšķīgo slimību katedras vadītājam, Latvi-
jas Zinātņu akadēmijas akadēmiķim, profesoram 
Aivaram Lejniekam.

– Kādi ir sirds asinsvadu slimību riska faktori 
(ietekmējamie un neietekmējamie), un kuri 
no tiem, jūsuprāt, ir svarīgākie? Vai cilvēki 
tos zina?
– Domāju, ka lielākā daļa zina dažus riska fakto-
rus, taču ne visus. Lielākie riska faktori ir dzimums, 
vecums, svars, dzīvesveids, uzturs, smēķēšana. 
Protams, tiem pievienojas medicīniska rakstura 
riska faktori: paaugstināts holesterīna līmenis, 
paaugstināts arteriālais spiediens u.c., kas vēl vai-
rāk veicina problēmu attīstību. Cilvēki ne vienmēr 
novērtē riska faktoru svarīgumu, jo, kamēr viņi ir 
samērā jauni vai daudzmaz aktīvi, daļa šādu prob-
lēmu šķiet mazsvarīgas. Ko gan dažas cigaretes 
vai paaugstināts svars var izdarīt?
Pastāv novēršamie un nenovēršamie riska faktori. 
Piemēram, to, vai mēs esam sieviete vai vīrietis, 
mainīt nevar; to, ka gadi nāk klāt, arī nevaram 
apturēt, bet to, ko mēs ēdam, kāds ir svars, �ziskā 
aktivitāte – to gan varam ietekmēt. Arteriālais 
spiediens, holesterīns ir jāuztur pietiekami labā 
līmenī. Domāju, ka ne visi cilvēki par to zina, tāpēc 
ir ļoti svarīgi sniegt rekomendācijas un ieteiku-
mus, ko un kādā veidā labāk darīt. Protams, ir 
jāapzinās, ka arī ideālos apstākļos, kad viss tiek 
izpildīts un ievērots, nemirstīgi mēs nekļūsim, 
taču riska faktoru mazināšana un novēršana ļauj 
mums kvalitatīvāk un ilgāk dzīvot.
– Kas ir vairāk pakļauts riska faktoru ietek-
mei – sievietes vai vīrieši? Ar ko tas varētu 
būt saistīts?
– Riska faktori ir apmēram vienādi gan vīriešiem, 
gan sievietēm, bet jāņem vērā, ka sievietēm pēc 
50 gadu vecuma būtiski mainās hormonālais 
fons, samazinās estrogēno hormonu sintēze, 
kas sievietēm būtiski palielina sirds asinsvadu 
slimību riskus. Tātad pie nosacīti vienādiem riska 

momentiem sievietēm pēc 50 gadu vecuma risks 
ir būtiski lielāks nekā vīriešiem. Tāpēc vēl rūpīgāk 
jāpadomā par riska faktoru novēršanu.
– Pašlaik daudz tiek runāts par to, ka sirds 
asinsvadu slimības kļūst arvien jaunākas. Ar 
ko tas varētu būt izskaidrojams?
– Nereti nākas dzirdēt, ka dzīve nav tik laba, ir 
lielas problēmas, daudz kā trūkst un tamlīdzīgi. 
Tomēr daudziem cilvēkiem dzīve ir uzlabojusies 
un prasa arvien mazāku �zisko piepūli dažādu 
darbību veikšanai. Mums ir mašīnas, citi trans-
portlīdzekļi, ar ko pārvietoties, mēs samērā maz 
staigājam, uzturā vairāk lietojam viegli asimilē-
jamos produktus, kas ātri un viegli uzsūcas, ir 
ogļhidrātiem un taukiem bagāti. Uzņemto kalo-
riju daudzumu nevaram iztērēt, tāpēc palieli-
nās ķermeņa svars, kas savukārt veicina dažādu 
problēmu kā insulīna rezistences, aterosklero-
zes un paaugstināta arteriālā spiediena rašanos, 
miokarda infarkta vai insulta attīstību. Šobrīd 
šīs problēmas kļūst arvien jaunākas, sāk parā-
dīties jau bērna vecumā, it īpaši, ja runājam par 
palielinātu svaru. Vēl pēdējos gados ir vērojama 
kāda nepatīkama tendence. Ir pieejams daudz 
informācijas par smēķēšanas kaitīgumu, notiku-
šas dažādas akcijas, un daļa vīriešu to uztvēruši 
ļoti nopietni, smēķē mazāk. Savukārt sieviešu, 

it īpaši jaunu sieviešu un jauniešu vidū smēķē-
šana īpaši nav mazinājusies. Tā ir liela problēma, 
jo smēķēšana ir viens no būtiskākajiem kaitīga-
jiem faktoriem sirds asinsvadu un arī plaušu sli-
mību attīstībā.
– Kādā vecumā vajadzētu sākt regulāri pār-
baudīt asinsspiedienu, holesterīna, cukura 
līmeni asinīs? Kā iedzīvotāji paši ikdienā var 
kontrolēt savus riska faktorus?
– Pirmkārt, ir jākontrolē svars. Tas jādara jau no 
bērnības un jāskatās, lai svars būtu atbilstošs 
vecumam un augumam. Ir dažādas tabulas un 
formulas, kādā veidā to aprēķināt. Visvienkāršākā 
ir Broka formula (augums centimetros mīnus 100). 
Vēl precīzākas ir ķermeņa masas indeksa (ĶMI) 
tabulas. Ja tiek konstatētas neatbilstības normai, 
svars ir jākoriģē, ievērojot veselīgu dzīvesveidu.
Otrkārt, jāmēra arteriālais spiediens. Nav konkrētu 
regulu, cik bieži un kad būtu jāsāk mērīt asins-
spiediens, jo faktiski tas tiek mērīts gandrīz katru 
reizi, kad cilvēks dodas pie ārsta. Tomēr vienu 
reizi gadā asinsspiedienu mērīt noteikti vaja-
dzētu arī tad, ja nav nekādu sūdzību. Jāatceras, 
ka asinsspiediens palielinās arī ārsta apmeklējuma 
laikā, tāpēc ir svarīgi vismaz vienu reizi to izmē-
rīt ļoti precīzi. Precīzais mērījums varētu notikt 
15–20 minūtes pēc ierašanās pie ārsta: pacients 

kādu brīdi mierīgi pasēž, atpūšas, atslābinās, un 
tikai tad tiek mērīts asinsspiediens. Pacientiem, 
kuriem tiek konstatēts paaugstināts asinsspie-
diens, noteikti jāsāk to mērīt arī mājās. Kontroles 
biežums ir atkarīgs no tā, cik labi ir kompensēts 
arteriālais spiediens, un par to vienojas ar ārstu. 
Sākumā, kamēr asinsspiediens nav kompensēts, 
notiek medicīniska pielāgošanās, ir jāmēra bie-
žāk, kaut vai 2–3 reizes dienā. Pēc tam septiņas 
reizes nedēļā (dažādos diennakts laikos), bet tad, 
kad spiediens ar dzīvesveida izmaiņām un medi-
kamentiem jau ir koriģēts, var mērīt retāk – 3–5 
reizes mēnesī. Spiedienu vajag kontrolēt arī pirms 
�ziskām slodzēm un sekot līdzi, lai tā nebūtu pār-
mērīga. Katrs gadījums ir individuāls, taču jāņem 
vērā, ka asinsspiediens vienmēr ir jāmēra precīzi, 
atbilstoši norādījumiem. To pacientiem iemāca, 
tiekoties ar ārstu.
Regulāri jāveic arī holesterīna un citu lipīdu līmeņa 
kontrole. Ja holesterīna līmenis ir normāls, tad 
to varētu pārbaudīt ik pēc pieciem gadiem. Ja ir 
konstatētas problēmas, tad laikā, kamēr tiek pie-
lāgoti medikamenti, mainīts dzīvesveids, holes-
terīnu varētu kontrolēt ik pēc sešiem mēnešiem.
Vēl viens rādītājs, ko cilvēkam pašam vajadzētu 
kontrolēt, ir pulss – sirds sitienu skaits minūtē. 
Katram cilvēkam vajadzētu iemācīties skaitīt sev 
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Iepazīt un kontrolēt savus sirds asinsvadu slimību riska faktorus
PACIENTU IZGLĪTĪBAI
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Aivars Lejnieks: «Ir jābūt vienai struktūrai, kas vada un koordinē iedzīvotāju izglītošanu par sirds asinsvadu slimību risku, cukura 
diabētu, bronhiālo astmu u.c. slimībām, kura būtu vērsta uz šo slimību mazināšanas iespējām.»
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PACIENTU IZGLĪTĪBAI

pulsu uz radiālās artērijas (rokas apakšdelma lejas-
daļā, īkšķa pusē).
Šādā veidā gan pats pacients, gan ārsts var kon-
trolēt pacienta riska faktorus.
– Cik viegli Latvijas iedzīvotājiem ir pieejami 
izmeklējumi un analīzes sirds veselības stā-
vokļa noteikšanai?
– Svara vai ĶMI noteikšana, pulsa un asinsspie-
diena mērīšana, urīna un asins analīzes, asins 
bioķīmijas noteikšana, arī acs dibena izmeklē-
jumi – šie izmeklējumi ir vienkārši pieejami, jau-
tājums ir tikai tāds, vai cilvēks pats vēlas to darīt. 
Vai viņš to dara reizi gadā vai reizi trīs gados – 
tā ir viņa paša izvēle. Protams, visbiežāk cilvēki 
savus ģimenes ārstus atceras tad, kad jau ir kādas 
problēmas. Tāpēc nevar teikt, ka pacientu un 
ģimenes ārstu saskarsme vienmēr ir ideāla. Tie 
ārsti, kas ilgstoši novēro savus pacientus, strādā 
veiksmīgi un ir spējīgi palīdzēt viņiem normāli, 
kvalitatīvi dzīvot.
– Vai ir apkopoti dati par to, cik daudziem Lat-
vijas iedzīvotājiem ir paaugstināts asinsspie-
diens, holesterīna līmenis, cukura līmenis? 
Protams, šeit mēs varam runāt tikai par tiem 
cilvēkiem, kuri apmeklē ārstus.
– Pirmkārt, mums ir pieejami dažādi starptau-
tiski dati, ko aprēķinājuši speciālisti Eiropā. Otr-
kārt, mums ir arī Latvijas dati, ko dažādos laika 
posmos esmu pētījis sadarbībā ar Latvijas kolē-
ģiem, īpaši ar medicīnas zinātņu doktoru Vilni 
Dzērvi un LU profesoru Andreju Ērgli. Rezultāti 
ir publicēti gan Latvijā, gan arī ārzemēs. Bijušas 
dažādas aptaujas, pētījumi ar ģimenes ārstiem, 
un mūsu dati īpaši neatšķiras no kopējām Eiropas 
tendencēm. Paaugstināts asinsspiediens ir diez-
gan lielai populācijas daļai – tuvu 50%, ļoti dau-
dziem ir vairāki riska faktori. Nevarētu teikt, ka šie 
dati ir iepriecinoši. Ļoti daudzi cilvēki nesasniedz 
labu kompensāciju vai apmierinošus ārstēšanas 
rezultātus, tieši otrādi – ārstēšanas rezultāti bieži 
nav iepriecinoši.
Pēc statistikas datiem Latvijā saslimstība ar cukura 
diabētu ir nedaudz lielāka par 3%, bet, ja mēs ska-
tāmies pacientus, kuri ir vecāki par 60 gadiem, tad 
šajā vecuma grupā izmainīta glikēmija (paaug-
stināts cukura līmenis asinīs) ir ap 30%, un tas ir 
liels skaitlis.
– Runājot par sirds asinsvadu slimībām, 
vienmēr tiek runāts par pro� laksi. Lūdzu, 
paskaidrojiet, ko nozīmē primārā un sekun-
dārā pro� lakse? Ar ko tās atšķiras?
– Primārā pro� lakse ir tādu dzīvesveida vai ārst-
niecisko paņēmienu kopums, kas neļauj attīstīties 
slimībai. Piemēram, jums ir veselīgs dzīvesveids, 
tātad jūs neļaujat attīstīties ne paaugstinātam 
asinsspiedienam, ne aterosklerozei utt. Tās ietva-
ros nepieciešams samazināt ķermeņa svaru, vairāk 
kustēties, ēst sabalansētu uzturu un tamlīdzīgi.
Sekundārā pro� lakse sākas tad, kad jau ir biju-
šas nopietnas problēmas, piemēram, miokarda 
infarkts. Pacients tiek izrakstīts uz mājām un tur-
pina lietot medikamentus un darīt visu, lai slimība 
neatkārtotos. Primārajā pro� laksē mēs parasti 
izmantojam nespeci� skus paņēmienus – � zisko 
slodzi un uztura korekcijas; sekundārās pro� lak-
ses gadījumā parasti tiek lietoti arī medikamenti. 
Agrāk arī primārajā pro� laksē tika ieteikts lietot 
aspirīnu, taču šobrīd ir konstatēts, ka tā lietošanas 
rezultāti nav tik veiksmīgi. Terciārā pro� lakse ir ļoti 
speci� ska – par tādu runājam tad, ja tiek darīts 
viss, lai kardiovaskulārie notikumi neatkārtotos, 
būtībā te notiek speci� ska ārstēšana.
– Vai pacienti ir motivēti mainīt savu dzīves-
veidu, lietot zāles? Ja ir, tad vai tas ir ilgstoši?

– Ar motivāciju ir dažādi. Bieži vien ir tā – jo sma-
gāks stāvoklis, jo motivācija ir lielāka. Ja stāvoklis 
uzlabojas, motivācija samazinās un par to atce-
ras tikai tajā brīdī, kad atkal veselības stāvoklis 
nopietni pasliktinās. Tad notiek sevis šaustīšana: 
«Kāpēc es nedarīju tā, kā bija teikts?» Tas ir parasts 
process, un gudram ārstam vienmēr jāatceras, 
ka cilvēka motivācija ir jāstimulē. Ne velti ārsts 
var izrakstīt recepti uz trim mēnešiem. No vienas 
puses, tas pacientam šķiet ļoti apgrūtinoši, ka ik 
pēc trim mēnešiem atkal vajadzīga jauna recepte, 
bet tādai sistēmai ir jābūt, jo vizītes laikā cilvēkam 
tiek atgādināts, kas un kā jādara. Ja to nedara, 
pacients domā, ka ir izdzēris daktera izrakstīto 
zāļu kursu, un vairāk zāles nepērk, nelieto un 
uzskata sevi par veselu.
Tas ir viens no veidiem, kā uzlabot motivāciju: 
satikties ar savu ārstu un vēlreiz pārrunāt it kā 
saprotamas lietas. Otrs veids ir piedalīties dažā-
dās pacientu apmācības grupās, kas gan Latvijā 
netiek organizētas, bet es domāju, ka tādas būtu 
jāveido gan pacientiem ar cukura diabētu, gan ar 
paaugstinātu arteriālo asinsspiedienu, gan bron-
hiālo astmu un daudzos citos gadījumos. Ārstam 
pacients ir jāmāca, pretējā gadījumā viss nonāk 
pašplūsmā un nevar sasniegt labu rezultātu. 
Par nožēlošanu pacientu regulāras izglītošanas 
nozīmi esošie veselības administratori neizprot. 
Izglītošana nav tikai īsa saruna ar ārstu!
– Kas vislabāk varētu ietekmēt pacientu 
līdzestību savas slimības ārstēšanā? Vai rezul-
tātu vairāk ietekmē ārsta un pacienta sadar-
bība, vai tie ir vēl kādi citi faktori?
– To, protams, ietekmē daudzi faktori. Viens no 
tiem ir izglītības līmenis. Ir pierādīts, ka augstāks 
izglītības līmenis tomēr ļauj labāk saprast, kāpēc 
un cik ilgi jālieto medikamenti. Jāatzīmē, ka arī 
dzimumam ir sava loma, jo sievietes labāk nekā 
vīrieši realizē ārstēšanas uzdevumus. Rezultātu 
ietekmē zāļu cena, tas, cik būs jāpiemaksā par 
konkrētu medikamentu. Pēdējos gados ietekmi 
atstājis tas, ka dažādi medikamenti tiek kom-
binēti, un kombinācijās vienā tabletē ir kopā 
salikti divi un pat trīs medikamenti. Ir pierādīts: 
ja pacientam jālieto trīs dažādu medikamentu 
tabletes atsevišķi, tad lietošanas regularitāte 
ar laiku strauji mazinās, bet, ja visi trīs medika-
menti ir vienā tabletē, tad tā lietošanas ilgums 
un kārtīgums noteikti būs daudz labāks. Tas ir 
ļoti svarīgi.
Vēl ārstam ir svarīgi censties atcerēties, ko viņš 
ar pacientu ir runājis iepriekšējā tikšanās reizē. 
Runātais jāpieraksta, lai neatkārtotos, jo citādi 
pacients var zaudēt vēlmi ar šādu ārstu kontaktē-
ties. Pacientiem ar hroniskām kaitēm būtu vēlams 
rakstīt slimības dienasgrāmatu, ko katrs var darīt 
sev ērtā veidā.
– Kardiologi parasti uzsver, ka cukura dia-
bēta pacientiem ir lielāks risks saslimt ar sirds 
asinsvadu slimībām? Ar ko tas ir saistīts?
– Tiem pacientiem, kuriem ir prediabēts vai 
cukura diabēts, risks saslimt ar sirds asinsvadu 
slimībām ir tikpat liels kā pacientiem, kuriem nav 
diabēta, bet jau ir bijis miokarda infarkts. Attie-
cībā uz kardiovaskulārajām problēmām var likt 
vienādības zīmi: miokarda infarkts = cukura dia-
bēts. Cukura diabēta izraisītās glikozes un lipīdu 
svārstības, kam ir grūti gūt precīzu kompensāciju, 
bojā asinsvadus un veicina agrīnu aterosklero-
zes attīstību. Parādās izmaiņas lipīdu un ogļhid-
rātu vielmaiņā, tiek bojāts asinsvadu endotēlijs, 
kas nodrošina normālu asinsvadu funkciju. Tāpēc 
cukura diabēta pacientus pielīdzina augsta riska 
aterosklerozes pacientiem.

– Mēs parasti runājam par kardiovaskulāro 
slimību riska faktoriem, bet speciālisti mēdz 
pieminēt kardiometabolos riska faktorus. Vai 
tie kaut kā atšķiras?
– Ir sirds un asinsvadu riska faktori (kardiovaskulā-
rie riska faktori): dzimums, vecums, paaugstināts 
arteriālais spiediens, palielināts ķermeņa svars, 
smēķēšana, mazkustīgs dzīvesveids. Pamatā tos 
var saukt par sadzīviskiem riska faktoriem, kurus 
saprot ikviens. Taču, ja es pateikšu «kardiome-
tabolie riska faktori», diez vai to būs tik viegli 
saprast. Tiem riska faktoriem, ko jau nosaucu, 
jāpieliek klāt insulīna rezistence, brīvo taukskābju 
uzkrāšanās aknās un mitohondrijos, mitohondriju 
nespēja sintezēt enerģiju pietiekošā daudzumā 
u.c. Jēdzienā «kardiometabolie riska faktori» tiek 
ielikti arī tie patoģenētiskie momenti, kādā veidā 
norisinās šī problēma; tas tiek dziļāk izskaidrots. 
Faktiski var pateikt arī divos vārdos: metabolais 
sindroms vai insulīna rezistence, arī tas ietvertu 
to pašu. Šajā gadījumā kardiometabolie riska fak-
tori ietver to, ka cilvēkam ir insulīna rezistence, 
paaugstināts ķermeņa svars, nepareiza insulīna 
receptoru saistīšanās ar insulīnu, kā rezultātā aiz-
kuņģa dziedzeris strādā pastiprināti, lai glikoze 
varētu ieiet šūnā. Tad, kad glikoze ir iegājusi šūnā, 
tajā ieiet arī daudz lipīdu, veidojas daudz brīvo 
taukskābju, kas izgulsnējas un bojā asinsvadus, 
un attīstās ateroskleroze. Ja daudz tiek lietoti ogļ-
hidrāti, var attīstīties prediabēta stāvoklis utt. Šis 
jēdziens dod medicīniska rakstura informatīvo 
bagāžu. Es tikko esmu uzrakstījis grāmatu «Ceļo-
jums metabolā sindroma un insulīna rezistences 
klīniskajos stāvokļos», kur tas viss tiek aprakstīts 
un izskaidrots.
– Vieni un tie paši riska faktori ir kardiovasku-
lārajām slimībām un 2. tipa cukura diabētam. 
Ar ko tas ir izskaidrojams?
– 2. tipa cukura diabēts savā pamata izpausmē ir 
kardiovaskulāra (sirds un asinsvadu) problēma. 
Šajā gadījumā bojājums asinsvados notiek tādē-
jādi, ka ogļhidrāti, kas nonāk mūsu organismā, 
netiek veiksmīgi izmantoti, un gala rezultātā 
cieš asinsvadi.
Ja runājam par aterosklerozi, tad arī cieš asinsvadi, 
tikai šajā gadījumā nav ogļhidrātu traucējumu, 
bet ateroskleroze attīstās agrīnāk, ja ir samazi-
nājies asinsvadu spraigums un ir miokarda bojā-
jumi. Ceļi var būt dažādi, bet iznākums ir līdzīgs.
Mūsu organisms ir universāls mehānisms, un ja 
mēs šo universālumu nesaskatīsim, tad tā arī visu 
laiku dalīsim: kardioloģija, onkoloģija, endokri-
noloģija utt. Mūsdienās ārstam ir jāspēj saskatīt 
kopumu, bet tad, kad gribam kaut ko izskaidrot, 
kopumu sadalām pa atsevišķām vienībām un 
posmiem, jo tā sabiedrībai būs vieglāk saprast. 
Sabiedrība ir jāizglīto.
– Kāda ir valsts loma sabiedrības izglītošanā 
par sirds slimību riska faktoriem, ja šodien 
tik daudz informācijas ir pieejams presē, 
internetā?
– Valstij ir vadošā loma, bet ne tik daudz infor-
mācijas sniegšanā, cik vienotas sistēmas izveidē. 
Šobrīd tā ir diezgan haotiska. Ir jābūt vienai 
struktūrai, kas vada un koordinē izglītošanu 
par sirds asinsvadu slimību risku, cukura dia-
bētu, bronhiālo astmu u.c. slimībām, kura būtu 
vērsta uz šo slimību mazināšanas iespējām. Nav 
tik būtiski, vai to dara Veselības ministrija vai 
kāda cita struktūra. Nedrīkst būt tā, ka katrs 
pauž savu individuālo vēlmi vai ideju un tad 
visi kopā to realizē. Jābūt konkrētai program-
mai, ko dara slimnieki, ambulatorie ārsti, izglī-
tības iestādes, masu informācijas līdzekļi. Šādas 

vienotas sistēmas nav, bet valstī ir dažādas kam-
paņas. Piemēram, Ārstu biedrība organizē kam-
paņu pret pārmērīgu sāls lietošanu vai taukiem, 
Veselības ministrija – pret holesterīnu u.c. Nav 
mērķtiecīga, metodiska darba cīņā ar šīm prob-
lēmām. Tāpēc būtu ļoti svarīgi izveidot daudz-
pakāpju, piramīdas veida struktūru, kādā veidā 
risināt problēmas, kas saistītas ar sirds asinsvadu 
u.c. slimībām. Iedzīvotājiem tiktu sniegta infor-
mācija par pareizu uzturu, dzīvesveidu, medi-
kamentiem, ārstēšanu un citiem jautājumiem. 
Turklāt darbam jānotiek pastāvīgi, tas nevar tik 
paveikts vienā reizē. Protams, būtu ļoti svarīgi 
šos jautājumus pārrunāt agrīni, skolas vecumā. 
Vispār runāt par cilvēka organismu, kā veidojas 
un funkcionē ķermenis. Pašlaik informācija tiek 
sniegta kampaņveidīgi, nav sistemātiskuma, kas 
man šķiet nepareizi.
– Pašlaik atkal ir aktualizēts jautājums par 
veselības mācības nepieciešamību skolās. 
Kāds ir jūsu viedoklis par to?
– Ja runājam par veselības mācības ieviešanu 
skolās, tad jautājums ir par to, ko mācīs un kurš 
mācīs. Ideja pirmajā brīdī šķiet ļoti pareiza, bet es 
neesmu redzējis programmu, kas īsti tiks mācīts. 
Ja to darīs bioloģijas skolotāji, kuri domā, ka 
viņiem viss par cilvēka ķermeni un veselīgu dzī-
vesveidu ir saprotams un zināms, tad visbiežāk 
jēgas no tā nebūs. Tas būtu līdzīgi kā matemātikas 
skolotājam mācīt � zkultūru. Kaut kas jau notiks, 
bet cik efektīvi? Šis priekšmets jāmāca cilvēkiem, 
kuri tiešām labi pārzina jautājumu un, iespējams, 
ka viņiem jābūt arī attiecīgai izglītībai. Varbūt to 
nevajag izdalīt atsevišķi un saukt par veselības 
mācību, bet mācīt kā daļu no dabas zinībām: kas 
ir anatomija, kā veidojas un strādā cilvēka šūnas 
un organisms, kāda ir savstarpējā mijiedarbība, 
riska faktori. Es nedomāju, ka skolotājs, kuram 
nav speciālas izglītības šajos jautājumos, ļoti veik-
smīgi varēs mācīt veselības mācību. Tiem ir jābūt 
cilvēkiem ar medicīnisko izglītību, kuri orientējas 
visās sarežģītajās organisma norisēs. Veselības 
mācībā mācīt tikai to, ka nesmēķēsim, neēdīsim 
to vai šito, tas nav saistoši un to var pastāstīt atse-
višķās stundās. Protams, par veselīgu dzīvesveidu 
skolās ir jāmāca, bet vai tam ir vajadzīgs atsevišķs 
mācību bloks, es nezinu. Cik daudz un ilgi mācīt, 
to lai nosaka Izglītības ministrija. Te ir vajadzīga 
diskusija un saruna, kā arī ļoti interesanti uzraks-
tīta mācību programma. Ir jāsaprot, ko mēs ar to 
gribam panākt.

Iepazīt un kontrolēt savus sirds asinsvadu slimību riska faktorus
Mitohondriji – organoīdi, kas apgādā šūnu ar enerģiju un dažādā 
daudzumā atrodami gandrīz visās organisma šūnās. Būtībā tie ir 
organisma termoelektrostacija – ražo 
enerģiju (adenozīntrifosfātu). Tajos 
orgānos, kur nepieciešams vai-
rāk enerģijas (sirds), šūnās to 
ir vairāk.

Skaidrojošā vārdnīca
daudzumā atrodami gandrīz visās organisma šūnās. Būtībā tie ir 
organisma termoelektrostacija – ražo 
enerģiju (adenozīntrifosfātu). Tajos 

Aprēķinot ķermeņa masas indeksu, var novērtēt, vai jums 
ir liekā ķermeņa masa:
ĶMI = Svars (kg) / augums (m)2

zz ĶMI < 18,5 – pārāk mazs svars
zz ĶMI 18,5–24,9 – svars normas robežās
zz ĶMI 25–29,9 – liekais svars
zz ĶMI > 30 – aptaukošanās

Ķermeņa masas 
indekss (ĶMI)
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Sirds
veselības avīze

PACIENTU IZGLĪTĪBAI

ANNA KALNIŅA

Mūsdienās vārdu holesterīns noteikti ir 
dzirdējis ikkatrs, tomēr tas nenozīmē, ka 
visi dzirdējušie var likt roku uz sirds un 
apstiprināt, ka pārbaude veikta, holeste-
rīna skaitlis zināms un potenciālais risks, 
kā arī turpmākā rīcības shēma ar medi-
ķiem apspriesta.

Par to, kādēļ holesterīna skaitlis mūsu veselī-
bas bilancē ir tik svarīgs un kādēļ, neraugoties 
uz dažādiem spriedelējumiem un pat šķietami 
ticamiem argumentiem, holesterīnu mazinošu 
medikamentu lietošanu pārtraukt nedrīkst, Sirds 
veselības avīzei stāsta ārsts Andris Skride, Latvi-
jas Kardioloģijas centra Invazīvās un neatliekamās 
kardioloģijas nodaļas kardiologs.

– Vai sekošana holesterīna skaitlim uzskatāma 
par šā brīža modes lietu, vai arī holesterīna 
skaitlis patiešām ir nozīmīgs cilvēka veselī-
bai un tā noteikšana ir svarīga veselības pro-
�lakses sastāvdaļa?
– Holesterīna skaitlis tāpat kā asinsspiediens 
patiešām ir ļoti nozīmīgs rādītājs. Līdztekus 
tādiem neietekmējamiem riska faktoriem kā 
ģenētika, dzimums un vecums, ietekmējamie 
riska faktori – paaugstināts holesterīna līmenis, 
paaugstināts asinsspiediens u.c. – rada sirds un 
asinsvadu slimību riskus. Holesterīna skaitlis un 
asinsspiediens ir divas būtiskas lietas, kuras mēs 
varam ietekmēt, pasargājot sevi no asinsvadu 
aizkaļķošanās un paildzinot labās, kvalitatīvās 
dzīves garumu. Būsim pavisam tieši – holesterīns 
ir nozīmīgs nāves riska faktors, kas veicina vienu 
no sirds slimību formām – pēkšņu nāvi.
Uzturot holesterīna līmeni un asinsspiedienu nor-
mas robežās, mēs varam sevi vairāk pasargāt no 
infarkta, insulta un kāju gangrēnas. Šīs problēmas 
izraisa viena un tā pati slimība – asinsvadu aizkaļ-
ķošanās jeb ateroskleroze –, un atšķiras tikai vieta 
organismā, kur tā iemitinājusies.
– Kam biežāk novērojams paaugstināts holes-
terīna līmenis – vīriešiem vai sievietēm? Ar ko 
tas skaidrojams?
Paaugstināts holesterīna līmenis novērojams gan 
vīriešiem, gan sievietēm. Varbūt vīriešiem agrī-
nāk, sievietēm vēlāk. Tas ir atkarīgs no dažādiem 
faktoriem, tostarp ģenētikas un dzīvesveida, bet 
visvairāk to ietekmē aknu darbība.
Taču vīriešiem atšķirībā no sievietēm ir augstāks 
kardiovaskulāro saslimšanu risks, jo sievietes 
reproduktīvajā vecumā aizsargā hormonālā sis-
tēma. Tajā pašā laikā pēc menopauzes sirds asins-
vadu slimību risks sievietēm strauji pieaug un var 
pat pārsniegt vīriešu riska līmeni.
– Kam jāpievērš uzmanība, ja holesterīns ir 
paaugstināts, – tikai kopējam skaitlim vai arī 
atsevišķām tā frakcijām?
– Noteikti jāpievērš uzmanība atsevišķām frak-
cijām – gan zema blīvuma holesterīnam, gan 
arī triglicerīdu līmenim. Veselam cilvēkam zema 
blīvuma jeb sliktā holesterīna rādītājam jābūt 
zem 3 mmol/l, bet, ja slimība jau sākusies, tas 
nedrīkst pārsniegt 1,8 mmol/l. Triglicerīdiem 
jābūt zem 1,7 mmol/l, savukārt augsta blīvuma 
jeb labajam holesterīnam vajadzētu būt vismaz 
1,2 mmol/l.
– Ko vispirms iesakāt pacientiem ar paaug-
stinātu holesterīna līmeni – medikamentozo 
terapiju vai dzīvesveida un diētas maiņu? Cik 
ilgi drīkst mēģināt pazemināt holesterīna 

līmeni tikai ar dzīvesveida korekciju un bez 
medikamentu lietošanas?
– Primārie ieteikumi ir atkarīgi no pacienta vese-
lības stāvokļa. Ja pacientam jau ir konstatēta 
ateroskleroze un kaut vismazākā asinsvadu aiz-
kaļķošanās, tad statīnu grupas medikamenti 
jālieto pat tad, ja holesterīna līmenis uzska-
tāms par normālu. Jāatceras, ka statīnu grupas 
medikamenti pirmām kārtām darbojas tieši 
asinsvados, samazinot to aizkaļķošanos, un 
holesterīna līmeņa samazināšana ir tikai viena 
no šīs medikamentu grupas preparātu papil-
dus iedarbībām.
Bet, ja paaugstināts holesterīna līmenis tiek kon-
statēts veselam cilvēkam, tad ģimenes ārsts vai 
kardiologs, izmantojot speciālas tabulas, pēc 
vecuma, ģenētiskās predispozīcijas, asinsspie-
diena, ieradumiem (piemēram, smēķēšana), 
citām slimībām (piemēram, cukura diabēts) un 
daudziem citiem faktoriem izrēķina pacienta 
risku saslimt ar kardiovaskulārajām slimībām. 
Ja risks ir zems, tad kā primāro līdzekli holes-
terīna līmeņa mazināšanai iesaka dzīvesveida 
korekciju un diētu. Ja risks ir augsts, tad uzreiz 
tiek rekomendēta statīnu terapija. Protams, arī 
medikamentu lietošanas gadījumā nepieciešama 

kaitīgo ieradumu atmešana, veselīga dzīves-
veida ievērošana.
Par holesterīna līmeni pazeminošiem pasāku-
miem, izvēloties diētas un dzīvesveida korekciju, 
rezultāti tiek vērtēti pēc diviem trim mēnešiem. 
Ja ar šādu taktiku holesterīna līmeni pazemināt 
neizdodas, tad, visticamāk, būs nepieciešama 
statīnu terapija. Vai tā sākama uzreiz, vai arī tikai 
pēc kāda laika, atkarīgs no tā, kā mainās pacienta 
kardiovaskulāro saslimšanu risks.
– Kādi ir galvenie pārtikas produkti, no kuriem 
jāizvairās, rūpējoties par holesterīna līmeņa 
samazināšanu? 
– Jāizvairās no visām eļļām, kas nav olīveļļa, no 
trekniem piena produktiem, tostarp treknajiem 
un kausētajiem sieriem, no treknas gaļas. Protams, 
ka aizliegto produktu sarakstā ietilpst arī dažādi 
pusfabrikāti, čipsi, smalkmaizītes un saldumi. Pavi-
sam atteikties no gardām lietām arī nav vēlams, 
tomēr jāuzmanās, lai našķi nav trekni un galve-
nais – it visā jāievēro mērenība.
Blakus pareizai ēdienkartei jāpadomā arī par kus-
tību ieviešanu dienas režīmā. Sporta nodarbības 
nepieciešamas katru dienu, protams, atkarībā no 
katra cilvēka spējām. Piemēram, pastaigāties vai 
nūjot patiešām var gandrīz jebkurš!

– Ja pacientam izrakstīti holesterīna līmeni 
samazinoši medikamenti, cik ilgi tie jālieto – 
kursa veidā, gadiem vai visu mūžu?
– Ja ateroskleroze jau ir diagnosticēta, tad sta-
tīnu grupas medikamenti jālieto visu mūžu. Jo 
ilgāk un kvalitatīvāk zāles tiks lietotas, jo ilgāk 
pacients dzīvos. Statīni dzīvību glābšanā ir pir-
majā vietā pasaulē!
Ir jāsaprot, ka ateroskleroze nav pneimonija, ko 
iespējams izārstēt ar vienu diviem medikamentu 
kursiem. Aterosklerozi labākajā gadījumā var 
apturēt vai aizkavēt. Tāpēc pārtraukt lietot medi-
kamentus nedrīkst. Brīnumlīdzekļu asinsvadu 
attīrīšanā nav, tāpēc nav vērts tērēt naudu dažā-
diem bezrecepšu produktiem, kas sola pilnīgu 
atveseļošanos. Tas ir bizness un cilvēku mānīšana!
– Cik drīz pēc statīnu terapijas sākšanas tiek 
veikta pārbaude, vai tie iedarbojas?
– Sākot terapiju, pārbaude tiek veikta pēc viena 
mēneša. Tas ir pietiekams laiks, jo holesterīna rādī-
jumi reāli dažkārt izmainās jau pēc trim dienām.
– Vai var atteikties no zālēm, ja, atkārtoti nosa-
kot holesterīna līmeni, tas ir normas robežās?
– Kā jau runājām, ja ir konstatēta kaut niecīga 
asinsvadu aizkaļķošanās, statīnu preparāti ir 
jālieto visa mūža garumā. Bet, ja ateroskleroze 
nav konstatēta un holesterīna līmeni izdevies 
normalizēt, tad, iespējams, drīkst atcelt statīnu 
terapiju, turpmāk uzmanīgi vērojot holesterīna 
līmeni. Taču šādu lēmumu pacients pats nedrīkst 
pieņemt, tas jādara ārstējošajam ārstam.
– Nereti pacienti sev vien zināmu iemeslu dēļ 
pārtrauc lietot medikamentus. Kā jūs viņus 
motivējat to nedarīt?
– Protams, šādi gadījumi ir bieži, bet es vēlreiz 
uzsveru: ja ārsts nozīmējis zāles, tās ir jālieto, jo 
nekas cits nepalīdzēs.
Viens no populārākajiem uzskatiem, kas valda 
sabiedrībā, – ar holesterīna līmeni mazino-
šiem medikamentiem var sabojāt aknas. Tās ir 
muļķības! 
Protams, var gadīties, ka vienam cilvēkam no 
miljona statīnu preparāti patiešām radījuši aknu 
bojājumus. Bet tieši tāpēc reizē ar holesterīna 
līmeni ir jākontrolē arī aknu rādītāji – jāveic ALAT 
un ASAT testi. Ja, statīnu terapiju sākot, šie rādī-
tāji nemainās, tas nozīmē, ka arī turpmāk statīni 
tos neietekmēs.
Ir skaidri jānodala zinātne no nepierādītās medi-
cīnas. Un mēs skaidri zinām, ka pretstatā sta-
tīnu grupas medikamentiem aknas spēj sabojāt 
dažādi uztura bagātinātāji un citi preparāti, kas 
sola atdot jaunību!
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Andris Skride: «Ja pacientam jau ir konstatēta ateroskleroze un kaut vismazākā 
asinsvadu aizkaļķošanās, tad statīnu grupas medikamenti jālieto pat tad, ja holes-
terīna līmenis uzskatāms par normālu. Statīnu grupas medikamenti pirmām kārtām 
darbojas tieši asinsvados, samazinot to aizkaļķošanos, un holesterīna līmeņa sama-
zināšana ir tikai viena no šīs medikamentu grupas preparātu papildus iedarbībām.»

Statīni – dzīvību glābējs nr.1!
Saskaņā ar Eiropas Kardiologu asociācijas rekomendācijām
zz Kopējais holesterīns < 5 mmol/l
zz ZBLH (sliktais holesterīns) < 3 mmol/l
zz ABLH (labais holesterīns) > 1,0 mmol/l vīriešiem un 1,2 mmol/l 
sievietēm
zz Triglicerīdi < 1,7 mmol/l

Holesterīna mērķa skaitļi

zz Kopējais holesterīns < 4,5 mmol/l (ja iespējams, tad 4 mmol/l)
zz ZBLH (sliktais holesterīns) < 1,8 mmol/l
zz ABLH (labais holesterīns) > 1,0 mmol/l vīriešiem un 1,2 mmol/l 
sievietēm
zz Triglicerīdi < 1,7 mmol/l

Holesterīna mērķi 
pacientiem ar vairākiem 
KVS attīstības riska 
faktoriem vai pierādītu KVS
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 Ietekmējamie riska faktori 

 traumē asinsvadu sieniņas.
 uzkrājas traumētajās asinsvadu sieniņās un izveido plātnītes, kas sašaurina asinssvadus vai pat nosprosto tos.

 paātrina artēriju bojājuma procesu vai pat nosprostošanos, veicinot lipīdu salipšanu.

Kasdiovaskulārās slimības (KVS) attīstību var veicināt 
Daži no tiem, kā, piemēram, dzimums vai vecums, nav ietekmējami, bet citus mēs varam ietekmēt, ievērojami samazinot KVS risku.

Ietekmējamie riska faktori veicina                            attīstību, kas parasti ir KVS cēlonis

Ateroskleroze ir process, kurā  plātnīte attīstās 
artēriju iekšpusē un laika gaitā tās sašaurina.
Atkarībā no tā, kuras artērijas ir visvairāk bojātas, 
izdala                                     :

Daudz nopietnu 
kardiovaskulāru 
(KV) notikumu skar 
cilvēkus, kuriem 

. 

1 insults (pēkšņs runas zudums, vienas ķermeņa 
puses nespēks vai paralīze)

īslaicīgas išēmiskas lēkmes 
(brīdinājums par insultu bez smadzeņu bojājuma)

sāpes staigājot
sāpes, diskomforts kājās
apgrūtināta brūču dzīšana

3

2 stenokardija (sāpes aiz krūšu kaula slodzes 
laikā)

sirdslēkme/infarkts (sāpes aiz krūšu 
kaula, kas dažreiz pāriet uz kreiso roku vai kreiso 
kakla pusi)

KORIĢĒJIET VISUS IETEKMĒJAMOS RISKA FAKTORUS

Asinssspiediens (mm Hg)
- sistoliskais/diastoliskais lielākajai
  daļai pacientu 
- sistoliskais/diastoliskais pacientiem
  ar diabētu 

Zema blīvuma holesterīns (mmol/l)
- ļoti augsta riska pacientiem
- augsta riska pacientiem
- mērena riska pacientiem

Glikozes līmenis asinīs (mmol/l)
- tukšā dūšā
- pēc ēšanas
- glikolizētais hemoglobīns 

< 140/90

< 140/85

< 1,8
< 2,5
< 3,0

< 7,0
< 11,0
< 7,0

Ir svarīgi koriģēt visus riska faktorus. Koriģējot tikai vienu riska 
faktoru, citi riska faktori turpinās kaitēt Jūsu kardiovaskulārajai 
sistēmai.
Jūs variet daudz panākt ar veselīgu dzīvesveidu (diēta, fiziskās 
aktivitātes, nesmēķēšana ...). Ja nav sasniegts vēlamais rezultāts, 
Jūsu ārsts var Jums izrakstīt kardiovaskulāros medikamentus, kuri 
aizsargās Jūs no KVS attīstības.

Ziniet savus terapijas mērķus un 
kopā ar savu ārstu sasniedziet tos!
Ja Jūs jau saņemat medikamentus, bet 
terapijas mērķus nesasniedzat, Jums 
joprojām ir KVS risks 

.Apspriediet to ar savu ārstu! 

Kardiovaskulārās slimības var novērst vai vismaz aizkavēt

SASNIEDZIET MĒRĶA RĀDĪTĀJUS

50% pacientu ar augstu asinsspiedienu ir arī 

augsti lipīdu rādītāji.
Samazinot abus riska faktorus, KVS risks tiek samazināts vairāk, kā 
ārstējot tikai vienu riska faktoru.

SAGLABĀJIET RISKA FAKTORUS MĒRĶA LĪMEŅOS

Jo ilgāk Jūs esat pakļauts riska faktoriem, jo vairāk tie Jums 
kaitē. Ja ārsts ir izrakstījis medikamentus, ļoti svarīgi ir lietot 
tos, kā nozīmēts.
Ārstēšanās nebūs sekmīga, ja lietosiet medikamentus īsu laika 
brīdi. Ja vēlaties mainīt ārstēšanu, vispirms konsultējieties ar 
ārstu.
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VIVITA SOKOLOVA

Paaugstināts asinsspiediens – tā ir 
problēma, ar kuru mūža laikā saskaras 
ceturtā daļa pasaules iedzīvotāju. Neār-
stēts tas rada neatgriezeniskas sekas cil-
vēka veselībai.

Liepājas reģionālās slimnīcas kardioloģe Iveta 
Šime stāsta, kā to pareizi kontrolēt un ārstēt, lai 
saglabātu pilnvērtīgu dzīves kvalitāti.

– Diagnoze «paaugstināts asinsspiediens» 
daudziem ir pierasts termins, tomēr paskaid-
rojiet, ko īsti tas nozīmē?
– Tas nozīmē, ka visu laiku uz cilvēka asinsvadu sie-
niņām ir paaugstināts asins spiediens. Asinsvadi 
to var neizturēt un plīst. Ja tā notiek, piemēram, 
galvā, rodas insults, savukārt, ja sirdī, – infarkts. 
Organisms ir iekārtots tā, ka pretojas darbībām, 
kas nav dabīgas, taču, ja pastiprināts spiediens 
ir ilgstošs, asinsvads pakāpeniski kļūst ciets, tas 
vairs nav elastīgs, un zūd asinsvadu dabīgā funk-
cionēšana. Līdzīgi notiek ar sirds muskuļiem – tie 
kļūst cieti, un izveidojas tā saucamā «bruņu sirds».
– Kāpēc rodas paaugstināts asinsspiediens?
– Primārā izcelsme tam ir neirohumorālie regulā-
cijas traucējumi (nervu sistēmas un iekšējās sek-
rēcijas dziedzeru ietekme uz organisma audu 
aktivitāti). Pirmo reizi paaugstināts asinsspiediens 
tika atklāts jau 1733. gadā. Veicot tālākus pētīju-
mus, tika konstatēts, ka paaugstināta asinsspie-
diena problēma nepastāvēja tajā civilizācijas daļā, 
kur cilvēki bija priecīgi un apmierināti. Savukārt 
tur, kur karoja, kur cilvēkiem bija slikta dzīve, novē-
roja šo veselības traucējumu. Tātad paaugstināts 

asinsspiediens ir tieši saistīts ar cilvēku dzīvesveidu 
un emocionālo stāvokli. Sākotnējie simptomi tam 
ir galvassāpes, nogurums, �zisks nespēks.
– Ir cilvēki, kas dzīvo intensīvu, stresa pilnu 
dzīvi un varbūt pat nenojauš, ka viņiem ir 
paaugstināts asinsspiediens.
– Tur jau ir tā problēma! Viņi dzīvo intensīvi, un 
tad it kā pēkšņi notiek lielās katastrofas: infarkts 
vai insults, un cilvēks ir pārsteigts, jo izrādās, ka 
viņš gadiem ilgi ir dzīvojis ar paaugstinātu asins-
spiedienu. Paaugstināts asinsspiediens nesāp – ir 
iepriekš minētie simptomi, kam var rast visdažā-
dākos izskaidrojumus. Problēma ir tāda, ka paaug-
stinātais asinsspiediens bojā orgānus, kuros ir 
vislabākā asinsrite un bagātīgākā apasiņošana.
– Tie ir...
– Piemēram, galvas smadzenes, tāpat nieres, sirds 
muskulis. Jo orgānā ir bagātīgāka asins apgāde, 
jo lielāks bojājums tiek nodarīts pie paaugsti-
nāta asinsspiediena. Bieži vien šo orgānu bojā-
jumi veselības pārbaudēs atklājas pirmie, un tikai 
tad, kad sāk meklēt iemeslu, konstatē, ka tos radī-
jis paaugstināts asinsspiediens.
– Tas nozīmē, ka asinsspiediens laiku pa lai-
kam ir jākontrolē?
– Noteikti! Turklāt to nav grūti izdarīt. Jau 
1896. gadā ir izgudrots asinsspiediena mērā-
mais aparāts ar trīs dažāda platuma manšetēm, 
kas ir domātas lielām, vidēja izmēra un mazām 
rokām. Mazās ir domātas bērniem. Tas nozīmē, 

ka asinsspiediens ir jākontrolē ne tikai pieaugu-
šajiem, bet jau bērnu vecumā.
– Pastāv uzskats, ka šī veselības problēma lie-
lākoties piemeklē vecākus cilvēkus.
– Vecākiem cilvēkiem tā jau ir slimība ar sekām. 
Bet slimība sāk attīstīties krietni agrāk. Bērniem 
iemesls paaugstinātam asinsspiedienam var būs 
gan liekais svars, gan cukura vielmaiņas prob-
lēmas, tāpat slikti ēšanas ieradumi, piemēram, 
palielināts sāls patēriņš: bērns apēd vairākas 
čipsu pakas dienā, un neviens pat neiedomājas, 
cik daudz sāls ir nonācis viņa organismā.
– Kādi ir visbiežākie paaugstināta asinsspie-
diena iemesli?
– Tie ir manis jau pieminētā pārlieku lielā sāļu vai 
arī saldu produktu lietošana, tie ir trekni ēdieni, 
kas ir kaitīgi asinsvadiem, tā ir smēķēšana, tāpat 
mazkustīgs dzīvesveids, pilnvērtīgas atpūtas trū-
kums un daudzi citi.
– Cik bieži bērniem vajadzētu mērīt asinsspie-
dienu? 
– Pietiks, ja to darīs reizi gadā vispārējo veselības 
pārbaužu laikā. Mērījums jāveic abām rokām, un 
ambulatorajā kartē jāatzīmē, uz kuras rokas skait-
lis ir augstāks – uz tās arī turpmāk jāveic mērījumi.
– Kā ir ar pieaugušajiem?
– Arī pieaugušajiem šie mērījumi ir jāveic vispā-
rējo veselības pārbaužu laikā, bet ne retāk kā reizi 
gadā. Asinsspiediens nav jāmēra katru dienu vai 
reizi nedēļā. Ja atklājas, ka tas ir paaugstināts, tad 
gan jākontrolē biežāk, lai būtu skaidrs, vai tas ir 
bijis vienreizējs gadījums, piemēram, stresa vai 
cita iemesla dēļ, vai tomēr cilvēkam jau veidojas 
nosliece uz paaugstinātu asinsspiedienu. Augšējā 
normas robeža ir 130/80–140/90 mmHg.
– Mūža gaitā šī robeža mainās? Vai par normu 
var uzskatīt, ka vecākiem cilvēkiem asinsspie-
diens paaugstinās?
– Tomēr nē – mūža garumā šai normai vajadzētu 
saglabāties vienā līmenī. Ja spiediens paaugsti-
nās, tad ir pamats domāt, ka tas jāsāk koriģēt. 
Ja vecākam cilvēkam asinsvadi sāk cietēt, mēs, 
ārsti, pieļaujam, ka asinsspiediens vēl varētu būt 
150/90 mmHg, bet ne augstāk.
– Ja tā tomēr notiek, kāda ir sākotnējā ārstē-
šana? 
– Vispirms ir jāizvērtē dzīvesveids un jāmēģina 
tas koriģēt. Piemēram, jāpārskata sava ēdienkarte 

un jāizslēdz no tās iepriekš minētie saldie, sāļie 
un treknie produkti. Ir svarīgi samazināt svaru, 
ja tas ir palielināts, īpaši samazinot tauku dau-
dzumu uz vēdera. Tāpat jāatsakās no mazkustī-
guma – ir jāsāk vairāk kustēties, jo tā ir viena no 
iespējām samazināt svaru. Nav obligāti jādodas uz 
sporta zāli, pietiek ar regulārām garākām pastai-
gām. Protams, ir jādomā par pilnvērtīgu atpūtu, 
jo, kā jau teicu, viens no paaugstināta asinsspie-
diena iemesliem ir palielināts stress un atpūtas 
un miega trūkums.
– Cik ilgs ir posms, kad var mēģināt asinsspie-
dienu regulēt, mainot dzīvesveidu?
– Zāles var nelietot pat gadu, protams, ja nav citu 
slimību, kas jāārstē ar medikamentiem.
– Ja ar to tomēr nebūs līdzēts?
– Ir noteikta kārtība, kā tādā gadījumā ārstē 
paaugstinātu asinsspiedienu. Veicot pētījumus, 
ir pierādīts, ka paaugstināta asinsspiediena prob-
lēma attīstītajā pasaulē ir katram ceturtajam cil-
vēkam. Ceturtā daļa šo cilvēku ar to sadzīvo un 
viņiem problēmu pat neatklāj, savukārt puse no 
tiem, kam atklāj paaugstinātu asinsspiedienu, 
neņem vērā ārstu rekomendācijas un savu sli-
mību neārstē vispār vai zāles paaugstināta asins-
spiediena ārstēšanai iedzer līdzīgi kā tabletes pret 
galvassāpēm – tad, kad jūtas slikti. Taču ir pierā-
dīts, ka tas nav lietderīgi – zāles ir jālieto regulāri.
– Ja atklāts paaugstināts asinsspiediens, 
kuru ārstē ar medikamentiem, vai šīs zāles 
būs jālieto visu atlikušo mūžu?
– Tas ir atkarīgs no katra pacienta individuālās 
situācijas. Ir gadījumi, kad pēc insulta asinsspie-
diens atgriežas normas robežās. Un cilvēks saka: 
redz, insults man izārstēja asinsspiedienu! Tā tas 
nav. Ārēji asinsspiediens tiešām ir normas robe-
žās, bet asinsspiediens lielajos asinsvados jop-
rojām ir paaugstināts. Ja cilvēks pārtrauc lietot 
zāles, iekšējais paaugstinātais asinsspiediens tur-
pina bojāt orgānus, un problēma nav atrisināta. 
Šiem cilvēkiem zāles var nākties lietot visa mūža 
garumā, lai insults vai infarkts neatkārtotos. Bet 
ir līdzestīgi pacienti, kas regulāri lieto asinsspie-
dienu pazeminošas zāles, maina savu dzīves-
veidu, turpina regulāri kontrolēt asinsspiedienu 
un problēmu izārstē.
– Jūs jau runājāt par cilvēkiem, kas neārstē 
paaugstinātu asinsspiedienu nezināšanas vai 

nelīdzestīgas attieksmes dēļ. Kādas tam var 
būt sekas?
– Visbiežāk tas ir insults un infarkts. Otra prob-
lēma, kas sastopama aptuveni 75% gadījumu, 
ir sirds dobuma izplešanās, kas traucē pareizam 
sirds ritmam. Rezultātā attīstās mirdzaritmija – 
ātra un neritmiska sirds darbība –, kas noved pie 
sirds mazspējas. Trešajā vietā ir nieru mazspēja. 
Katrā ziņā gadiem ilgi neārstēts paaugstināts 
asinsspiediens bez sekām nepaliek.
– Par ko liecina jūsu pieredze: vai cilvēki 
nopietni uztver ziņu par paaugstinātu asins-
spiedienu un faktu, ka tas būs jāārstē ar 
zālēm? 
– Mana pieredze liecina, ka visnopietnākā attiek-
sme kļūst tikai pēc tam, kad ir noticis insults vai 
infarkts. Tā ir vismaz pusei pacientu. Savukārt 
daļa pacientu ir daudz lasījuši par paaugstinātu 
asinsspiedienu un ir ļoti norūpējušies. Ir cilvēki, 
kas nāk, lai koriģētu ārstēšanu.
– Vai attieksme pret savu veselību ir atkarīga 
no cilvēka izglītības līmeņa?
– Jā, diemžēl tā ir! Jo izglītotāks cilvēks, jo viņš vai-
rāk rūpējas par savu veselību. Arī par paaugstinātu 
asinsspiedienu. Tas ir saistīts gan ar informētību, 
gan rūpēm par savu dzīves kvalitāti. Neārstēts 
asinsspiediens to ietekmē ļoti būtiski – traucē 
normālai smadzeņu darbībai. Nereti mazizglītoti 
cilvēki pieņem par normu, ka galva ar gadiem sāk 
strādāt sliktāk, ka ir grūtāk domāt, atcerēties un 
strādāt. Taču tā nav norma – šo postu var nodarīt 
arī neārstēts paaugstināts asinsspiediens.
– Ir arī cilvēki, kas gatavi vairākas reizes dienā 
ieskriet aptiekā izmērīt asinsspiedienu. Vai 
tas ir lietderīgi?
– Pilnīgi noteikti nē! Ir pacienti, kuri tik centīgi 
mēra asinsspiedienu, ka atnāk pie ārsta ar papīra 
rulli, uz kura gada garumā vairākas reizes dienā 
atzīmēti veiktie mērījumi, kas iezīmēti dažādās 
krāsās atkarībā no rezultāta. Ir jāsaprot, ka nor-
mālam, dzīvam cilvēkam dienas laikā asinsspie-
diens mainās atkarībā no situācijas un �ziskās 
slodzes. Un tas, ka spiediens pēc skrējiena pakaļ 
tramvajam vai pēc kāda mirkļa uztraukuma būs 
augstāks, ir absolūti normāli.
– Ja cilvēkam ir paaugstināts asinsspiediens, 
vai viņam ir nepieciešams iegādāties mērāmo 
ierīci un veikt mērījumus mājās?
– Es domāju, ka jā! Jo tie mērījumi, kas veikti 
mājās, mierīgos apstākļos, ir visprecīzākie. Te es 
vēlreiz gribu uzsvērt: mierīgo apstākļos, nevis pēc 
stresa situācijām vai paaugstinātas �ziskās slo-
dzes. Tomēr nevajag mērīt spiedienu ik pēc trim 
stundām. Pietiek, ja to izdara divas reizes nedēļā.
– Kā pareizi mājas apstākļos izmērīt asins-
spiedienu? 
– Kā jau teicu, tas ir jādara mierīgos apstākļos. Vis-
maz piecas minūtes pirms tam ir jāatpūšas, nevis 
jāklausās skaļa rokmūzika, jāsatraucas par valdī-
bas veidošanu vai citiem valstī un ģimenē aktu-
āliem notikumiem. Veicot mērījumus, ir jāapsēžas 
ērtā pozā, nesakrustojot kājas, pēdas atbalstot 
pret zemi. Asinsspiediens jāmēra abās rokās, salie-
cot roku 90 grādu leņķī. Vispareizāk ir veikt mērī-
jumu ar aptuveni trīs minūšu atstarpi. Precīzāks 
būs zemākais rādījums. Ir vērts mājās veikt kon-
trolmērījumu, ja notikusi medikamentu maiņa.
– Kam biežāk novēro paaugstinātu asinsspie-
dienu – vīriešiem vai sievietēm?
– Līdz 60 gadu vecumam tie ir vīrieši, bet pēc tam 
šī problēma abus dzimumus skar līdzīgi. Taču sie-
vietes slimības ārstēšanai noteikti velta lielāku 
uzmanību, viņas ir līdzestīgākas, cītīgāk lieto zāles, 
lielākas rūpes velta dzīvesveida maiņai. Vīrieši bie-
žāk to dara pēc tam, kad viņiem jau ir bijis insults 
vai infarkts.

Cik bīstams ir paaugstināts asinsspiediens
JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

Kardioloģe 
Iveta Šime 
mudina neat-
stāt bez 
ievērības 
paaugstinātu 
asinsspiedienu, 
jo neārstēts 
tas rada neat-
griezeniskas 
sekas cilvēka 
veselībai.Fo
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Paaugstināts 
asinsspiediens ir tieši 
saistīts ar cilvēku 
dzīvesveidu un 
emocionālo stāvokli.
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RĪGĀ

ALDA RUSINA

Jaunākās paaudzes tehnoloģijas un pieai-
cinātie augsta līmeņa speciālisti ir pamats 
tam, ka diagnostisko iespēju ziņā Medicī-
nas sabiedrība ARS ir līdere ambulatoro 
iestāžu vidū un ir nopietns partneris Lat-
vijas veselības aprūpē kopumā.

Viens no centra lepnumiem ir daudzslāņu dator-
tomogrā�ja (CT) – izmeklēšanas metode, kurā 
apvienots jonizējošais starojums un sarežģītas 
datortehnoloģijas. Savukārt ar speciālu program-
matūru aprīkotā aparatūra veic koronarogrā�jas 
(sirds asinsvadu izmeklēšanas), kuras diagnostis-
kās vērtības ziņā ir tuvas tiešajai koronāro asins-
vadu angiogrā�jai.
Plašāk par sirds slimību diagnostiskas iespējām 
pastāstīt aicinājām radioloģi dr. Zandu Krastiņu, 
kura kopā ar radioloģi dr. Ligitu Zvaigzni veic CT 
koronarogrā�jas Medicīnas sabiedrībā ARS.

– Kāda ir sirds un sirds asinsvadu datortomo-
grā�jas speci�ka?
Datortomogrā�ja ir attēlu diagnostika, kuru veic 
dažādām orgānu sistēmām. Sirds un sirds asins-
vadu izmeklējumos ar datortomogrāfa palīdzību 
skenē krūšu kurvi sirds zonā, tāpēc varam redzēt 
sirdi ar visiem audiem, kas atrodas tai apkārt. Rei-
zēm mēs skenējam visu krūšu kurvi, tad redzam 
arī plaušas. Sirds atrodas starp abām plaušām, 
vietā, ko sauc par videni. Ehokardiogrammā 
sirdi redz tikai pa daļām caur ehostaru, novieto-
jot detektoru noteiktos punktos.
Datortomogrā�jā izmantojam kontrastvielas, 
kas, ievadītas caur elkoņa vēnu asinīs, uzkrājas 
un izgaismo sirds dobumus. Noskenējot mēs 
iegūstam orgānu šķērsgriezuma attēlus, kurus 
vēlāk dators ar speciālām pēcapstrādes prog-
rammām liek kopā jaunos attēlos jebkurā plaknē. 
2-dimensiju un 3-dimensiju attēlos redzam gan 
sirds dobumus, gan abus priekškambarus, gan 
kambarus. Varam redzēt sirds vārstuļus, kā tie 
kustas, kādas izskatās vārstuļu lapiņas – vai tās 
funkcionē pareizi vai nepareizi, vai uz tām ir kādi 
apkaļķojumi. Varam redzēt pašu miokardu (sirds 
sieniņu) – vai tas ir normāla biezuma, vai plāns –, 
kā tas uzkrāj kontrastvielu – vai miokards ir vien-
dabīgs, vai arī ir plankumi, kas var liecināt par kādu 
patoloģiju. Redzam arī sirds asinsvadus – koronā-
rās artērijas. Kā tās zarojas, kādas ir to sieniņas – 
vai tajās ir aterosklerotiskās plāksnītes, vai nav. Ja 
ir, cik lielā mērā tas ietekmē pašu artēriju lūmenu 
(diametru) – vai tas ir sašaurināts, vai neietekmēts.
Izmeklējums ir neinvazīvs. Tas ir ērts pacientam 
arī tādā ziņā, ka ir ļoti īss – ne ilgāks par piecām 
minūtēm. Savukārt ārsts pēc tam ar materiālu var 
strādāt stundām ilgi un iegūt daudz informācijas.
– Kādos gadījumos šis izmeklējums būtu reko-
mendējams vai nepieciešams?
– Indikācijas, kādēļ izmeklējums būtu jāveic, ir ļoti 
plašas. Jāuzsver, ka radiologi šā izmeklējuma laikā 
nodarbojas ar diferenciāldiagnostiku. Piemēram, 
pacientam ir sāpes krūšu kurvī, bet neviens jau 
nezina, vai tās ir saistītas ar sirdi, sirds asinsvadiem, 
vai arī tās izstarojas no muguras, mugurkaula, vai 
no sāpošiem starpribu nerviem – pēc sastiepša-
nas, pēc kādas senākas traumas, ko pacients īsti 
neatceras, bet lauztā riba nav īsti saaugusi un ik 
pa laikam sāp. Katram cilvēkam simptomi var būt 
dažādi, un arī sāpes katrs izjūt atšķirīgi, tāpēc var-
būt ģimenes ārsts un kardiologs nevar īsti saprast, 
kas tās ir par sāpēm. Tad vajag noskaidrot, vai tās 
ir saistītas ar sirdi un sirds asinsvadiem, vai nav. Ja 
šī izmeklējuma laikā mēs neatrodam pārmaiņas 
koronārajos asinsvados, tad sāpes nav saistītas 
ar aterosklerozi vai aterosklerotiskas izcelsmes 

stenokardiju. Pacientam tad izpaliek ar slodzi sais-
tīti izmeklējumi (piemēram, veloergometrija), jo 
realitāte šodien ir tāda, ka bieži vien jauni cilvēki 
vienkārši �ziski nevar nobraukt vajadzīgo slodzi, 
izmeklējums ir jāpārtrauc un ārstam nav ko rakstīt 
slēdzienā... Tāpēc es domāju, ka, pirmkārt, nozī-
mīga pacientu grupa datortomogrā�jai varētu 
būt gados jauni cilvēki, par kuriem vēl nav zināms, 
vai viņiem ir sirds išēmiskā slimība.
Otrkārt, tā kā mēs izmeklējumā redzam, kā asins-
vadi zarojas, ar to var konstatēt arī iedzimtas koro-
nāro artēriju patoloģijas. Var būt tādi anomāliju 
veidi, kas nav tik ļoti saistīti ar dzīvībai bīstamām 
situācijām, bet var būt arī iedzimtas anomālijas, 
kuru pirmā izpausme var būt pēkšņa nāve. Tā var 
notikt ar jebkuru cilvēku, jo mēs jau nezinām, cik 
mūsu sirds var izturēt. Tāpēc jo īpaši jauniem cil-
vēkiem, kuri izvēlas nodarboties ar lielo sportu, 
būtu vērtīgi zināt, kāds ir viņu asinsvadu stāvoklis.
– Ko vairāk par pacienta stāvokli var noskaid-
rot kardiologs, nosūtot viņu uz izmeklējumu?
– Nākamais mūsu pacientu loks ir tie, kuriem jau 
ir diagnosticēta stenokardija, bet ir jāzina, cik lielā 
mērā asinsvads ir sašaurināts: vai tas jau ir jāoperē, 
vai var iztikt tikai ar medikamentiem. Mēs izmē-
rām asinsvada diametru, redzam, kāda tipa plāt-
nītes ir asinsvados. Vai tās jau ir apkaļķotas (tas 
nozīmē, ka tās ir vecas), vai bez kaļķiem, holeste-
rīnu saturošas. Svaigās plātnītes ir nestabilākas un 
bīstamākas, jo var pārplīst, veidojot saasiņojumus 
un tad trombus, kas aizsprosto asinsvadus. Tā vei-
dojas akūtas situācijas, kad 30–40 gadus jauniem 
cilvēkiem notiek infarkti. Ne jau asinsvads ir aizau-
dzis ciet, bet vienā brīdī izveidojas trombs, kā dēļ 
asinsvads tiek spēji sašaurināts un nosprostots.

Pacientiem gados, kuriem asinsvadu aizkaļķoša-
nās dēļ stenozes vietā ir uztaisīti koronārie šunti 
jeb apvedceļi, varam redzēt, cik tie ir caurlaidīgi, 
vai stenozes un trombi nevairojas pašos šuntos.
Katrā gadījumā radiologs kombinē kopainu, 
veido gala slēdzienu no maziem gabaliņiem – gan 
ņemot vērā to, ko redz, gan ņemot vērā pacienta 
slimības vēsturi, sūdzības, laboratorijas un citus 
izmeklējumus. Protams, jo labāka ir sadarbība ar 
ārstējošo ārstu, jo labāki ir izmeklējuma gala rezul-
tāti – secinājumi. Ārstam, kurš nosūta pacientu 
uz šo izmeklējumu, ļoti labi jāzina, ko viņš no tā 
sagaida, kādi jautājumi būtu noskaidrojami.
– Vai izmeklējumā atklājas arī kaut kas tāds, 
ko nemaz nav bijis plānots meklēt?
– Ir tā – ja reiz pacients Medicīnas sabiedrības 
ARS kabinetā ir ticis, tad pie vienas kontrastvielas 
ievadīšanas reizes, pirms vēl pacientam pievie-
nojam elektrodus, kas sinhronizē attēlu ar sirds-
darbību, mēs noskenējam arī visu krūšu kurvi. 
Tas nozīmē, ka apskatām visu, kas tajā ietilpst, arī 
vēdera dobuma augšstāvu. Sirds ir tāds kā kon-
taktpunkts starp mazo un lielo asinsrites loku, un 
ja tur ir kāda patoloģija, kas bremzē asins plūsmu 
caur plaušām, tad paplašinās plaušu artērijas 
(plaušas ietilpst mazajā asinsrites lokā). Kā mēs 
varēsim uzrakstīt pareizu secinājumu, ja nezinā-
sim, kas notiek plaušās?
Pie šiem izmeklējumiem mēs bieži vien redzam 
arī gadījuma atradi, kas var būt dažādi audzēji.
Radioloģijā uztveram cilvēku kā vienu kopumu, 
tāpēc arī izmeklējumu zona ir noteikta organisma 
daļa, nevis šīs daļas atsevišķs orgāns. Radioloģijā 
ir likums, ka aprakstām visu, kas ir ietverts izmek-
lējuma laukā.

Runājot par krūškurvi, rentgenogramma ir skrī-
ninga izmeklējums, bet ir patoloģijas, ko rent-
genogramma neuzrāda. Mūsu mērķis ir atrast 
onkoloģisku slimību ļoti agrīnā stadijā. Mūsdienu 
medicīnai ir jāatrod patoloģija tādā stadijā, lai 
to var izārstēt, nevis tikai pagarināt pacienta 
mūža ilgumu. Ja ir aizdomas par onkoprocesu, 
ja pacientam ģimenes anamnēzē ir ļaundabīgi 
audzēji, būtu ieteicams taisīt datortomogrā-
�ju krūškurvim ar pazeminātām staru devām 
(izmeklējumi, kuros netiek ievadītas kontrast-
vielas), jo tajā var atrast gan primārus audzējus, 
gan metastāzes.
– Ar ko jārēķinās pacientam, plānojot sirds un 
sirds asinsvadu datortomogrā�ju?
– Pacients uz izmeklējumu nāk ar nosūtījumu. 
Tas ir izmeklējums, kas saistīts ar jonizējošo staro-
jumu, tāpēc to nevar taisīt katru dienu vai nedēļu, 
bet pēc noteiktām indikācijām tas ir pieļaujams 
kā jebkurš cits izmeklējums.
Lai veiktu izmeklējumu, pacientam pievieno elek-
trodus (kā kardiogrammai), un aparāts uzņem 
attēlus pie katras sirds kontrakcijas. Jo lēnāks ir 
sirdsdarbības ritms, jo labāks ir attēls. Optimālais 
pulss ir 50–55 reizes. To parasti iegūst, 3–4 die-
nas pirms izmeklējuma lietojot speciālu medika-
mentu, kas palēnina, stabilizē sirdsdarbību. It īpaši 
pulsa korekcija jāveic, ja nepieciešama koronāro 
asinsvadu izmeklēšana. Ambulatori nepieņemam 
pacientus ar izteiktiem sirds ritma traucējumiem. 
Tas ir jādara stacionāra apstākļos.
– Kā jūs raksturotu šīs metodes vietu, nozī-
mību citu izmeklējumu vidū?
– Nevienu tāpat vien uz datortomogrā�ju nesūta. 
Katram izmeklējumam ir sava vieta, domājot 
par to, kādu informāciju ar tā palīdzību iegūsim. 
Medicīnas sabiedrībā ARS strādā ļoti labi ehokar-
diogrā�jas speciālisti, un ehokardiogrā�ja ir eks-
presdiagnostikas metode gan sirds funkcijas, gan 
anatomijas noskaidrošanai. Ar to arī būtu jāsāk. 
Taču ir lietas, ko ehokardiogrā�jā ieraudzīt nevar. 
Tāpēc datortomogrā�ja ir ļoti svarīgs kompo-
nents pacientu aprūpē un diagnostikā, un ARS 
to uzsāka līdz ar daudzslāņu datortomogrā�jas 
ieviešanu Latvijā 2004. gadā.
Šobrīd varam teikt, ka esam ieņēmuši savu vietu 
diagnostisko izmeklējumu rindā. Ir attīstījušās 
arī tehnoloģijas. Sākām ar 16 slāņu datortomo-
grāfu, šobrīd strādājam ar 64 slāņu aparatūrām. 
Latvijā ir arī tik smalki datortomogrā�, kam ir 
128 slāņi, taču tie nav aprīkoti ar kardioloģisko 
izmeklējumu paketi. Tie nav specializēti, jo ir jābūt 
attiecīgai programmatūrai – attēls ir jāsinhronizē 
ar sirdsdarbību.
Pašlaik nopietnā līmenī ar sirds un sirds asinsvadu 
datortomogrā�ju nodarbojas Stradiņos, Medicī-
nas sabiedrībā ARS un 1.slimnīcā.
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Zanda Krastiņa: «Katram izmeklējumam ir sava vieta, domājot par to, kādu informā-
ciju ar tā palīdzību iegūsim. Ekspresdiagnostikas metode gan sirds funkcijas, gan 
anatomijas noskaidrošanai ir ehokardiogrāfija. Ar to arī būtu jāsāk. Taču ir lietas, ko 
ehokardiogrāfijā ieraudzīt nevar. Tāpēc datortomogrāfija ir ļoti svarīgs komponents 
pacientu aprūpē un diagnostikā.»

CT koronarogrāfijas laikā iegūts koronāro 
asinsvadu trīsdimensiju attēls. Attēlus 
iegūst, izmeklējuma datus apstrādājot 
ar speciālām datorprogrammām.

Progresīvas sirds veselības diagnostikas iespējas
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Aizdzen PAVASARA nogurumu
Katru pavasari atkārtojas viens un tas pats –  daba mostas, bet tavs enerģijas  līmenis strauji krītas.   
Tā ir organisma aizsargsistēmas dabiska reakcija  uz garajiem ziemas mēnešiem.  
 Nogurums, miegainība un nevēlēšanās neko darīt  liecina par to, ka izsmeltas organisma rezerves.  Kā atgūt spēkus? 
Organisma darbība ir tik smalks un 
jutīgs mehānisms, ka to ietekmē gan 
mainīgi laikapstākļi ar lielām tem-
peratūras svārstībām, gan dažādi vīrusi, 
kas īpaši aktīvi sarosās tieši ziemā. Bet 
visvairāk — saules gaismas trūkums, 
jo dzīvojam tādā klimatiskajā zonā, kur 
to iespējams baudīt ļoti reti. Tumšajā 
laikā mūsu organismā vairāk izdalās 
tā dēvētais miega hormons jeb mela-
tonīns. Savukārt gaisma un saule 
stimulē tā dēvēto laimes hormonu 
jeb serotonīnu. Tumšā laika mūsu 
valstī ir krietni vairāk nekā gaišā, līdz 
ar to organismā vairs nav līdzsvara un 
rodas disbalanss — melato nīna ir vairāk 
nekā serotonīna. Šīs straujās hormonu 
svārstības rada pastiprinātu nogurumu 
un citus nepatīkamus simptomus. Par 
laimi, pavasara nogurums ir pārejošs, jo 
organisms patiesībā pielāgojas jauna-
jai situācijai — pavasarim. Pavasara 
nogurumu asāk izjutīsi, ja bijuši veģe-
tatīvās nervu sistēmas traucējumi. 
Vairāk nogurst arī cilvēki vecumā līdz 
50 gadiem, īpaši darbaholiķi, kas, galvu 
nepacēluši, strādā no rīta līdz vēlam 
vakaram.
Kā sadraudzēties ar pavasari un cīnīties 
pret nogurumu? Draudzējies ar dabu. 
Lai gan uzskata, ka fiziskās aktivitātes 
nodarbina, patiesībā mērenas kustības, 
tieši pretēji, sniedz enerģiju. Pastaigas 
gar jūru vai mežā patrieks nogurumu, 
tā vietā dodot patīkamu atslā   bumu. 
Turklāt kustoties orgaismā izdalās endor -

fīni — labsajūtas hormoni. Starp citu, tieši 
enerģiski soļojot,   paātri nās un padziļinās 
elpošana,   uzla bojas plaušu ventilācija 
un organisma apgāde ar skābekli, 
vairāk skābekļa tiek smadzenēm, sirdij 
un citiem orgāniem. Nūjo, skrien, 
staigā, brauc ar velosipēdu. Šodien ir 
īstais laiks, lai to sāktu.

IEPRIECINI SEVI  
AR GAISMAS TERAPIJU
Saņemot saules gaismu, ultravioleto 
staru ietekmē ādā notiek strauja D 
vitamīna sintēze — tā līmenis asinīs 
pieaug pat četras reizes. Ja laukā nav 
saules, līdzēs gaismas terapija, ko 
piedāvā daudzas ārstniecības iestādes. 
Terapijā izmanto lampas, kuru starojums 
ir tuvs saules gaismai. Gaisma stimulē 
un regulē bioloģiskos procesus, palīdz 
organismam atgūt līdzsvaru un veicina 
pašatveseļošanos.

IZTUKŠO MEDUS BURCIŅU
Vai zini, kāpēc vairākums bitenieku ir tik 
dzīvespriecīgi un labi izskatās? Tāpēc, 
ka medū un tā produktos ir milzum 
daudz bioloģiski aktīvu vielu, kas tavam 
organismam lieti noderēs. Ik vakaru 
pirms gulētiešanas pusglāzē ūdens 
izšķīdini tējkaroti medus un pievieno 
nedaudz citrona sulas. Daudz bioloģiski 
aktīvu uzturvielu satur arī bišu māšu 
peru pieniņš. Tas lieliski stiprina imūno 
sistēmu, mazina nogurumu, uzlabo 
miegu un atmiņu.

UZŅEM DABĪGOS 
VITAMĪNUS!
Pavasarī visos augļos un dārzeņos 
visu vitamīnu ir vismaz trīsreiz mazāk, 
tāpēc tie jāēd trīsreiz vairāk nekā 
parasti. Visvairāk organismam pavasarī 
nepieciešams E vitamīns, kas piedalās 
muskuļu un citu audu veidošanas 
procesā, tam piemīt antioksidanta 
īpašības, bet galvenokārt tas ir šūnu 
sargs, jo pasargā tās no dažām 
ļaundabīgām slimībām. Dabiskā veidā 
šis vitamīns visvairāk atrodams augu 
eļļā, sēklās un riekstos. Labi zināmais C 
vitamīns stiprina imunitāti un neitralizē 
kaitīgās vielas, kas atrodas šūnās. Šo 
vitamīnu visvairāk satur augļi, ogas un 
dārzeņi. Organismam ļoti svarīgs ir arī 
B vitamīns. Visvairāk bēta karotīna ir 
burkānos, spinātos, sarkanajā paprikā 
un aprikozēs. Ļoti labs B vitamīna avots 
ir diedzēti graudi. Tajos ir arī daudz 
minerālvielu, aminoskābju, hlorofila 
un šķiedrvielu. Vislabāk, ja graudus 
diedzēsi pati uz palodzes — tā katru rītu 
asniņus varēsi pievienot biezpienam 
vai salātiem. Izvēlies kviešu, rudzu, 
miežu, auzu un griķu graudus, lucernas, 
saulespuķu, redīsu, kressalātu, sinepju, 
sarkano biešu un citas sēklas. Uzturā 
pavasarī lieto daudz zivju un atsakies 
no smagas un treknas barības, kas 
organismam prasa spēku un enerģiju, 
lai to sagremotu.
Kad pavasara saulīte ar dabas doto 
svaigumu ir aizkavējusies, atjaunot 

enerģiju un cīnīties pret nogurumu 
palīdzēs arī Latvijā ražotais preparāts 
Mildonāts-Grindeks. Šis līdzeklis pozi-
tīvi ietekmē organisma enerģētisko 
vielmaiņu, kā arī viegli aktivizē centrālo 
nervu sistēmu. Slodzes laikā preparāts 
atjauno skābekļa piegādes un patēriņa 
procesu līdzsvaru šūnās, aktivizē tos 
vielmaiņas procesus, kas enerģijas 
ražošanai prasa mazāku skā bekļa 
patēriņu. Mildronātam-Grindeks piemīt 
tonizējošs efekts — uzlabojas atmiņa, 
paātrinās domāšana (svarīgi stu-
dentiem, gatavojoties pavasara sesijai, 
kā arī tiem darbarūķiem, kam jāpaspēj 
gan darbus padarīt, gan atskaites 
sagatavot, gan pilnvērtīgi pavadīt savu 
brīvo laiku), pieaug kustību veiklība, 
palielinās organisma pretošanās spējas 
nelabvēlīgiem apstākļiem. Svarīgi tiem, 
kam laika apstākļu maiņa saistās ar 
saaukstēšanos, kā arī tiem, kas vēlas 
pavasarī pievērsties, piemēram, fizis-
kām aktivitātēm.

ATCERIES PAR BĒRZU SULĀM
Bērzu sulas izskalos tavu organismu 
un palīdzēs atjaunot lielisku pašsa-
jūtu. Tās palīdz izdalīties nevēlama-
jiem vielmaiņas galaproduktiem, kas 
uzkrājušies organismā. Ja tev nav 
nopietnu veselības problēmu, bērzu 
sulas drīksti dzert bez ierobežojumiem. 
Aktīvās vielas sulā saglabājas trīs četras 
stundas pēc sulas savākšanas, tāpēc 
izdzer tās pēc iespējas ātrāk.
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ILZE AUSTRUMA

Daudziem stress ir ikdienas sabiedrotais. 
Tas var pārsteigt it visur un negaidot – 
darbā, ģimenē, uz ielas, veikalā.

Stress nav vienkāršs organisma uzbudinājums, 
kas parādās un pāriet. Nereti tas atstāj būtis-
kas sekas. Ne velti mediķi apgalvo, ka stress ir 
šī gadsimta pats nozīmīgākais slimību rašanās 
iemesls. Nopietnu iespaidu stress atstāj arī uz kar-
diovaskulārajām slimībām. Par to saruna ar P. Stra-
diņa Klīniskās universitātes slimnīcas kardiologu 
Andri Skridi.

– Vai, jūsuprāt, jēdziens «Pavasara stress» ir 
balstīts uz reālām � zioloģiskām izjūtām un 
simptomiem jebšu tas ir vienkārši tautā iemī-
ļots teiciens?
– Drīzāk tas tiešām ir tautā iemīļots teiciens, jo 
pavasaris taču lielākajā daļā no mums rada prieku, 
nevis stresu! Garā ziema mērenajā klimata joslā 
dzīvojošiem cilvēkiem rada nomāktību un dep-
resiju, tāpēc pavasara atnākšana būtu jāuztver 
ar prieku.
Jebkura depresija, neirozes, neirocirkulatora astē-
nija, sirds neirozes, garastāvokļa nomākums, starp 
kuru riska faktoriem ir arī saules gaismas trūkums, 
cilvēka veselību, tostarp sirdi, ietekmē negatīvi. 
Ziemeļos dzīvojošajiem šajā laikā ir palielināts 
pašnāvību risks, biežāk novērojams paaugsti-
nāts asinsspiediens.
Gribu uzsvērt, ka tieši paaugstināts asinsspiediens 
ir viens no būtiskākajiem miokarda infarkta riska 
faktoriem. Arī smēķēšana ļoti negatīvi ietekmē 
organismu, bet mēs bieži vien neapzināmies, ka 
arteriālā hipertensija ir vēl kaitīgāka par smēķēšanu.
– Vai jūs uzskatāt, ka cilvēkiem ir jāapzinās 
un jāizprot tas, cik bieži viņi ikdienā piedzīvo 
stresa situācijas?
– Cilvēkam noteikti ir jāapzinās sava stresa spēju 
robeža. Palielināts stress ir iemesls daudzām slimī-
bām – arteriālajai hipertensijai, miokarda infark-
tam, kuņģa zarnu trakta saslimšanām, astmai u.c.
Stress bojā un apdraud arī imūnsistēmu un ir par 
cēloni infekcijas slimībām. Cilvēkam stresa stā-
voklī ir lielākas iespējas saslimt. Ja stresa izraisītāji 
darbojas ilgi, organisms vienkārši nepielāgojas, 
neadaptējas. Sākas tā rezervju izsīkums, un imūn-
sistēmas šūnas nespēj cīnīties ar infekciju.
Ir tāda speciāla stresa kardiomiopātija, ko pēc tās 
atklāšanas vietas sauc par Takotsubo kardiomio-
pātiju. Te nevajag nekādu citu slimību, bet pie-
tiek ar milzīgu stresu, kas var pēkšņi izraisīt sirds 
muskuļu paplašināšanos un arī nāvi. Un var imitēt 
miokarda infarktu.
– Vai konkrētu koronāro sirds slimību diagno-
zes ir saistītas ar to, cik bieži cilvēks piedzīvo 
stresu ikdienā?
– Koronāro sirds slimību (KSS) vēl var dēvēt arī 
par sirds vainagartēriju aizkaļķošanos. Kas tas 
ir? Ar saīsinājumu KSS mediķi izprot tādas slimī-
bas kā stenokardija, miokarda infarkts, dažādus 
citus stenokardijas veidus, arī pēkšņu nāvi. Visas 
šīs saslimšanas noteikti rodas arī no pastiprināta 
stresa ikdienā.

Paaugstināts asinsspiediens un stress organismu 
ietekmē tādā veidā, ka caur virsnierēm asinīs vai-
rāk izdalās adrenalīns un kortikosteroīdi. Šie divi 
hormoni palielina asinsspiedienu, sašaurina asins-
vadus, aktivē nervu sistēmu, respektīvi, sirds sāk 
sisties straujāk, pastiprinās elpošana. Tas sekmē 
asinsvadu aizkaļķošanos, sirds mazspēju. Gribu 
uzsvērt, ka sirds mazspēja ir ļoti smaga slimība. 
Tai attīstoties līdz 4. funkcionālajai klasei, cilvēks 
vairs pat nevar paiet – viņš ir piekalts gultai.
Stenokardijas pacientiem parādās spiedošas 
sāpes krūtīs pie � ziskas vai emocionālas slodzes, 
elpas trūkums, viņi nevar veikt savus ikdienas pie-
nākumus. Uznākot stenokardijas lēkmei, cilvē-
kam jāapstājas, un tikai tad, kad skābekļa sirdij 
atkal pietiek, viņš var turpināt savu darāmo. Ja 
stenokardijas radītās sāpes tiek ignorētas, tas var 
novests līdz miokarda infarktam, sirds mazspējai; 
un tas savukārt līdz nāvei. Stress ir viens no ste-
nokardijas ierosinātājiem.
Miokarda infarkts var izraisīt bīstamus sirds ritma 
traucējumus. Citreiz slimnieks nemaz netiek līdz 
slimnīcai, jo iestājas nāve. Savukārt tiem, kas 
nokļūst stacionārā, bieži pēc tam attīstās izteikta 
sirds mazspēja. Arī dzīves ilgums pacientiem pēc 
infarkta strauji samazinās.
– Kā stress ir saistīts ar nogurumu, paaugsti-
nātu asinsspiedienu, nervozitāti, sirdsklau-
vēm? 
– Stress izraisa tādu hormonu pārprodukciju, kuri, 
ilgstoši darbojoties, sašaurina asinsvadus un palie-
lina asinsspiedienu. Paaugstināts asinsspiediens 
ir nozīmīgāks sirds asinsvadu slimību riska faktors 
nekā smēķēšana, aptaukošanās, mazkustīgs dzī-
vesveids. Respektīvi, tas cilvēku lēnām nogalina. 
Pirmkārt, aizkaļķo asinsvadus, otrkārt, sabiezina 
sirds sieniņas, kā rezultātā kambari palielinās – to 
sauc par hipertro� ju. Visiem, cilvēkiem, kuriem ir 
kreisā kambara hipertro� ja, ir palielināts nāves 
risks. Paaugstināts asinsspiediens bojā nieres, 
acis un citus orgānus, tāpat arī galvas smadzenes, 
rada izmaiņas domāšanā, ko medicīnā apzīmē ar 
vārdu encefalopātija.
– Ir speciālisti, kuri norāda, ka magnija trū-
kums organismā ir saistīts ar noguruma 
sajūtu, nervozitāti u.c. Kāds ir jūsu viedoklis?
– Magnija trūkums noteikti ir viens no stresa papil-
dus riska faktoriem. Magnijs ir dabīgs nomieri-
nātājs. Ļoti lielās devās, kuras ikdienā neviens 
neizmanto, ar magniju iespējams pat cilvēku 
aizmidzināt. 
– Uzskatāt, ka magniju vajadzētu lietot 
pro� laktiski? 
– Noteikti. Jo īpaši cilvēkiem pēc dažādām ope-
rācijām, jo ķirurģiska manipulācija ir atsevišķs 
nopietns stress organismam. Mēdz būt gadī-
jumi, kad, piemēram, gaidot rindā uz operāciju, 
cilvēks stresa rezultātā var iegūt kuņģa čūlu. 
Tāpēc šajos gadījumos magnijs būtu ļoti vēlams 
papildterapijā. 
– Tagad pavasarī daudzi dzer dažādus vita-
mīnu kompleksus, kuros ir arī magnijs. Vai 
ar to pietiek jebšu magnijs jāuzņem vēl 
papildus? 
– Multivitamīnos un vitamīnu piedevās parasti 
magnijs ir ļoti mazā daudzumā. Es teiktu, ka pat 

10–20 reižu mazāk nekā nepieciešams organis-
mam, lai stresu novērstu.
Būtībā, ja cilvēks pareizi ēd, viņam vitamīnus, arī 
pavasarī, papildus nevajadzētu lietot. Savukārt 
magnijs ir no tiem retajiem mikroelementiem, 
kuru tiešām vajadzētu uzņemt papildus.
– Vai magniju var arī pārdozēt un obligāti jāie-
vēro, kas rakstīts anotācijā? Cilvēks varbūt 
domā, ka viņš sev nenodarīs neko sliktu, ja 
padzers vairāk.
– Vairāk par 300–400 mg magnija dienā nevaja-
dzētu uzņemt. Cilvēkiem ar izteiktu nieru maz-
spēju – vēl mazāk.
– Kādā kombinācijā būtu vēlams lietot 
magniju? 
– Ar B grupas vitamīniem, jo arī tie ir enzīmi, 
kas nodrošina pareizu nervu sistēmas darbību. 
B grupas vitamīni, it sevišķi B6, palīdz magnijam 
uzsūkties šūnās. Faktiski gan B grupas vitamīni, 
gan magnijs domāti nervu sistēmas darbības 
uzlabošanai. 
– Tātad labāk pirkt preparātus, kuros ir mag-
nijs kopā ar B grupas vitamīniem?
– Jā, piemēram, magnijs ar B 6 vitamīnu ir ļoti labs 
preparāts, kas papildus palīdzēs novērst stresu.
– Jebkurā gadalaikā ieteicams nodarboties 
ar sportu, � ziskām aktivitātēm. Vai pava-
sarī, kad ne tikai daba, bet arī cilvēka orga-
nisms sāk mosties, vajadzētu tam pievērst 
vairāk uzmanības?
– Sports samazina stresa hormona slikto ietekmi 
uz sirdi un vairo labo endorfīnu izdalīšanos. Pava-
sarī tik tiešām jādomā par � ziskām aktivitātēm, 
piemēram, jābrauc ar riteni. Nupat Ieva Kundziņa 
savā promocijas darbā zinātniski pierādīja riteņ-
braukšanas pozitīvo pretstresa efektu. Katram ir 
jāatrod savs sporta veids. Kaut vai jādodas garā-
kās pastaigās.
– Nacionālais stresa tests www.stress.lv ir īpaša 
testa metode, kuras ietvaros ikviens pats var 

izmērīt savu stresa līmeni. Kādas ir jūsu domas 
par šādu aktivitāti? Vai tā ir noderīga?
– Tā pavisam noteikti ir ļoti laba mājas lapa, jo 
izmērīt savu stresa risku ir noderīgi. Apziņa, ka 
cilvēkam ir paaugstināts stresa līmenis, var dar-
boties kā brīdinājums un likt kļūt uzmanīgākam.
– Kādi būtu jūsu ieteikumi cīņai ar stresu, 
ņemot vērā to, ka iestājies pavasaris?
– Tā kā mēs dzīvojam zemē, kur ir četri gadalaiki, 
mums ir ko gaidīt. Līdz ar to prieks par sagaidīto 
pavasari ir viens no līdzekļiem pret stresu.
Labākie līdzekļi pret stresu noteikti ir manis jau 
pieminētais sports, kā arī smiekli, satikšanās ar 
pozitīviem cilvēkiem. Pat apkampieni palīdz 
mazināt asinsspiedienu un sirds asinsvadu sli-
mības. Izskaidrojums tam noteikti ir saistīts ar 
stresa mazināšanu.
Arī laba sarkanvīna glāze mazina stresu, vienīgi 
jāatceras, ka sports un alkohols pavisam noteikti 
nav savienojami.
Ja ir stress, ar kuru cilvēks nekādi netiek galā, obli-
gāti jāapmeklē psihoterapeits.
– Kāpēc uzskatāt, ka psihoterapija ir laba 
lieta? Daudzi cilvēki domā, ka psihoterapija 
ir zemē nomesta nauda.
– Ir zinātniski pierādīts, ka psihoterapija ārstē. 
Neviens mediķis nav pret psihoterapiju. Galvenais 
ir atrast labu speciālistu – lai tas noteikti būtu ser-
ti� cēts ārsts psihoterapeits. Šajā profesijā mēdz 
strādāt arī psihologi – viņi nav ārsti, bet sauc sevi 
par psihoterapeitiem.
– Kāds ir jūsu viedoklis par antidepresantiem?
– No tiem pavisam noteikti nav jābaidās un, ja ārsts 
nozīmējis, tie ir jālieto. No pareizi izrakstītiem medi-
kamentiem nevajadzētu izvairīties. Uzskats, ka zāles 
sabeigs kādu orgānu, piemēram, nieres vai aknas, 
ir pilnīgi nepareizs. Drīzāk sliktu nodarīs neārstēts 
paaugstināts asinsspiediens. Antidepresanti pat 
arteriālās hipertensijas ārstēšanā reizēm būs vis-
efektīvākais līdzeklis spiediena normalizēšanai.
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Andris Skride: «Magnija trūkums noteikti ir viens no stresa papildus riska faktoriem. 
Magnijs ir dabīgs nomierinātājs un viens no tiem retajiem mikroelementiem, kuru 
tiešām vajadzētu uzņemt papildus.»

Stress bruģē ceļu 
uz saslimšanām
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ATTĪSTĪBA

TOMS ZVIRBULIS

Sirds slimības ir viens no galvenajiem 
nāves cēloņiem Latvijā, un Eiropas Savie-
nībā esam līderi šajā ne visai glaimojošajā 
statistikas ailē. Invazīvā kardioloģija ir 
viena no ārstniecības nozarēm, kas ļauj 
šo statistiku uzlabot.

Lai uzzinātu, kāpēc situācija ir tāda un kas tiek 
darīts, lai to uzlabotu, uz sarunu aicinājām 
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnī-
cas Sirds un asinsvadu slimību klīnikas vadītāju 
dr. Arti Kalniņu.

– Ar kādām sirds slimībām jūs saskaraties 
visbiežāk? 
– Visbiežāk mēs ārstējam koronāro sirds slimību. 
Tā ir plaša diagnožu grupa, kurā ietilpst stenokar-
dija, miokarda infarkti, kā arī dažādi sirds ritma 
traucējumi. Mūsu slimnīca mēs varam sniegt pilna 
spektra neatliekamo un plānveida palīdzību, izņe-
mot sirds ķirurģiju, ko Latvijā veic tikai P. Stradiņa 
slimnīcā. Austrumu slimnīcā 2010. gadā tika izvei-
dota Sirds asinsvadu slimību klīnika, kurā ir pie-
cas nodaļas: Neatliekamās kardioloģijas nodaļa, 
Kardioloģijas nodaļa, Aritmoloģijas nodaļa, Diag-
nostiskās kardioloģijas nodaļa, kā arī Invazīvās 
kardioloģijas laboratorija un dienas stacionārs.
– Cik pacientu var uzņemt dienas stacionārs? 
Vai ir kāds periods gada laikā, kad pacientu 
pieplūdums ir lielāks vai mazāks?
– Dienas stacionārs dienā varētu uzņemt des-
mit pacientus. Diemžēl �nansējums ir nepietie-
kams, un pēdējos gados piešķirtie līdzekļi mums 
ļauj dienas stacionārā uzņemt desmit pacientus 
nedēļā. Tāpat esošais �nansējums dienas sta-
cionārā mums ļauj veikt tikai vienkāršākās – 
diagnostiskās procedūras. Tas nozīmē, ka mēs 
strādājam ar 20–25 procentu lielu noslodzi. Šie 
10–12 pacienti nedēļā mums ir visu gadu. Rinda 
ir izveidojusies četru piecu mēnešu garumā, un 
galvenais iemesls tam atkal ir �nansējums. Die-
nas stacionāru mēs aizpildām atbilstoši šobrīd 
noteiktajām kvotām.
– Kāda ir invazīvās kardioloģijas loma sirds 
asinsvadu slimību ārstēšanā Latvijā, kur 
tās ir viens no galvenajiem pāragras nāves 
cēloņiem? 
– Mirstība no sirds asinsvadu slimībām Latvijā 
tiešām ir augsta, tomēr pēdējo gadu laikā tā 
samazinās. Invazīvā kardioloģija ir tikai viena no 
diagnostikas un ārstēšanas metodēm, kā mēs 
varam pacientiem palīdzēt. Noteicošo lomu mir-
stības samazināšanā spēlē primārā pro�lakse. 
Veselīga dzīvesveida ievērošana, nesmēķēšana, 
pareiza diēta, regulāras �ziskās aktivitātes – tā 
ir primārā pro�lakse, kur arī daudz tiek darīts. 
Invazīvā kardioloģija nodarbojas ar pacientiem, 
kuriem jau ir radušās problēmas ar sirdi vai ir 
nopietnas aizdomas par tām. Protams, mēs palī-
dzam samazināt mirstību, bet noteicošais faktors 
tomēr ir primārā pro�lakse.
– Kā invazīvās kardioloģijas procedūras palīdz 
uzlabot pacientu dzīves kvalitāti, salīdzinot 
ar vecākām ārstniecības metodēm?
– Invazīvā kardioloģija ir efektīvākais ārstēšanas 
veids akūta infarkta gadījumā un bieži vien arī pie 
hroniskas koronāras sirds slimības. Taču invazīvā 
kardioloģija iet roku rokā ar medikamentozo tera-
piju. Tāpat medikamenti ir jālieto gan pēc akūta 
notikuma, gan hroniskiem pacientiem, un atda-
līt vienu no otra nav iespējams. Medikamentozā 
terapija ir nepieciešama faktiski visiem koronā-
rās sirds slimības pacientiem, bet invazīvā kar-
dioloģija – nē. Lielai daļai pacientu šo metodi var 
izmantot, lai uzlabotu ārstēšanas rezultātu. Akūta 

infarkta gadījumā ar invazīvo metodi var palīdzēt 
visefektīvāk, nodrošinot vislabāko rezultātu.
– Cik jaunas ir jums šobrīd pieejamās iekārtas, 
ar kurām veic nepieciešamos izmeklējumus 
un manipulācijas?
 – Viens angiogrāfs, ar kuru strādājam, ir deviņus 
gadus vecs, otrs angiogrāfs ir piecus gadus vecs. 
Bagātās valstīs šos aparātus maina ik pēc 5–10 
gadiem, jo uzskata, ka tad aparāts ir nolietots un 
tehnoloģijas ir attīstījušās pārāk tālu uz priekšu. 
Mazāk turīgās valstīs tos lieto 10–12 gadus. Mēs 
iekļaujamies šo mazāk turīgo valstu kategorijā. 
Uzreiz gan jāpiebilst, ka man ir bijusi iespēja pabūt 
vairākās Eiropas valstīs, un daudzviet aparatūra ir 
vēl vecāka nekā mums. Tāpēc uzskatu, ka uz Eiro-
pas fona mēs esam pietiekami augstā līmenī. Vie-
nam no mūsu angiogrā�em gan tuvojas desmit 
gadu slieksnis un būtu jādomā par jauna iegādi.
– Kas notiek, ja pacientam koronāro sirds sli-
mību nolemj ārstēt invazīvi?
– Tādā gadījumā bojātajā sirds vainagartērijā vis-
biežāk tiek ievietots stents. Jau teicu, ka to var 
darīt akūtā kārtā, kad ir akūti nosprostots vai 
sašaurināts asinsvads, un hroniskos gadījumos, 
kad tiek novērots hronisks sašaurinājums vai slē-
gums. Asinsvada paplašināšana ļauj cerēt, ka tas 
paliks atvērts arī nākotnē.
– Kas ir stenti un vai tie savā starpā atšķiras?
– Stents ir asinsvada protēze un, protams, tie atšķi-
ras. Pasaulē stenti nepārtraukti tiek pilnveidoti, 
tiek radīti arvien jauni un labāki. Šobrīd galveno-
kārt tiek lietoti ar zālēm pārklāti stenti, kuri nodro-
šina vislabāko efektu. Visjaunākie un modernākie 
ir tā saucamie bioabsorbējošie stenti, kuri ar laiku 
uzsūcas. Es ceru, ka nākotnē mēs strādāsim tikai 
ar šāda veida stentiem, bet pagaidām pasaulē ir 
tikai pāris absorbējošo stentu modeļu. Kā jeb-
kurā jomā, pagaidām pirmie modeļi nav tik labi, 
kā mums gribētos, un nav pielietojami visās dzī-
ves situācijās un visiem pacientiem. Taču tas ir ļoti 
perspektīvs virziens, kurā invazīvās kardioloģijas 
tehnoloģijas attīstās. Es ceru, ka ar laiku pašuzsū-
cošie stenti kļūs arvien labāki un arī lētāki, un pēc 
gadiem 10–15 mēs lietosim tikai tos.
– Kādi stenti ir izplatītākie Latvijā un kāds tam 
ir iemesls?
– Izplatītāko stentu nosaukt nevarēšu, jo tāda 
vienkārši nav. Ir ļoti daudz kompāniju, kuras 

izgatavo stentus. Tie atšķiras pēc savām īpašī-
bām, gan pēc diametra, gan garuma. Izmantojam 
vairāku �rmu ražojumus, un katram pacientam 
mēs cenšamies piemeklēt to stentu, kurš nodro-
šina vislabāko rezultātu. Tikai ar viena ražotāja 
produkciju to izdarīt būtu grūti. Katra kompā-
nija strādā, lai uzlabotu un radītu jaunus mode-
ļus. Pašos invazīvās kardioloģijas pirmsākumos 
asinsvadus paplašināja tikai ar īpaša balona palī-
dzību, vēlāk parādījās metāla stenti, kas nodroši-
nāja labāku procedūras rezultātu. No 2001. gada 
pasaulē sāka lietot ar medikamentiem pārklātus 
stentus. Pēdējos 2–3 gadus ir pieejami arī bioab-
sorbējošie stenti. Jau minēju, ka nākotnē, vistica-
māk, būs jālieto tikai absorbējošie stenti. Tāpat kā 
ar zālēm pildītie stenti daudzās situācijās ir pie-
rādījuši savu pārākumu pār metāla stentiem, es 
ceru, ka ar laiku arī absorbējošie stenti pierādīs 
savu pārākumu pār zālēm pārklātajiem stentiem.
– Koronārā angioplastija (invazīva procedūra, 
kuras laikā paplašina sašaurināto vai nospros-
toto asinsvadu) ir dārga procedūra, un ir dzir-
dēts, ka valsts to neapmaksā nepieciešamajā 
apmērā. Vai ir daudz tādu pacientu, kuri ārstē-
šanos var segt paši?
– Par to man nav precīzu datu, jo Latvijā visas 
procedūras apmaksā valsts. Tā nav ne vienkārša, 
ne lēta manipulācija. Vienas procedūras izmak-
sas var sasniegt vairākus tūkstošus eiro. Vienmēr 
rūpīgi izvērtējam, vai procedūra ir nepieciešama, 
un tā tiek nozīmēta tikai tad, ja nepieciešamība 
ir gana liela. Ja procedūra ir vajadzīga, tad likt 
pacientam maksāt par to būtu nepareizi, jo pirmā 
palīdzība ir jāsniedz visiem, un tā nedrīkst būt 
atkarīga no pacientam maksātspējas. Katram 
pacientam tiek ievietots tāds stents, kas nodro-
šina labāko rezultātu. Protams, daudz ko nosaka 
izmaksas, un valstij un veselības nozarei naudas 
ir tik, cik ir. Taču pašam pacientam par izmaksām, 
manuprāt, nebūtu jādomā. Tas lai paliek veselības 
aprūpes organizētāju un ārstniecības iestāžu pār-
ziņā. Vēlreiz uzsvēršu, ka neatliekamā palīdzība 
tiek nodrošināta visiem. Uz plānveida palīdzību ir 
rindas, taču katrs pacients tiek vērtēts individuāli. 
Ja viņa stāvoklis ir tāds, ka pacients nevar gaidīt, 
mēs viņu pieņemsim ātrāk.
– Kā jūs nosakāt, kāda veida stentu ir nepie-
ciešams ievietot pacientam?

– To izstāstīt es nevarētu arī divās stundās. Tas 
tiek noteikts gan pēc asinsvada anatomijas rādī-
tājiem, gan pēc pacienta vecuma, blakusslimī-
bām, gan pēc pacienta līdzestības – tā, cik centīgi 
viņš lieto vai nākotnē lietos zāles. Tas ir ļoti kom-
plekss pasākums, un katram pacientam cenša-
mies ielikt piemērotāko stentu, lai nodrošinātu 
vislabāko rezultātu.
– Kāda ir pacienta dzīve pēc procedūras, vai 
viņš var sastapties ar kādām grūtībām?
– Procedūras mērķis ir padarīt pacienta dzīvi 
labāku, vieglāku un ilgāku, citādi darīt to nebūtu 
jēgas. Ja mums nav pārliecības, ka tas uzlabos 
pacienta dzīves kvalitāti un/vai ilgumu, tad izšķi-
ramies angioplastiju neveikt. Medicīnā diemžēl 
nav iespējams garantēt simtprocentīgi ideālu 
rezultātu, atsevišķos gadījumos tomēr var gadī-
ties, ka pēc procedūras cerētā uzlabojuma nav.
– Austrumu slimnīca piedāvā arī šeit uz vie-
tas pilnveidotu procedūru pilnīgi nospros-
tota asinsvada atvēršanai. Pastāstiet par to 
nedaudz sīkāk!
– Pilnībā nosprostoti asinsvadi tiek vērti vaļā no 
pašiem invazīvās kardioloģijas pirmsākumiem. 
Attīstās un pilnveidojas metodes, kā to var darīt. 
Šobrīd tās ir attīstījušās tiktāl, ka ir iespējams 
atvērt gandrīz jebkuru asinsvadu. Mēs pirmie 
Baltijā slēgto asinsvadu atvēršanā sākām izman-
tot retrogrādo pieeju – progresīvāku un sarežģī-
tāku metodi. Šī metode pasaulē parādījās pirms 
aptuveni 10–15 gadiem un strauji attīstījusies 
pēdējo piecu gadu laikā. Gaiļezera slimnīcā pirmā 
šāda veida angioplastija tika izdarīta 2006. gadā, 
un deviņu gadu laikā ir uzkrāta liela pieredze. 
Nosprostotajai vietai mēs piekļūstam, izmanto-
jot citu, atvērtu asinsvadu sānu zarus jeb atzaro-
jumus. Tas prasa daudz vairāk laika un pacietības 
gan no ārsta, gan pacienta puses un arī materiālā 
ziņā izmaksā dārgāk, taču, piekļūstot slēgtajai 
zonai ne tikai no slēguma vietas, bet arī no otras 
puses, var ievērojami palielināt veiksmīgo proce-
dūru skaitu. Vairāk ne kā 90 procentos gadījumu, 
pielietojot šo metodi, asinsvadu izdodas atvērt.
– Kādi, pēc jūsu domām, būs galvenie invazī-
vās kardioloģijas attīstības virzieni Latvijā un 
pasaulē tuvākajos 10 gados?
– Invazīvā kardioloģija pēdējo gadu laikā attīstās 
ciešā sadarbībā ar sirds ķirurģiju. Ļoti plaši tiek pie-
lietotas dažādas jauktas ārstēšanas metodes, tā 
sauktās hibrīdoperācijas, kurās tiek pielietoti gan 
vienas, gan otras nozares ārstēšanas paņēmieni. 
Šobrīd atsevišķas vārstuļu operācijas tiek veiktas 
īpašās operāciju zālēs, kur kopīgi sadarbojas sirds 
ķirurgs un invazīvais kardiologs, tas ir viens attīs-
tības virziens. Mūsu slimnīcai gan tas iet secen, jo 
mums nav sirds ķirurģijas. Otrs virziens ir invazī-
vās kardioloģijas metožu un materiālu attīstība. 
Invazīvā kardioloģija nav tikai stentu ievietošana. 
Ieejot asinsvadā, iespējams tā sieniņas izpētīt gan 
ar ultraskaņu, gan ultravioleto starojumu, gan 
izmērīt spiedienu šajos asinsvados, kuru diametrs 
ir 2–3mililmetri. Izmeklēšanas metodes attīstās, un 
rūpīgāka pacienta izmeklēšana ļauj izvēlēties parei-
zāku ārstēšanas taktiku. Jau iepriekš minēto par pil-
nībā absorbējošajiem stentiem. Iespējams, ar laiku 
lietosim tikai absorbējošos stentus, un tad darbības 
lauks invazīvajā kardioloģijā tikai pieaugs. Ja runā-
jam par tendencēm medicīnā vispār, vērojama ten-
dence no smagām, traumējošām operācijām pāriet 
uz pacientam saudzējošākām, vienkāršākām mani-
pulācijām. Invazīvā kardioloģija un invazīvā radio-
loģija ir tās jomas, kas, ja tā var teikt, atņem darbu 
ķirurgiem. Daudzas lietas, kas agrāk tika darītas ar 
atvērtām ķirurģiskām operācijām, bieži ļoti sarež-
ģītām un traumējošām, iespējams veikt invazīvi, 
caur asinsvadiem, kas ir daudz saudzīgāk pacien-
tam un neprasa tik nopietnu narkozi un anestēziju.

Artis Kalniņš: 
«Invazīvā kar-
dioloģija ir 
efektīvākais ārs-
tēšanas veids 
akūta infarkta 
gadījumā un 
bieži vien arī 
pie hroniskas 
koronāras sirds 
slimības. Taču 
invazīvā kardiolo-
ģija iet roku rokā 
ar medikamen-
tozo terapiju.»

Valsts finansējums ļauj strādāt ar 25 procentu noslodzi
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TOMS ZVIRBULIS

Nopietni saslimstot, ir svarīgi, lai par mūsu 
veselību kāds rūpētos arī pēc tam, kad 
esam atstājuši slimnīcas gultu un devu-
šies uz mājām. Ļoti svarīga te ir ģimenes 
ārsta loma. Tāpēc viņam ir jāsaņem pēc 
iespējas vairāk informācijas no pacientu 
ārstējušā speciālista.

Par to, vai slimnīcas ārstu un ģimenes ārstu komu-
nikācija ir pietiekami labā līmenī, uz sarunu aicināju 
Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Lat-
vijas Kardioloģijas centra kardiologu, Rīgas Stra-
diņa Universitātes docentu Kārli Trušinski.

– Invazīvie kardiologi veic ļoti nozīmīgu darbu 
kardiovaskulāro pacientu ārstēšanā, tomēr tā 
ir tikai daļa pacienta aprūpes. Daudz vairāk 
laika pēc izrakstīšanas no stacionāra pacients 
pavada ģimenes ārsta aprūpē. Kā jūs vērtējat 
šī brīža situāciju Latvijā? Vai saikne starp ģime-
nes ārstu un kardiologu ir pietiekami cieša?
– Saikne ir tik cieša, cik ciešu mēs paši to veidojam. 
Es domāju, ka tieši kardiologiem ir izdevies nodi-
bināt labas attiecības, labu kontaktu ar ģimenes 
ārstiem. Tas ir svarīgi divu apstākļu dēļ. Pirmkārt, 
procedūras un dažādas operācijas, kas pacien-
tiem tiek veiktas, kļūst arvien sarežģītākas. Otrkārt, 
pacientu uzturēšanās laiks slimnīcā samazinās. 
Līdz ar to slimnīcas ārsts pacientu redz tikai īsu 
brīdi, kamēr ģimenes ārsts seko pacientam līdzi 
gadiem, un ģimenes ārsta loma pacienta aprūpē 
tikai pieaug.
– Daudzās Eiropas valstīs ir vienota veselības 
informācijas sistēma, no kuras ģimenes ārsti 
saņem informāciju par sava pacienta akū-
tiem stāvokļiem, kad pacients tiek hospitali-
zēts un izrakstīts no stacionāra. Latvijā šādas 
sistēmas nav. Kā ģimenes ārsti saņem infor-
māciju par savu pacientu, kurš tiek izrakstīts 
no stacionāra?
– Pacients izrakstoties saņem slimības vēstures 
izrakstu, kurā viss svarīgākais ir minēts. Ar to viņš 
dodas pie sava ģimenes ārsta. Kopīga datu sis-
tēma, kad visi iesaistītie ārsti ar pacienta atļauju 
varētu piekļūt viņa izmeklējumu rezultātiem, pro-
tams, būtu ideāls risinājums. Pašlaik to bieži aizstāj 
sazvanīšanās. Vienota datubāze būtu ērta, bet, 
no otras puses, tikai izmeklējumu rezultāti vien 
bieži nesniedz patieso atbildi. Medicīnā ir tāds ter-
mins kā ārstu konsilijs. Šobrīd bieži tiek runāts par 
komandu. Es neesmu liels formālu ārstu konsiliju 
piekritējs, bet domāju, ka sadzīvē ir nepieciešama 
dzīva komunikācija starp speciālistiem, ģimenes 
ārstu un pacientu, lai atrastu konkrētajā situācijā 
labāko risinājumu.
– Tātad jūs uzskatāt, ka sistēma darbojas gana 
labi? 
– Jā, es domāju, ka kardiologu sadarbība ar ģime-
nes ārstiem ir laba. Datubāze atvieglotu dzīvi 
pašam pacientam. Viņam nebūtu jākrāj izmeklē-
jumu rezultāti un vienmēr jārūpējas par to, lai pie 
ārsta tos paņemtu līdzi. Ārsts vienkārši apskatītu 
pacienta failu datorā. Ja mēs runājam par medicī-
niska lēmuma pieņemšanu, tad ārstiem ir jāsazinās 
savā starpā, jo, risinot viena pacienta problēmas, 
mēs kaut ko uzzinām arī par nākamo aprūpējamo. 
Ārstiem ir jākomunicē pietiekami bieži, jo ne velti 
labākie rezultāti ir sasniedzami komandas darbā.
– Iedomāsimies situāciju, ka pacients ticis 
hospitalizēts ar akūtu koronāru sindromu. 
Viņam tas ir bijis ļoti liels pārdzīvojums. Īsā 
laikā pacientam veikti dažādi izmeklējumi un 
manipulācijas, doti dažādi medikamenti. Pēc 
izrakstīšanas no stacionāra pacientam, kurš 
pirms tam it kā bijis vesels, ir jālieto «sauja» 

tablešu. Vai jūs uzskatāt, ka ir adekvāti atbil-
dību par pāreju no sekundārās uz primāro 
aprūpi uzvelt tikai pacienta plecos?
– Es nepiekrītu, ka atbildība ir uzvelta tikai uz 
pacienta pleciem. Akūts koronārs sindroms 
parasti nāk kā zibens spēriens no skaidrām debe-
sīm. Pacientam tas ir šoks, un ārstiem ir jābūt 
saprotošiem. Cilvēks vakar bija vesels, šodien viņš 
ir slims, un jūs nevarat gribēt, lai viņš rīt būtu pil-
nīgi gatavs sākt lietot medikamentus bez jebkā-
diem sīkākiem paskaidrojumiem. Mūsu uzdevums 
ir runāt ar pacientu, izskaidrot, rūpēties, lai viņš 
saņemtu nepieciešamo ārstēšanu, bet arī dot 
pacientam laiku. Ārsts neatstāj slimnieku vienu 
ar viņa problēmu. Tas būtu slikts mūsu darba rādī-
tājs. Arī izrakstot pacientu mājās no slimnīcas, ir 
jānotiek sarunai, viņam ir jāizskaidro situācija, 
jāatbild uz jautājumiem un jādod padoms, kā 
rīkoties turpmāk. Līdzīga saruna pacientam būs 
ar ģimenes ārstu. Tas dod viņam iespēju vien-
mēr saņemt atbildes uz jautājumiem, kas rodas 
laika gaitā. Laimīgā kārtā, pateicoties modernām 
ārstniecības metodēm, un šeit es gribētu piemi-
nēt jaunākās paaudzes zālēm pildītos stentus, 
akūta koronāra sindroma gadījumā (tautā saukts 
par miokarda infarktu) ir iespējams būtiski uzla-
bot prognozi. Mēs pacientam bieži vien sakām: 
«Jums bija problēma, mēs to atrisinājām labā-
kajā iespējamajā veidā. Tagad jums ir jālieto zāles, 
lai kaut kas tāds neatkārtotos un lai stents asins-
vadā piepeši neslēgtos.» Jūs teicāt «sauja» zāļu. 
Godīgi sakot, es esmu pret zāļu saujām. Zāles jāie-
saka nevis daudz, bet precīzi. Ārsta pienākums ir 
izskaidrot pacientam, kuri medikamenti viņam 
ir noteikti nepieciešami, bet kuri – nē. Ja mēs 
pacientam divas nedēļas, mēnesi, pusgadu pēc 
akūta koronāra sindroma jautājam, kā viņš jūtas, 
un saņemam atbildi, ka viņš jūtas atstāts viens, tad 
sekundārās pro�lakses ziņā pēc miokarda infarkta 
kaut kas nav kārtībā. Kādam ir pietrūcis laika ar 
pacientu runāt, bet tā nedrīkstētu būt. Pacien-
tam ir jājautā un ārstiem ir jāstāsta. Mēs līdzīgās 

situācijās sniedzam vienu un to pašu informāciju, 
bet cilvēki ir ļoti dažādi. Vienam ar to pietiks, bet 
citam vajag zināt vairāk, un es aicinu pacientus 
jautāt! Mēs vienmēr izstāstām, kāda ir problēma 
un kā mēs to varētu risināt.
– Kāds tam varētu būt iemesls, ka pacienti 
uzdod tik maz jautājumu? Informācijas trū-
kums, bailes?
– Pacientu interese par savu veselību un izglītības 
līmenis ārstēšanas procesā ir svarīgs. Ārstēšanas 
metodēm kļūstot sarežģītākām, arī pacientam ir 
vairāk jāiesaistās un jāsaprot, ko mēs darām. Ja jūs 
interesējaties par savu veselību, sekojat līdzi, jau-
tājat, ārstēšanas rezultāts noteikti būs labāks nekā 
tad, ja jūs neliekaties par to ne zinis. Iemesls savā 
ziņā sakņojas padomju gados pieredzētajā, kur 
ārsts pat kādreiz varēja neteikt pacientam diag-
nozi. Tagad tas viss ir mainījies.
– Daudz tiek runāts par to, ka invazīvie kar-
diologi ir ļoti noslogoti. Ne vienmēr ārsts var 
veltīt pietiekami daudz laika, lai ar pacientu 
izrunātu aktuālos jautājumus, kas saitīti ar 
ārstēšanu pēc stacionāra. Vai, jūsuprāt, būtu 
vērts pacientu izglītošanā iesaistīt kardiolo-
ģijas māsas. Varbūt jums ir vēl kādas idejas, 
kā uzlabot pacienta zināšanu līmeni un likt 
saprast, cik nozīmīga ir aprūpe pēchospitā-
lajā etapā?
– Salīdzinot ar Rietumeiropas valstīm, ar ārsta 
atbalsta personālu pie mums ir ļoti slikti. Māsas 
un ārstu palīgi var ļoti būtiski atslogot ārsta darbu, 
neapdraudot ārstēšanas procesa kvalitāti. Mums 
ir par maz arī sekretāru, medicīnas tehniķu. Tas 
noteikti ir virziens, ko uzlabot.
– Raugoties no �nansiālās puses, stacionārā 
veikto manipulāciju izmaksas bieži vien 
mērāmas vairākos tūkstošos. Ja pacients pēc 
izrakstīšanas no stacionāra laikus nesaņem 
nepieciešamo aprūpi, atkārtotas saslimšanas 
risks vairākkārt palielinās. Iznāk tā, ka sta-
cionārā veiktā aprūpe bijusi veltīga, turklāt, 
nonākot stacionārā atkārtoti, izmaksas ir vēl 

augstākas. Kam būtu jāuzņemas atbildība par 
šādu situāciju? Kā to varētu vērst par labu?
– Pacientam, kurš ir ārstējies slimnīcā ar akūtu 
koronāro sindromu, tuvākajās dienās pēc izraks-
tīšanās ir jāiet pie ģimenes ārsta. Viens no gal-
venajiem iemesliem – informēt savu ārstu un 
nepārtraukt medikamentozo terapiju. Līdz ar to 
piekļuve ģimenes ārstam ir svarīgs jautājums. Nor-
mālā situācijā ģimenes ārstam jau būtu jāzina, ka 
viņa pacients atrodas slimnīcā. Šķiet, nebūtu par 
daudz prasīts, ja pacienta slimības izraksts brīdī, 
kad viņš to saņem, elektroniski nonāk arī ģimenes 
ārsta e-pastā. Ārsts, no rīta atnākot uz darbu, redz, 
ka vakar pēcpusdienā no slimnīcas ir izrakstīts viņa 
pacients. Tad, kad šis pacients stāv pie ārsta kabi-
neta durvīm, ārsts jau zina visu par viņa slimību, 
un ir nepieciešamas 20 minūtes, lai apspriestos 
par zālēm un iedotu receptes. Runājot par saka-
riem, pašlaik tas lielā mērā ir atkarīgs no pacienta 
– kā viņš to organizēs. Tomēr nevajag problēmu 
pārāk saasināt. Es neesmu dzirdējis, ka ģimenes 
ārsts nebūtu pieņēmis pacientu pēc izrakstīša-
nās no slimnīcas.
– Kā rīkoties, ja pacients tiek izrakstīts pirms 
brīvdienām, piemēram, piektdienas vakarā, 
un divas dienas ģimenes ārstu satikt nav 
iespējams? 
– Mūsu prakse ir tāda, ka mēs pacientam zāles 
noteikti iedosim līdzi. Cits variants nav iespējams, 
vienīgi, ja arī slimnīcas ārstiem atļautu izrakstīt 
kompensējamo zāļu receptes. Tas ir vēl viens jau-
tājums, ko varētu risināt. Kāpēc serti�cēts slim-
nīcas ārsts nedrīkst saviem pacientiem izrakstīt 
kompensējamās zāles?
– Vai pacients arī ambulatorajā ārstēšanās 
periodā nāk uz slimnīcu, lai pārbaudītu savu 
veselības stāvokli?
– Mēs pacientiem piedāvājam iespēju 3–6 mēne-
šus pēc akūta koronāra sindroma vai stenta 
implantācijas nākt uz kontroles veloergometriju. 
Vizītes laikā mēs konsultējam, kā pareizi lietot 
zāles, noskaidrojam, vai pacienti to dara pareizi 
un vai nav nepieciešamas korekcijas.
– 2012. gadā tika veiktas izmaiņas kompen-
sējamo medikamentu nozīmēšanā. Ņemot 
vērā šobrīd pastāvošos ierobežojumus, vai 
ģimenes ārsts vienmēr pacientam var nozīmēt 
jūsu rekomendēto terapiju? Vai tas ietekmē 
pacienta aprūpes kvalitāti?
– Nedrīkst jaukt kompensācijas noteikumus ar 
pacienta ārstēšanas vadlīnijām. Tas ir ļoti būtiski. 
Pašlaik Latvijā daudzas ārstēšanā svarīgas zāles 
vēl netiek kompensētas. Tas ir skumji. Īpaši situ-
ācijā, kad mēs it kā taupām pacientu naudu, liekot 
viņiem visos gadījumos sākt ārstēties ar lētāka-
jām zālēm. Kāpēc, pateicoties ietaupītajam, mēs 
nevarētu iekļaut kompensējamo kardioloģisko 
medikamentu sarakstā arvien jaunas zāles? Un 
mani arī izbrīna sauklis: «Ārstējies nepārmaksā-
jot!» Man kā ārstam gandrīz būtu jākaunas par to, 
ka es gribu savu pacientu ārstēt ar oriģinālajiem 
medikamentiem, kas diezgan likumsakarīgi ir arī 
dārgāki. Oriģinālzāles nav tas pats, kas ģenēriskās 
zāles. Oriģinālzāļu efekts ir pierādīts daudzu tūk-
stošu pacientu pētījumos. Ģenērisko zāļu efekti-
vitāte ir jāizpēta 30–40 veselu cilvēku organismā, 
un to efekts drīkst svārstīties no 80–125%. Ģenēris-
kajām zālēm vienmēr būs sava vieta, jo pacientu 
izvēle bieži būs saistīta ar cenu. Ne visi pacienti 
var atļauties oriģinālzāles, ne visi varbūt tās arī 
izvēlēsies. Tomēr pacientam ir jādod izvēles brī-
vība. Pašlaik, ja ārsts un pacients izvēlas oriģināl-
zāles, pacientam ir jāmaksā pilna cena. Uzskatu, 
ka pareizi būtu pie vienas diagnozes visiem kom-
pensēt medikamenta bāzes cenu, bet tiem, kas 
izvēlas oriģinālzāles, atļaut piemaksāt, neatņe-
mot kompensāciju.

Komunikācijā jāizmanto mazas valsts priekšrocības
FOKUSS

Kārlis Trušinskis: 
«Zāles jāiesaka 
nevis daudz, bet 
precīzi. Ārsta 
pienākums 
ir izskaidrot 
pacientam, kuri 
medikamenti 
viņam ir noteikti 
nepieciešami, 
bet kuri – nē. Ja 
mēs pacientam 
divas nedēļas, 
mēnesi, pusgadu 
pēc akūta koro-
nāra sindroma 
jautājam, kā viņš 
jūtas, un saņe-
mam atbildi, ka 
viņš jūtas atstāts 
viens, tad sekun-
dārās profilakses 
ziņā pēc miokarda 
infarkta kaut 
kas nav kārtībā. 
Kādam ir pietrūcis 
laika ar pacientu 
runāt, bet tā 
nedrīkstētu būt.»Fo
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ILZE AUSTRUMA

Mazkustīgs dzīvesveids, smēķēšana, ogļ-
hidrātiem bagāts uzturs – tie ir tikai daži 
iemesli, kas var novest pie kardiovasku-
lārām slimībām.

Kāda ir sadarbība starp kardiologiem un ģimenes 
ārstiem un kā rīkoties, ja pacientam diagnosti-
cēta sirds asinsvadu slimība, skaidrosim sarunā 
ar ģimenes ārstu Ignatiju Kuļišovu.

– Cik izplatītas iedzīvotāju vidū šodien ir kar-
diovaskulārās slimības?
– Biežākās saslimšanas ir paaugstināts asinsspie-
diens, stenokardija. Arī asinsvadu ateroskleroze, 
kurai raksturīgs asinsvadu iekšējās sieniņas bojā-
jums ar holesterīna izgulsnēšanos. Mūsdienās tās 
ir ļoti aktuālas, jo cilvēki mazāk kustas, viņiem ir 
sēdošs darbs, stress, nepareizs uzturs. Tas vei-
cina gan holesterīna līmeņa, gan asinsspiediena 
paaugstināšanos. Tāpat asinsvadi kļūst mazāk 
elastīgi, sliktāk tur slodzi. Līdz ar to var teikt, ka 

šobrīd ir vērojams kardiovaskulāro slimību uzplau-
kums. Turklāt šīs saslimšanas ir viens no galvena-
jiem mirstības iemesliem Latvijā.
– Ja situācija kļūst nopietna, pacienti ar savu 
saslimšanu nereti nonāk invazīvā kardiologa 
rokās. Tomēr daudz vairāk laika pēc izraks-
tīšanas no stacionāra viņi pavada ģimenes 
ārsta aprūpē.
– Dodoties mājās no stacionāra, pacientam «uz 
rokas» tiek iedots izraksts ar rekomendācijām, 
kas viņam turpmāk jādara un kādi medikamenti 
jālieto. Tālākais jau ir pacienta rokās – viņam jāai-
ziet pie ģimenes ārsta, jāsaņem medikamentu 
receptes un jālieto zāles tā, kā nozīmējis kardio-
logs vai ģimenes ārsts.
– Kā jūs vērtējat šī brīža situāciju Latvijā – vai 
saikne starp ģimenes ārstiem un kardiolo-
giem ir pietiekami cieša? Vai tomēr katrs ir 
vairāk par sevi?
– Es vairāk varētu runāt par pacienta un ģime-
nes ārsta sadarbību. Jautājums ir par to, vai slim-
nieks apzinās savu stāvokli un to, ka viņa dzīve 
sakarā ar saslimšanu ir izmainījusies un turpmāk, 
iespējams, būs regulāri jādzer zāles. Vēl ir svarīgi 
saprast, ka medikamentu lietošana ir nepiecie-
šama pašam pacientam, nevis kardiologam vai 
ģimenes ārstam. Nereti slimnieku attieksme liek 
domāt, ka mēs, ģimenes ārsti, rakstām medika-
mentus sev. Tieši pateicoties zālēm un pareizam 

dzīvesveidam, ko arī ieteiks ārsts, mēs varam palī-
dzēt pacientam nodzīvot ilgu mūžu bez problē-
mām. Ja pacients to saprot un vēlas justies labi, 
tad sadarbība notiek.
– Šobrīd ir noteikts, ka, izvēloties pacientam 
medikamentus, ārstam ir jāizraksta lētākās 
no līdzvērtīgas efektivitātes zālēm. Kā tas 
darbojas? 
– Jā, pastāv uzskats, ka noteiktās zāļu grupās lētā-
kie medikamenti ir tādi paši kā dārgie, un kāpēc 
tādā gadījumā pacientam vajadzētu pārmaksāt! 
Situācijas ir dažādas. Vienam pacientam ļoti labi 
palīdzēs lētākais medikaments, bet citam – nē. 
Praksē reizēm novērojam, ka medikamenti ar vie-
nādu ķīmisko nosaukumu darbojas ne gluži tāpat, 
tāpēc, izvērtējot efektivitāti, izmantojam gan ori-
ģinālmedikamentus, gan ģenēriskos.
– Tātad saviem pacientiem iespēju robežās 
cenšaties izrakstīt, jūsuprāt, piemērotākos 
medikamentus? 
– Izrakstu tos, kas laika gaitā pierādījuši savu 
efektivitāti. Esmu uzmanīgs ar pavisam jauniem 
medikamentiem, īpaši tiem, par kuriem nekas 
daudz nav zināms. Šādā situācijā, pirms izraks-
tīt pacientam zāles, iespējams, ir labāk nogaidīt, 
paskatīties, kādi ir rezultāti. Izņēmums ir gadī-
jumi, ja zāles iesaka kardiologs – tādās situā-
cijās piekrītu kardiologa viedoklim un izrakstu 
pacientam viņa rekomendētās zāles. Vēlāk, ja 
sirgstošais vēlas ko mainīt, mēs par to varam 
apspriesties un, iespējams, arī izdarīt korekci-
jas. Lielas izmaiņas, kas varētu pacientam kai-
tēt, gan neveicu. Ja viņš tomēr uzstāj, tad labāk 
sūtu pacientu uz konsultāciju pie kardiologs ar 

piebildi, ka, lūk, pacients nav gluži apmierināts ar 
izrakstītajiem medikamentiem vai to daudzumu. 
Norīkojumā izklāstu savas domas un lūdzu ārstu 
izteikt savu viedokli.
– Ņemot vērā ierobežojumus valsts kompen-
sējamo medikamentu izrakstīšanā, vai jūs 
vienmēr spējat nodrošināt pacientam stacio-
nārā rekomendēto terapiju?
– Ja piešķirtais �nansējums kompensējamiem 
medikamentiem ir nepietiekams, ģimenes ārsts 
ir tiesīgs, ņemot vērā objektīvos apstākļus, Nacio-
nālajam veselības dienestam rakstīt vēstuli ar 
lūgumu piešķirt papildu �nansējumu. Dienests 
vēstules izskata un sniedz atbildes.
– Daudzās Eiropas valstīs ir vienota veselības 
informācijas sistēma, caur kuru ģimenes ārsts 
saņem ziņas par sava pacienta akūtiem stā-
vokļiem, kad viņš tiek hospitalizēts vai izraks-
tīts no stacionāra. Latvijā šādas sistēmas nav. 
Kā tieši jūs saņemat informāciju par savu 
pacientu, kurš tiek izrakstīts no stacionāra?
– Pacients atnāk uz vizīti pie ģimenes ārsta un 
atnes izrakstu vai izsauc ārstu uz mājām – cita 
varianta nav.
– Vai uzskatāt, ka šī sistēma darbojas pietie-
kami labi?
– Ne īpaši, jo ne visi pacienti pie ārsta atnāk. Ja 
kāds pacients aizbildinās ar to, ka uz vizīti pie 
ģimenes ārsta jāgaida četras piecas dienas vai 
pat vēl ilgāk, es vienmēr uzsveru, ka tāpēc ārstam 
katru dienu ir akūtā stunda, lai ikviens, kuram tas 
ir nepieciešams, varētu atnākt. Un mums taču ir arī 
telefoni – pacienti var zvanīt un māsiņai vai ārstam 
izskaidrot savu stāvokli. Es, piemēram, situācijās, 

kad pacients piezvana un stāsta, ka viņš izraks-
tīts no stacionāra, atrodu iespēju un aicinu viņu 
atnākt tajā pašā vai nākamajā dienā. Protams, ja 
pacients apgalvo, ka tuvākajām dienām viņam 
medikamentu pietiek, tad viņš var nākt rindas 
kārtībā. Uzskatu, ka ģimenes ārstiem tieši tā arī 
vajadzētu strādāt.
– Gan stacionāra, gan ģimenes ārsti ir noslo-
goti un viņiem ne vienmēr izdodas veltīt 
pietiekami daudz laika sarunai ar pacientu. 
Vai, jūsuprāt, iznākot no slimnīcas, pacienta 
zināšanas par viņa slimību un ārstēšanu 
ir pietiekamas?
– Reizēm jā, reizēm nē. Viss ir atkarīgs no tā, cik 
pacients pats ir gatavs pieņemt to, ko viņam 
iesaka. Pacientu izglītošanai slimnīcā un ambu-
latori vēl ir daudz neizmantotu iespēju. Kaut vai 
paskatīsimies zviedru un vācu piemēru: viņiem 
ir rehabilitācijas vai aprūpes māsas, kas māca 
pacientam, kā turpmāk dzīvot, kā pieņemt un 
saprast situācijas nopietnību. Pie mums tas ir uz 
ārsta vai viņa medicīnas māsas pleciem.
– Vai jūsu praksē ir bijuši gadījumi, kad 
pacients pēc izrakstīšanās no stacionāra nav 
griezies pie ģimenes ārsta, lai turpinātu ārstē-
šanos? Ja ir, tad kādas tam ir sekas?
– Protams, ir bijuši gadījumi, kad pacients pēc 
izrakstīšanās no slimnīcas pie ģimenes ārsta neat-
nāk. Tas ir ļoti nepareizi, jo viņš riskē ar nopietniem 
slimības sarežģījumiem, iespējamu infarktu vai 
insultu. Vai kādam būs labāk, ja viņš paliks gulošs 
vai ļaunākajā gadījumā iestāsies nāve?
– Ko varētu darīt, lai šādas situācijas nerastos? 
Kas būtu jāuzlabo?
– Pacientiem pašiem jābūt atbildīgākiem par savu 
veselību. Ārstam un slimniekam ir jāsadarbojas! 
Ļoti daudzi uzskata: pacientam ir tiesības, bet 
ārstam – tikai pienākumi. Arī masu medijos nereti 
izskan pacientiem adresēta pamācība: ejiet un 
pieprasiet, jums pienākas! Kāpēc netiek runāts 
un atgādināts par to, ka pacientam ir pienākums 
aiziet pie ģimenes ārsta pēc izrakstīšanās no sta-
cionāra? Varbūt tādā gadījumā varētu pacientam 
liegt iespēju saņemt valsts apmaksātu medicīnu 
utt.? Piemēram, Igaunijā ģimenes ārsts var redzēt, 
kad un kurā aptiekā viņa izrakstītie medikamenti 
ir nopirkti. Ja tas nav izdarīts, tātad pacients zāles 
nelieto. Tādā gadījumā nevajadzētu nākt pie ārsta 
un sūdzēties par slikto dzīves kvalitāti un to, ka 
medikamenti nelīdz. Šis kaimiņvalsts piemērs ir 
ļoti labs, ceru, ka Latvijā jau tuvākajā nākotnē būs 
iespējams ieviest kaut ko līdzīgu.
– Ko jūs sarunas nobeigumā vēlētos ieteikt 
pacientiem? 
– Ja viņi līdz 40 gadu vecumam nenāk pie sava 
ģimenes ārsta, uzskatot, ka ir veseli, tad, pārkāpjot 
šo slieksni, vismaz reizi gadā ārsts ir jāapmeklē. 
Un nevis ieskriet garāmejot, jo pacients redzē-
jis, ka ārsta kabinetā deg gaisma, bet pieraks-
tīties un atnākt uz pieņemšanu rindas kārtībā. 
Pirms tam mājās vajadzētu sagatavot jautājumus, 
ko pacients vēlas uzdot ārstam. Tad mēs varam 
apspriesties, uztaisīt asinsanalīzes, noteikt holes-
terīna un cukura līmeni. Ja tas tiek darīts vismaz 
reizi gadā un pacients arī kontrolē savu asinsspie-
dienu, tad lielākoties nebūs jāuztraucas par sma-
gām veselības problēmām.
Nevajag aizmirst, ka pacientiem ir ne tikai tiesī-
bas, bet arī pienākums rūpēties par savu veselību! 
Piemēram, vingrot, staigāt, nepārēsties, nelie-
tot uzturā daudz sāls un treknu ēdienu. Veselīgs 
dzīvesveids ir ļoti svarīgs. Ārsts var visu izskaid-
rot, bet, ja pacients to neievēro, tad stāstītajam 
nebūs lielas jēgas.

Svarīga ārstu un pacientu sadarbība
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Ignatijs Kuļišovs: «Jautājums ir par to, vai slimnieks apzinās savu stāvokli un to, ka 
viņa dzīve sakarā ar saslimšanu ir izmainījusies un turpmāk, iespējams, būs regulāri 
jādzer zāles. Vēl ir svarīgi saprast, ka medikamentu lietošana ir nepieciešama pašam 
pacientam, nevis kardiologam vai ģimenes ārstam.»

Esmu uzmanīgs ar 
pavisam jauniem 
medikamentiem, īpaši 
tiem, par kuriem nekas 
daudz nav zināms. 
Šādā situācijā, pirms 
izrakstīt pacientam 
zāles, iespējams, ir labāk 
nogaidīt, paskatīties, 
kādi ir rezultāti. 
Izņēmums ir gadījumi, ja 
zāles iesaka kardiologs – 
tādās situācijās piekrītu 
kardiologa viedoklim un 
izrakstu pacientam viņa 
rekomendētās zāles.
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Nevienmērīga sirdsdarbība, sirds «plivi-
nās» – ak, tas taču nav nekas nopietns! 
Tā diemžēl uzskata liela daļa mūsu iedzī-
votāju, kuriem došanās pie ārsta nosa-
cītu sīku sūdzību dēļ šķiet nesvarīga. 
Taču šādi it kā «sīkumi» var novest pie 
daudz nopietnākām komplikācijām. Tikai 
viena no tām ir insults, bet pastāv arī citu 
nopietnu slimību riski.

Par to uz sarunu aicinājām Rīgas Stradiņa univer-
sitātes Medicīnas fakultātes profesoru kardiologu 
Oskaru Kalēju.

– Vai pacienti saprot, ko nozīmē diagnoze 
mirdzaritmija, un vai viņi tam pievērš pietie-
kamu uzmanību?
– Esmu diezgan pārliecināts, ka nesaprot gan. Var-
būt cilvēki apzinās, ka mirdzaritmija ir problēma, 
saslimšana un citu iespējamu sarežģījumu risks, 
taču nesaprot, ka tās nav tikai sirdsklauves, bet 
būtisks līdzsvara zudums organismā, kas velk aiz 
sevis divas galvenās problēmas. Pirmā un būtis-
kākā problēma ir tā, ka pasaulē pieaug mirdzarit-
mijas izplatība, un aizvien biežāk tiek runāts par 
šīs aritmijas ciešu saikni ar insultiem un infraktiem. 
Bet trombi jau «neskrien» tikai uz galvu un sirdi – 
tie paši trombi, kas var izraisīt insultu, var nokļūt 
arī zarnu un nieru artērijās.
Tās pašas asinis pa vēnām plūst arī uz plaušām, un 
tikpat labi mirdzaritmija veicina lielāka vai mazāka 
apjoma trombemboliju veidošanos plaušās.
Otra problēma… Te mēs varētu vilkt paralēles ar 
dārza pumpi. Ja mēs pumpējam ūdeni ar vienā-
diem spēkiem un vienmērīgiem intervāliem, tad 
ūdens tek vienmērīgi, spainītis drīz ir pilns, un mēs 
neesam noguruši. Ja pumpēsim haotiski, virspu-
sēji, tad mēs paši ātri vien ļoti nogursim un arī 
ūdens netecēs ar vienādu spēku: vai nu būs mil-
zīga šalts, vai viena pile. Tieši tāpat ir ar sirdi: nepa-
reizi pumpējot asinis, tā ātrāk nogurst. Turklāt, ja 
intervāli starp diviem sirdspukstiem ir neregulāri, 
sirds šajā laikā neiegūst iespēju pietiekami saga-
tavoties nākamajai saraušanās reizei un atpūsties 
tīri no enerģētiskā viedokļa. Tāpēc sirds muskulis 
izsīkst daudz ātrāk. Atcerēsimies dārza pumpi, no 
kura šļācās ārā vai nu daudz ūdens, vai arī maza 
pile. Ja tāpat notiek ar sirdi, tā nespēj nodroši-
nāt sirds un citu orgānu apgādi ar asinīm arte-
riālajā pusē. Savukārt vēnu pusē ir nepietiekama 
sirds sūkņa funkcijas piesūcošā daļa, un nenotiek 
pietiekoša asins cirkulācija caur plaušām. Ja sirds 
nespēj pietiekamā daudzumā iesūknēt asinis no 
vēnām, parādās sastrēgums venozajā sistēmā, 
kas ir tiešs ceļš uz plaušu artēriju sistēmas trom-
bemboliju. Neregulāras sirdsklauves un aritmijas 
parādīšanās kardiogrammā ir tikai neliela daļiņa 
no aisberga. Lielākā daļa – tromboze un sirds maz-
spēja – ir paslēpta zem ūdens. Diemžēl cilvēki lie-
lākoties to neapzinās.
– Vai ir zināms, kādi ir priekškambaru mirdza-
ritmijas galvenie cēloņi?
– Galvenie cēloņi, kas ir apstiprināti daudzos klī-
niskajos pētījumos, ir arteriālā hipertensija. Tur-
klāt, ja tā netiek pietiekami ārstēta, šī slimība 60% 
gadījumu attīstās 3–5 gadu laikā. Jebkurā gadī-
jumā pie arteriālās hipertensijas mirdzaritmijas 
risks ir augsts, bet, ja paaugstināts asinsspiediens 
tiek adekvāti ārstēts, tad risks ir mazāks. Tā attīstās 
arī ar vecumu. Cilvēkam kļūstot vecākam, attīstās 
koronārā sirds slimība, sirds vārstuļu saslimšanas, 
iekaisīgas sirds saslimšanas. Arī sirds mazspēja 
tiešā veidā veicina mirdzaritmijas attīstību. Tāpat 
savu ietekmi atstāj toksiskie faktori, kaitīgie iera-
dumi, galvenokārt pārmērīga alkohola lietošana, 

psihostimulatoru lietošana jauniem cilvēkiem, 
smēķēšana. Mirdzaritmijas attīstību veicina pār-
mērīgs stress.
– Kādi ir mirdzaritmijas trauksmes zvani, kad 
pacientam ir skaidrs: «Man ir steidzami jāiet 
pie ārsta, kaut kas nav labi»?
– Pirmais simptoms ir neritmiska, lēkmjveida sirds-
darbība. To varētu aprakstīt kā lēkāšanu, raus-
tīšanos un purināšanos. Ir kāds cits sirds ritma 
traucējumu veids, ko sauc par ekstrasistolēm. Ja 
kambara ekstrasistolēs sākas sirds kūleņošana, tad 
mirdzaritmijas pamatā ir purināšana un raustīša-
nās. Parasti tā ir klasiskā sūdzība, ko pacients izjūt. 
Vēl līdz nesenam laikam priekškambaru «paskrie-
šanu» uzskatīja par ne pārāk nopietnu simptomu, 
bet šobrīd literatūrā ir pieejami dati, kas apliecina: 
šie it kā nevainīgie «paskrējieni» var būt viena no 
mirdzaritmijas pazīmēm.
Ļoti daudziem cilvēkiem, pēc zinātniskās litera-
tūras datiem no 35–40%, mirdzaritmija sākumā 
varētu noritēt bez jebkādiem simptomiem. Var-
būt pie slodzes nedaudz ātrāk parādās elpas trū-
kums, galvassāpes, bet tas arī viss. Pēc kāda laika 
konstatētās sūdzības pastiprinās. Tad noteikti 
vajadzētu meklēt dakteri, lai pārbauda pulsu, 
asinsspiedienu. Šīs ir tā saucamās asimptomā-
tiskās aritmijas. Asimptomātiskās aritmijas ir bīs-
tamas ar to, ka pacients parasti nevēršas kādā 
medicīniskā iestādē, bieži aritmijas simptomi 
ieilgst, un līdz ar to attīstās dažādas komplikāci-
jas – insulti, sirds mazspēja.
– Kā ārstē mirdzaritmiju?
– Ārstēšanu varētu sadalīt divās daļās. Pirmā daļa 
ir nosacīti īsākā – iespēju robežās pārtraukt lēkmi. 
Bet ar to viss neaprobežojas un nebeidzas. Nāka-
mais, būtiskākais solis ir neļaut aritmijai tālāk attīs-
tīties un novērst iespējamo komplikāciju risku. 
Parasti tiek izmantoti divi aritmijas terapijas veidi. 
Viens ir antiaritmiskie medikamenti. To efektivi-
tāte ir pietiekami augsta, bet daudz zemāka nekā 
tad, ja normālu sirdsdarbību atjauno ar elektris-
kās kardioversijas palīdzību, kuras efektivitāte ir 
tuvu 100%. Man ļoti nepatīk, ja lieto terminu elek-
trošoks. Tam nav ne mazākā sakara ar elektrisko 
kardioversiju un arī skan tā «ne pārāk». Noteikti 

ir jāapzina, kādas ir pacienta papildu saslimša-
nas, kas tieši provocē mirdzaritmijas attīstību. 
Tad mēs šo slimību varam ārstēt daudz precīzāk 
un arī daudz, daudz efektīvāk.
Otrs ārstēšanas veids, kas ierobežo aritmijas attīs-
tību, ir speciālas invazīvas metodes, kas ar siltuma 
vai aukstuma enerģijas palīdzību izveido barje-
ras, lokus, lai šiem aritmijas perēkļiem neļautu 
tālāk izplatīties. Metode ir efektīva, bet tikai tiem 
pacientiem, kuriem mirdzaritmija ir nesen sāku-
sies bez būtiskām sirds izmaiņām. Jebkuram šīs 
slimības pacientam pēc 2014. gada Amerikas Sirds 
Asociācijas, Amerikas Kardioloģijas Koledžas un 
Sirds Ritma Asociācijas rekomendācijām būtis-
kākais ir insultu un trombožu riska novēršana.
– Kas mirdzaritmijas pacientam būtu jāievēro, 
lai sevi pasargātu no insulta?
– Pirmais, iespēju robežās jāmazina saslimšanas 
risku attīstība un arī pašam jāapzinās šie riska fak-
tori. Otrais, jāievēro ārsta noteiktā medikamen-
tozā ārstēšana, un nozīmētie medikamenti jālieto 
regulāri. It īpaši tas jāievēro augsta insultu riska 
pacientiem, un, lai ko arī rakstītu dažādi pseido-
medicīnas izdevumi un runātu pašmāju «eksperti» 
ar argumentu «es tā domāju», šī farmakoterapija 
ir nepieciešama visas dzīves garumā. Zema riska 
pacientiem tā var nebūt pastāvīga, bet ar nosa-
cījumu, ka nav �ksētas mirdzaritmijas epizodes. 
Tad ir tiešām jāpārliecinās, ka ir zems gan reci-
dīvu, gan insulta risks. Nevar būt tā, ka būs augsts 
recidīvu risks un zems insulta risks. Tas nav iespē-
jams. Filozofēt jau katrs var, bet... Tam cilvēkam, 
kuram insults jau ir noticis, nereti šī nepama-
totā pļāpāšana ir nodarījusi neatgriezenisku vai 
smagu kaitējumu.
– Kurus no insulta veidiem mirdzaritmija 
izraisa? 
– 92% gadījumu tas ir išēmiskais insults, pārējie 
8% ir hemorāģiskie. 20% no šiem pacientiem 
mirst. Mirdzaritmijas pacientiem mirstība ir vis-
maz divas reizes augstāka nekā tiem, kuriem 
šīs aritmijas nav. Insulta un trombožu risks pie 
mirdzaritmijas ir 4–5 reizes augstāks nekā tiem, 
kuriem aritmijas nav. Kas vēl ir būtiski: no mir-
dzaritmijas insulta pacientiem apmēram 60% 

vai nu nekad vairs nekļūst tādi, kā bija, vai arī 
rehabilitācijas process būs ilgs un dārgs. Darba 
spējas un pilnvērtīgas sociālās funkcijas atjauno-
jas ilgstošā laika posmā, tāpēc šobrīd Rietumei-
ropā, ASV un Kanādā cilvēki tam ir pievērsuši 
pastiprinātu uzmanību, jo nepareizi, neadekvāti 
un nekompleksi ārstēta mirdzaritmija, neievē-
rojot visus minētos riskus, valstij izmaksā pārāk 
dārgi. Mūsdienīgas mirdzaritmijas ārstēšanas 
metodes un mūsdienīga, uz pierādījumiem bals-
tīta insultu un trombemboliju pro�lakse ir eko-
nomiski pamatota un attaisnojas jau divu trīs 
gadu laikā. Par to liecina dati no Zviedrijas un 
no Kanādas.
– Lai novērstu insulta un infarkta risku, 
pacientiem bieži tiek izrakstīti asinis šķidri-
noši līdzekļi. Kā šajā gadījumā ir ar asiņoša-
nas risku?
– Tas ir lielisks jautājums. Šajā gadījumā eksistē 
jēdziens, ko sauc par insulta risku, un vēl ir asiņo-
šanas risks, kuru novērtē pēc attiecīgas skalas, un 
tam ir vairākas pakāpes. Ja tiek izrakstīts medi-
kaments pret asins recēšanu, tad gluži loģiski, 
tas mazina asins recēšanu un teorētiski un prak-
tiski pastāv asiņošanas iespēja. Insultu un embo-
liju pro�laksei lietojamos medikamentus sauc pa 
antikoagulantiem, jo to darbība ir vērsta uz koa-
gulācijas kaskādes noteiktiem posmiem. Ir būtiski 
piebilst, ka cilvēkiem ir dažādi asiņošanas riski un 
sliekšņi, un arī šiem medikamentiem – antikoa-
gulantiem – ir dažādi asiņošanas riski un sliekšņi. 
Lūk, tā ir profesionāļu kompetence, lai situāciju 
pareizi izvērtētu, samērotu iespējamos ieguvu-
mus ar potenciālajiem sarežģījumiem, jo priori-
tārs ir insulta risks.
Ilgus gadus pasaulē tika pielietots tikai viens anti-
koagulants. Nenoliedzami efektīvs medikaments, 
kurš pie adekvātas, taču ļoti sarežģītas kontroles 
sistēmas vienai pacientu grupai ir gana iedarbīgs. 
Diemžēl tam ir ļoti daudz blakņu, mijiedarbības 
ar nedikamentiem, pārtiku, šaurs efektivitātes 
spektrs un augsts asiņošanas risks. Šobrīd gan 
pasaulē, gan Latvijā ir pieejami moderni antiko-
agulanti, kuriem ir būtiski zemāks risks saistībā ar 
asinsizplūdumiem smadzenēs un būtiski augs-
tāka efektivitāte, kā arī nav nepieciešama nepār-
traukta kontrole.
Lai mazinātu riskus, ir iespējas variēt devas, jo 
Latvijā lietotajiem mūsdienīgajiem antikogulan-
tiem ir pierādījumi arī par mazo devu efektivi-
tāti. Protams, ir jārēķinās ar to, ka mazāko devu 
efektivitāte dažās situācijās varētu būt mazāka, 
bet tajā pašā laikā būs augstāka drošība, jo īpaši 
augsta riska grupām, piemēram, cilvēkiem virs 
75 un noteikti virs 80 gadu vecuma, cilvēkiem ar 
nozīmīgām nieru vai aknu slimībām, tiem, kuriem 
jau ir bijis paaugstināts asiņošanu risks. Te arī parā-
dās līdzsvars starp efektivitāti un drošību, un tā ir 
profesionāļu kompetence.
– Ko darīt, ja pacientam ir diagnosticēts insults 
un tikai tad konstatē mirdzaritmiju, un viss 
jau ir nokavēts?
– Nekas nav nokavēts. Ir tāds jēdziens, ko sauc par 
primāro pro�laksi, par ko mēs visu laiku runājam. 
Tātad nedrīkst ļaut insultam notikt! Tā ir primārā 
pro�lakse... pagūt aizkavēt un nepieļaut PIRMS! 
Ko darīt, ja insults jau ir noticis? Tad… Ja mašī-
nai plīst riepa, mēs taču neatteiksimies turpmāk 
braukt ar automašīnu? Ja gadījums (insults) jau 
ir noticis, tad turpmākās darbības jau ir sekun-
dārā pro�lakse, kas būtībā daudz neatšķiras no 
primārās. Farmakoterapija nepieciešama arī pēc 
notikuša insulta, lai nepieļautu tā atkārtošanos 
vai situācijas pasliktināšanos. Turklāt pacienti, 
kuriem ir jāievēro sekundārās pro�lakses nosacī-
jumi, parasti ir ļoti pedantiski, jo vienreiz insultu 
piedzīvojuši, viņi atkārtojumu nevēlas.

Oskars Kalējs: «Galvenais mirdzaritmijas cēlonis, kas ir apstiprināts daudzos klīnis-
kajos pētījumos, ir arteriālā hipertensija. Tā attīstās arī ar vecumu. Cilvēkam kļūstot 
vecākam, attīstās koronārā sirds slimība, sirds vārstuļu saslimšanas, iekaisīgas sirds 
saslimšanas. Arī sirds mazspēja tiešā veidā veicina mirdzaritmijas attīstību. Tāpat 
savu ietekmi atstāj toksiskie faktori, kaitīgie ieradumi. Mirdzaritmijas attīstību vei-
cina pārmērīgs stress.»

Būtisks līdzsvara zudums organismā – mirdzaritmija
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Sirds
veselības avīze

MODERNĀS TEHNOLOĢIJAS

MARINA ZĀLMANE

Līdz ar Liepājas reģionālās slimnīcas 
vērienīgo renovāciju uz jaunām, krietni 
plašākām un ērtākām telpām ir pārvie-
tota arī Sirds kateterizācijas laboratorija. 
Gada nogalē tā atzīmēja astoto gada-
dienu. Šīs laboratorijas atvēršana ievē-
rojami ir paplašinājusi iespējas glābt sirds 
asinsvadu slimnieku veselību un pat dzī-
vību pacientiem no visas Kurzemes.

Sarunā ar invazīvo kardiologu Alfrēdu Lībiņu 
skaidrojām laboratorijas sniegtās iespējas un turp-
mākos attīstības plānus.

– Vai jaunajās telpās jau esat iejutušies?
– Pagaidām tā īsti vēl neesam iedzīvojušies. Taču 
jaunas telpas mums noteikti bija vajadzīgas, jo 
plānojam palielināt darbu apjomu. Kopš pagājušā 
gada septembra diviem invazīvajiem kardiolo-
giem – man un Oskaram Gāliņam – pievienojies 
jauns kolēģis Valters Stirna. Līdz ar to varam labāk 
sadalīt slodzi, un es tagad vairāk nekā iepriekš 
ambulatori konsultēju savus operētos pacien-
tus, kā arī veicu veloergometrijas pārbaudes, kam 
pēdējos gados laika nepietika.
– Tas nozīmē, ka virzāties uz to mērķi, par ko 
esat runājis: nodrošināt invazīvās kardioloģi-
jas palīdzību Liepājas slimnīcā visu diennakti?
– Vēl gluži to nevaram atļauties, taču ar laiku šo 
mērķi sasniegsim. Jaunajam kolēģim līdz šā gada 
beigām vēl ir jāturpina mācīties gan tepat Lie-
pājā, gan pie kolēģiem Rīgā, Stradiņa slimnīcā, 
lai uzaudzētu muskuļus un iegūtu pieredzi, un tad 
tas notiks. Nepārtraukta invazīvās kardioloģijas 
palīdzība visu diennakti patiešām ir mūsu mērķis.
– Pirms astoņiem gadiem, izveidojot kate-
terizācijas laboratoriju, jūs Liepājas slimnīcā 
bijāt vienīgais invazīvais kardiologs. Līdz tam 
šāda veida palīdzību varēja saņemt tikai Rīgā. 
Tagad ārpus galvaspilsētas darbojas divas 
vietas: viena Daugavpilī, otra Liepājā. Ko šie 
nepilnie astoņi gadi jums ir parādījuši?
– Pirmkārt, to, ka varam palīdzēt gados aiz-
vien vecākiem cilvēkiem. Cilvēku dzīves ilgums 
mūsu valstī palielinās, un deviņdesmit gadus veci 
pacienti vairs nav nekāds retums. Tā ir laba ziņa, 
ka arī šāda gadagājuma pacientiem varam paildzi-
nāt pilnvērtīgu dzīvi. Otrkārt, aizvien retāk nākas 
atkārtoti iejaukties pēc tam, kad kāds no sirds 
asinsvadiem ir izārstēts, jo pacienti apzinīgi maina 
savu iepriekšējo dzīvesveidu, seko holesterīna 
līmenim, asinsspiedienam un citiem veselības 
rādījumiem. Tas nozīmē, ka salīdzinājumā ar pir-
majiem gadiem, kad vēl tikai sākām angioplastijas 
procedūras, pacienti ir kļuvuši gan izglītotāki, gan 
apzinīgāki. Jā, un arī līdzestīgāki – viņi ievēro ārstu 
rekomendācijas, apzinīgi lieto nozīmētos medi-
kamentus, un līdz ar to nerodas jauni asinsvadu 
aizsprostojumi, kas var būt par iemeslu atkār-
totam infarktam. Īpaši tas attiecas uz cilvēkiem 
spēka gados. Pacienti seko līdzi savam dzīvesvei-
dam: atmet sliktos ieradumus, seko līdzi tam, ko 
lieto pārtikā, un tas dod labus rezultātus. Protams, 
es nevaru teikt, ka viss jau ir padarīts, bet labāk 
noteikti kļūst. Arī ģimenes ārsti pēdējos gados 
daudz vairāk nekā agrāk pievērš uzmanību sirds 
asinsvadu slimnieku veselībai.
– Kā šajos gados ir audzis jūsu pacientu skaits?
– Īpaši strauji tas ir audzis pēdējo četru gadu laikā. 
Ja pirmajā darba gadā angioplastijas procedūras 

veicām nepilnam simtam pacientu, tad pēdējos 
gados ir ap pieciem simtiem angioplastijas pro-
cedūru gadā. Bet, ņemot vērā, ka tagad esam trīs 
kolēģi, šim skaitam vajadzētu palielināties, jo pie-
tiekošai noslodzei vienam ārstam gadā vajadzētu 
ārstēt ap 250 slimniekiem.
– Šajos gados ir paplašinājusies arī teritorija, 
no kuras ierodas jūsu pacienti.
– Noteikti! Tagad pie mums brauc slimnieki no 
visas Kurzemes. Mūsu priekšrocība salīdzinā-
jumā ar Rīgas klīnikām ir tā, ka pie mums faktiski 
nav rindu.
– Invazīvā kardioloģija ļauj sirds asinsvadu 
slimniekiem, kas agrākos laikos, piedzīvo-
jot, piemēram, infarktu, bija nolemti ilgsto-
šai ārstēšanai, varbūt smagai invaliditātei vai 
pat nāvei, tagad īsā laikā atgriezties pilnvēr-
tīgā dzīvē.
– Jā, tāds arī ir mūsu mērķis.
– Kad sākāt strādāt kardioloģijā, jūs noteikti 
par kaut ko tādu pat iedomāties nevarējāt!
– Nevarēju vis! Revolūcija kardioloģijā ir notikusi 
manu acu priekšā. Ja kādreiz diagnoze infarkts lika 
domāt vismaz par invaliditāti, tad tagad cilvēks 
pēc nedēļas atgriežas pilnvērtīgā dzīvē, nepa-
liek tuviniekiem un valstij par nastu, darbspējīgi 
cilvēki var turpināt strādāt un ar saviem nodok-
ļiem atmaksāt valstij to naudu, ko tā ieguldījusi 
viņu ārstēšanā.
– Angioplastijas operācija, no malas skatoties, 
šķiet pavisam vienkārša: pa nelielu griezienu 
cirkšņa vai augšdelma artērijā speciālists ar 
smalku ierīci iekļūst sirds asinsvados, diag-
nosticē vainu, ievada aizsprostotajā asins-
vadā stentu, kas atkal atver asinsvadu, un 
cilvēks ir glābts.
– Es teiktu tā – princips šim darbam ir santehnisks, 
taču, lai tas būtu iespējams, ir vajadzīgas patie-
šām augstvērtīgas tehnoloģijas un izcila precizi-
tāte. Aparatūra ir moderna un mūsdienīga. Tāpat 
visas ierīces un instrumenti ir droši, nekaitīgi cil-
vēka veselībai un lieliski pilda mērķi – paplašināt 

asinsvadu. Lai mēs spētu droši sniegt palīdzību, 
jautājums ir par materiālu kvalitāti, kas mūsu gadī-
jumā ir tikpat svarīgi kā visur tautsaimniecībā. Ir 
dažādu � rmu izstrādājumi un dažāda kvalitāte. 
Nepareizi izvēlētu materiālu vai instrumentu dēļ 
var notikt katastrofa cilvēku veselībā.
– Tas nozīmē, ka jūs ar tiem neeksperimentējat?
– Mēs nedrīkstam to atļauties un pakļaut riskam 
cilvēku dzīvību. Īpaši tādēļ, ka esam tālu no Rīgas 
un sarežģījumu gadījumā mums līdzās nav sirds 
ķirurga, kas nekavējoties var «dzēst ugunsgrēku». 
Tāpēc mēs strādājam tikai un vienīgi ar kvalitatī-
viem materiāliem un ierīcēm, tādām, kuras esam 
pārbaudījuši un kurām pilnībā uzticamies. Turklāt, 
ja gadījums ir sarežģīts, mēs sazināmies ar kolē-
ģiem Rīgā, kam ir lielāka pieredze, un vajadzības 
gadījumā nosūtām pacientu pie viņiem vai paši 
braucam veikt angioplastijas operāciju kopīgi. 
Mēs lieki neriskējam.
– Asinsvados ievietojamie stenti ir dažādi: 
parasti metāla vai pildīti ar zālēm.
– Pasaules prakse liecina, ka 70–90% gadījumu 
ievieto ar zālēm pildītos stendus, jo ir pierādīts, ka 
tādos gadījumos ievērojami samazinās restenozes 
– asinsvada atkārtotas sašaurināšanās – risks. To 
nodrošina stentā esošie citostatiķu grupas medi-
kamenti, kuri kavē nevajadzīgu audu veidoša-
nos asinsvadā, kas to var atkal sašaurināt. Kaut arī 
izdarīta operācija, pacientiem ir jālieto arī medi-
kamenti, kas samazina holesterīna līmeni asinīs, 
asinsvadu sasprindzinājumu un asinsspiedienu. 
Vārdu sakot, ir jālieto medikamenti, kas sama-
zina atkārtotu sirds vainagartērijas sašaurināša-
nās risku, jo atkārtots infarkts ir daudz bīstamāks 
par pirmreizējo.
– Kādos gadījumos pacientiem ievieto paras-
tos metāla stentus?
– Tos mēs ievietojam gadījumos, kad asinsvadu 
nosprostojums nav noticis maģistrālajos asins-
vados. Protams, arī šiem pacientiem, vadoties no 
viņu veselības stāvokļa, ir jālieto speciālie medika-
menti, taču katrs gadījums ir ļoti individuāls, tāpēc 

nav vienas receptes, ar kādiem medikamentiem 
ārstēt visus pacientus. Lai efektīvāk kontrolētu 
situāciju: asinsvada sašaurinājuma lokalizāciju, 
asinsvada struktūru un to, cik precīzi ir ievietots 
stents, mums beidzot ir iegādāta ultraskaņas apa-
ratūra IVUS, kas ir liels palīgs darbā. Diemžēl šī 
metode ievērojami – pat līdz 800 eiro vienam 
gadījumam – sadārdzina procedūru.
– Pēc tam, kad ievietots stents, pacients paliek 
ģimenes ārsta uzraudzībā. Tas nozīmē, ka 
viņiem jābūt ļoti zinošiem šai jomā.
– Jā, tāpēc mēs Liepājas un arī visas Kurzemes 
ģimenes ārstiem rīkojam regulāras apmācības, kur 
lekcijas lasa Rīgas vadošie kardiologi – kardioloģi-
jas autoritātes. Tas ir ļoti svarīgi. Dažkārt tikai gri-
bētos lielāku atsaucību no ģimenes ārstu puses.
– Vai pēc stenta ievietošanas terapija sievie-
tēm un vīriešiem atšķiras?
– Kā jau es teicu, terapija ir ļoti individuāla. Taču, 
jā, tā ir atšķirīga sievietēm un vīriešiem kaut vai 
tāpēc, ka sirds asinsvadu problēmu lielāka riska 
grupa ir vīrieši. Pirmkārt, to nosaka dažādi � ziolo-
ģiskie procesi abu dzimumu organismā. Otrkārt, 
vīriešiem ir raksturīgāki kaitīgie ieradumi, piemē-
ram, smēķēšana, lai gan mūsdienās smēķē arī ļoti 
daudz sieviešu. Treškārt, vīrieši neveselīgāk ēd, 
daudziem ir ļoti mazkustīgs dzīvesveids. Tāpat 
vīrieši pat nopietnu veselības problēmu gadīju-
mos retāk nekā sievietes iet pie ārsta. Sievietes 
cītīgāk seko savai veselībai, turklāt viņas arī rūpī-
gāk ievēro ārstu nozīmēto terapiju. Tas viss veido 
šo atšķirību kopumu. Abiem dzimumiem nozī-
mīgs riska faktors sirds asinsvadu problēmām ir 
arī iedzimtība.
– Pastāv uzskats: ja es sportoju, tad smēķē-
šana man nav kaitīga.
– Tas ir nepareizs uzskats!
– Bez mūsu jau pieminētajiem stentiem 
nesen invazīvajā kardioloģijā sāka izmantot 
pašuzsūcošos stentus. Vai jūs Liepājā ar tiem 
jau strādājat?
– Mums ir džentlmeniska vienošanās ar profesoru 
Andreju Ērgli, ka drīzumā kopā ar viņu ievieto-
sim pirmo šāda veida stentu Liepājas slimnīcas 
pacientam. Pašuzsūcošie stenti ir izgatavoti no 
sintētiska materiāla, kas līdzīgi kā pašuzsūcošie 
diegi ar laiku organismā izšķīst un uzsūcas. Līdz 
ar to asinsvads paliek dabīgs un tomēr atvērts. Šie 
stenti noteikti ir invazīvās kardioloģijas nākotne 
un kļūs par vadošo invazīvās kardioloģijas metodi. 
Taču, noslēdzot mūsu sarunu, es gribu uzsvērt 
to, ka, atklājot Sirds kateterizācijas laboratoriju, 
pirmais un galvenais mērķis bija un joprojām ir 
palīdzēt akūtajiem pacientiem – tiem, kam kon-
statēts pēkšņs infarkts. Ja pacientu pie mums 
nogādā pirmo divu stundu laikā pēc notikuma, 
ārstēšanas rezultāts ir ļoti veiksmīgs.

Alfrēds Lībiņš: «Revolūcija kardioloģijā 
notikusi manu acu priekšā»
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Invazīvais kardiologs Alfrēds Lībiņš uzsver, ka pirmais un galvenais uzdevums, izman-
tojot mūsdienīgo sirds kateterizācijas laboratoriju, ir palīdzēt akūtajiem pacientiem 
– tiem, kam konstatēts pēkšņs infarkts.

Koronārā angioplastija – ārstēšanas metode sašaurināto vai 
nosprostoto sirds asinsvadu paplašināšanai, kas uzlabo asinsapgādi 
sirds muskulim (miokardam).
Koronārās angioplastijas norise – vietējā anestēzijā iedurot 
cirkšņa artērijā (vai paduses artērijā) un ievadot tajā garas zondes 
(caurulītes), iekļūst sirds vainagartērijās. Ārsts asinsvada sašau-
rinājuma vietā ieliek īpašu balonzondi, lai pēc tam, piepūšot šo 
balonu, paplašinātu sašaurināto vietu. Bieži šajā vietā tiek ievadīti 
stenti – asinsvada protēzītes, kas sakļautā veidā 
ar balonzondi tiek nogādātas un izplestas 
vajadzīgā vietā.

Avots: P. Stradiņa Klīniskās universitātes 

slimnīcas mājas lapa

Skaidrojošā vārdnīca

stenti – asinsvada protēzītes, kas sakļautā veidā 
ar balonzondi tiek nogādātas un izplestas 

slimnīcas mājas lapa
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Kas kaiš mazajai sirsniņai? Kā sirds slimības ārstē bērniem Latvijā
FOKUSS

EVITA HOFMANE

Iedzimto sirdskaišu ķirurģija un bērnu 
kardioloģija ir visdārgākā pediatrijas 
nozare. Ik gadu apmēram viens miljons 
bērnu piedzimst ar iedzimtām sirds-
kaitēm, un visā pasaulē šī statistika ir 
apmēram vienāda: tās novēro vidēji 
10 uz 1000 dzīvi dzimušiem bērniem. 
Apmēram pusei no viņiem vajadzīgas 
sirds operācijas.

Par to, kā klājas mūsu mazajiem sirds slimniekiem 
un tiem, kuri par viņiem rūpējas, runājam ar Bērnu 
klīniskās universitātes slimnīcas Bērnu kardio-
loģijas klīnikas kardioķirurģijas pro�la virsārstu 
Lauri Šmitu, sirds ķirurgu Valtu Ozoliņu, bērnu 
kardioloģi Elīnu Ligeri un Medicīniskās ģenēti-
kas un prenatālās diagnostikas klīnikas vadītāju 
Ievu Mālnieci.

– Latvijas medicīnā allaž trūkst naudas. Kā 
šobrīd klājas bērnu kardioloģijai un kardioķi-
rurģijai, kas ir visdārgākā pediatrijas nozare?
Valts Ozoliņš. – Latvijā katru gadu piedzimst 
aptuveni 200 bērnu ar iedzimtām sirdskaitēm, kas 
atbilst vidējai statistikai pasaulē. Arī Rietumeiropā, 
kur ir ļoti attīstītas tehnoloģijas iedzimto sirds-
kaišu ārstēšanā, tās joprojām ir biežākais nāves 
cēlonis zīdaiņu vecumā. Tas liecina par šo patolo-
ģiju smagumu, sarežģīto norisi un prognozēm. Ja 
tās netiek ārstētas, tad lielākā daļa pacientu nevar 
dzīvot pilnvērtīgu dzīvi vai arī nevar dzīvot vispār. 
Iedzimto sirdskaišu ķirurģija un bērnu kardioloģija 
ir ļoti dārga tāpēc, ka tā ir ļoti šaura un speci�ska 
nozare. Ļoti daudz ir jāiegulda personālā un arī 
nepieciešamajās tehnoloģijās.
– Cik pašlaik Latvijā ir praktizējošu bērnu sirds 
ķirurgu? Kā sokas jūsu kolēģiem Lietuvā un 
Igaunijā? 
V. O. – Latvijā ir trīs ārsti, kuri veic sirds operāci-
jas bērniem: Lauris Šmits, es un Normunds Sikora. 
Par Lietuvu zināms, ka tur ir samērā labi attīstīta 
bērnu sirds ķirurģija. Igaunijā varbūt salīdzinoši 
mazāk, tur vairāk notiek sadarbība ar Somiju, un 
pacienti tiek sūtīti turp. Tas zināmā mērā ir sais-
tīts arī ar iedzīvotāju skaitu, jo pēc ekonomiska-
jiem aprēķiniem uz aptuveni četriem miljoniem 
iedzīvotāju vajadzīgs viens klasisks sirds ķirurģi-
jas centrs. Taču tai pat laikā Eiropā pastāv daudzi 
centri, kas apkalpo mazākas populācijas.
Ieva Mālniece. – Latvijā daudzos gadījumos sma-
gās, kombinētās sirdskaites mēs identi�cējam 
jau ļoti agrīni grūtniecības laikā un, ja ģimene tā 
izlemj, grūtniecību ir iespējams pārtraukt līdz 24. 
grūtniecības nedēļai. Lietuva ir samērā reliģioza 
valsts, tur tas ir aizliegts, un faktiski visi bērni pie-
dzimst. Līdz ar to ir lielāks pacientu skaits.
Elīna Ligere. – Attīstoties kardioķirurģijai, pie-
aug cilvēku vēlme šos bērnus operēt. Līdz ar to 
daļa ģimeņu izvēlas saglabāt grūtniecību un pēc 
dzimšanas bērnam veikt operācijas.
I. M. – Zināmā laika posmā to var uzskatīt par 
eksperimentālo medicīnu, kas palīdz pilnveidot 
operāciju tehniku un vēlāk citiem bērniem glābt 
dzīvību vai uzlabot viņu dzīves kvalitāti. Taču tas ir 
ilgs un arī �nansiāli sarežģīts ceļš. Ikviena medicī-
nas nozare, ķirurģija tai skaitā, iet attīstības ceļu – 
no vienkāršākām operācijām pirmsākumos līdz 
sarežģītām un augsta riska operācijām mūsdie-
nās. Šī attīstības spirāle nemainās: lai atklātu jau-
nas iespējas, speciālistam ir jāuzdrīkstas un jāriskē.
V. O. – Viena kreisā sirds kambara hipoplāzijas 
(neattīstīts kreisais kambaris) pacienta ārstē-
šana, ja mēs viņu sūtām uz Vāciju, izmaksā līdz 

pusmiljonam eiro. Pēc tam vēl seko rehabilitā-
cija un aprūpe. Tas ir faktiski viss Latvijas bērnu 
kardioloģijas budžets. Ja uz ārzemēm aiztrans-
portējam divus šādus pacientus, tad 200 Latvijas 
pacientiem mēs vairs nevaram palīdzēt.
E. L. – Turklāt pacients netiks izārstēts uzreiz. 
Viņam būs nepieciešamas atkārtotas invazīvas 
izmeklēšanas un operācijas, un pavisam vesels 
bērns nebūs nekad.
– Kādas ir Latvijā biežāk veiktās sirds ope-
rācijas? 
Lauris Šmits. – Eiropas zemēs biežākā sirds prob-
lēma, bērniem piedzimstot, ir izolēts kambaru 
starpsienas defekts, priekškambara starpsienas 
defekts, aortas koarktācija, atvērts arteriālais vads 
un citas. Biežākās no sarežģītajām kaitēm ir Fallo 
tetrāde, atrioventrikulārs septāls defekts. Kopumā 
ir kādi 20 biežāko operāciju veidi. Ir tādas retas 
iedzimtas sirds anomālijas, kur notiek pa vienai, 
divām operācijām gadā. Kopējais skaits svārstās 
no 70–90 vai nedaudz vairāk operācijām gadā. 
Divas trešdaļas no operāciju skaita tiek veiktas 
zīdaiņiem, bērnudārza vecuma bērniem mazāk, 
un pavisam maz ir lielo bērnu – daži pacienti gadā. 
Mēs tuvojamies tai proporcijai, kāda ir Rietumei-
ropā, kur pārsvarā bērni tiek operēti agrīni. Pie-
aug to pacientu skaits, kuriem, pēc sarežģītām 
operācijām paaugoties, nepieciešama atkārtota 
vai nākamā etapa operācija. Šīs operācijas bieži 
ir sarežģītas un reizēm ar augstāku risku nekā 
primārā operācija. Parasti tās ir kombinētas sirds-
kaites, un mēs sadarbojamies ar mūsu Itālijas un 
Lielbritānijas kolēģiem. Tā notiek arī mūsu izaug-
smes, mācību process. Mēs cenšamies operēt 
kopā ar viņiem. Protams, ir kaites, kad pacientu 
nākas sūtīt operēt uz ārzemēm.
E. L. – Daļu kaišu, ko agrāk operēja jaundzimušo 
un zīdaiņu vecumā, mūsdienās atrisina invazīvās 
kardioloģijas ceļā, un tās nav jāveic, izmantojot 
vaļējo ķirurģiju pirmajā dzīves gadā, kas arī maina 
operāciju sadalījuma struktūru.
V. O. – Faktiski atvērtajai ķirurģijai paliek tikai ļoti 
smagas un kompleksas patoloģijas. Samērā vien-
kāršās, kas agrāk veidoja lielāko daļu operāciju, 
šobrīd vairs ķirurģiski neveic.
– Jūs izdarāt ļoti sarežģītas operācijas, taču 
valsts veselības aprūpes politika mudina 
galveno uzsvaru likt uz ambulatoro, nevis 

stacionāro ārstēšanu. Cik daudz pacientiem 
ar iedzimtām sirdskaitēm iespējams palīdzēt 
ambulatori? 
E. L. – Kardioloģisko pacientu ārstēšana ir koman-
das darbs. Tas ir vesels process: bērns piedzimst, 
varbūt par viņa sirdskaiti jau ir zināms, un mēs to 
gaidām. Tad tiek apstiprināta diagnoze, un mēs 
izdarām to, kas bērnam konkrētajā brīdī ir vaja-
dzīgs. Ceļi ir dažādi. Biežākās no nesarežģītajām 
sirdskaitēm ir kambaru starpsienas defekts – 
25–30% gadījumu –, tad ir bērni ar lieliem sirds 
defektiem, kurus vajadzēs operēt. Viņus bērnu 
kardiologs vispirms novēro ambulatori. Pirmajā 
dzīves pusgadā bērns katru mēnesi jāved pie kar-
diologa, jo bērniņš aug, pieņemas svarā, tāpēc 
tiek koriģētas zāļu devas, kā arī vizītes laikā tiek 
veikta bērna klīniskā izmeklēšana, elektrokardio-
grā�ja, ehokardiogrā�ja. Mēs vērojam, kā bērns 
aug, vai pietiekami pieņemas svarā. Tad pienāk 
laiks, kad mēs viņu sūtām uz operāciju. Protams, 
jāatceras, ka kaites ir ļoti variablas un katrā indivi-
duālā gadījumā ceļš būs mazliet citādāks.
L. Š. – Ambulatorā ārstēšana ir liela daļa no ārs-
tēšanas procesa, bet tā ir tikai viena sastāvdaļa, 
ko nav iespējams izraut no konteksta.
E. L. – Protams, mēs vērojam izmaiņas šajā pro-
cesā, jo ir daudz īsāks hospitalizācijas laiks, kā 
arī izmeklējumi, kam nav nepieciešama invazīva 
iejaukšanās. Datortomogrā�ju, magnētisko rezo-
nansi, Holtera monitorēšanu mēs varam veikt 
ambulatori, stacionējot bērnu dienas stacionārā. 
Līdz ar to daļa ārstēšanas tiešām notiek ambula-
tori, bet to nevar teikt par visu procesu kopumā.
– Laiku pa laikam presē parādās ziņas, ka Lat-
vijas bērnu kardioķirurgi veikuši pie mums 
līdz šim nebijušas operācijas. Ko jūs vēlētos 
atzīmēt kā pagaidām augstākos sasniegumus 
savā profesionālajā dzīvē, par ko ir vislielā-
kais gandarījums?
V. O. – Katru gadu parādās iespēja veikt arvien 
sarežģītākas operācijas. Ir operācijas, kas tiek veik-
tas pirmo reizi, un bieži vien tās ir tiešām retas. 
Piemēram, pagājušajā gadā operējām ļoti retu 
anomāliju – plaušu artērijas cilpu –, kas ir sasto-
pama varbūt reizi 20 gados. Tā tika ļoti veiksmīgi 
diagnosticēta un operēta, paļaujoties tikai uz teo-
rētiskajām zināšanām, bez iepriekšējas praktiskas 
pieredzes. Bērnu kardioķirurģijai tas ir raksturīgi, 

ka nav multicentru pētījumu un uz noteiktiem 
pētījumiem balstītas medicīnas. Tāpēc bieži vien 
nākas improvizēt. Pagājušajā gadā pirmo reizi tika 
veiksmīgi veikta operācija pacientam ar kopēju 
arteriālo stumbru, kas bija saistīta ar sarežģītu 
anomāliju. Vēl jāatzīmē operācija, kuras laikā trīs 
gadus vecam bērnam ar lielu sirds audzēju tika 
implantēts kardioverters de�brilators. Tā arī bija 
unikāla pieredze.
L. Š. – Mūsu komandas darba rezultāts pakāpe-
niski stabili uzlabojas. Mēs varam operēt arvien 
mazākus bērnus, arvien sarežģītākus gadīju-
mus. Tas norāda, kā ir mainījusies mūsu spēja 
palīdzēt Latvijas bērniem. Protams, Rietumei-
ropā liela daļa šādu operāciju jau ir ikdiena, jo 
tur pieejamie resursi gan speciālistu pieredzē, 
gan ārstēšanas nodrošinājumā ir labāki nekā Lat-
vijā. Tāpēc mēs priecājamies par katru lietu, ko, 
salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, izdodas sas-
niegt, un ik gadu nāk klāt jaunas lietas, ko esam 
apguvuši. Tas ļauj ķerties klāt nākamajām sma-
gajām operācijām.
V. O. – Dažkārt arī �nanšu resursu trūkuma dēļ 
veidojas interesantas situācijas. Piemēram, mums 
nav pieejams stacionārais angiogrāfs, un angio-
grā�jas operāciju zālē tiek veiktas ar portatīvo 
angiogrāfu. Tas it kā ir risinājums nabadzības dēļ, 
bet, no otras puses, tas mums ļauj veikt tā sau-
camās hibrīdoperācijas, vienlaikus apvienojot 
invazīvo kardioloģiju un sirds ķirurģiju. Tādējādi 
mēs atrodamies progresīvāko ārstu vidū. Eiropā 
ir citādas tradīcijas, un viņiem, lai izveidotu hib-
rīdoperāciju zāli, ir jāiegulda vairāki miljoni. 
Savukārt mēs šādu zāli izveidojām bez lieliem 
papildu ieguldījumiem un, ņemot vērā samērā 
mazo populāciju, varam efektīvi izmantot vienu 
operāciju zāli gan angiogrā�jām, gan operācijām, 
gan hibrīdoperācijām. Arī personāls ir vienmērīgi 
noslogots visas dienas.
– Kādi ir turpmākie plāni bērnu kardioloģijas 
un kardioķirurģijas attīstībā?
V. O. – Saglabāt augsto kvalitāti, kas ir sasniegta, 
un sniegt bērniem nepieciešamo palīdzību. Pro-
tams, ļoti daudzās jomās ir nepieciešams papildi-
nājums, arī jauni bērnu kardiologi. Jo sarežģītākas 
lietas gribam izdarīt, jo vairāk ir jāgatavojas un 
nepieciešams lielāks intelektuālais potenciāls. 
Ir svarīgi saglabāt sasniegto līmeni un attīstīties.

Kopējais sirds operāciju skaits svārstās 
no 70–90 vai nedaudz vairāk operāci-
jām gadā. Divas trešdaļas no operāciju 
skaita tiek veiktas zīdaiņiem, bērnudārza 
vecuma bērniem mazāk, un pavisam maz 
ir lielo bērnu – daži pacienti gadā.Fo
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Ievai Mālniecei jautājam par sirds patolo-
ģijām nedzimušiem bērniem un to diag-
nostikas iespējām.

– Kādi ir sirds patoloģiju attīstības riska fak-
tori auglim? Ar kādām metodēm to konstatē?
– Riska faktori ir dažādi: mātes slimības, ārējie 
faktori (piemēram, medikamentu lietošana), 
pārmantotas slimības un iedzimtas patoloģijas. 
Grūtnieces (mātes) riska faktori ir cukura diabēts, 
sirdskaite, pārslimotas masaliņas grūtniecības 
laikā, kāda autoimūna saslimšana, grūtniecības 

laikā lietotie medikamenti (litijs u.c.), iedzimta 
sirdskaite kādam no 1. pakāpes radiniekiem vai 
iepriekšējam bērnam, kā arī kāda no ģenētiski 
pārmantotām slimībām.
Augli mēs parasti izvērtējam sonogrā�jā, kas 
tiek nozīmēta visām grūtniecēm 1. grūtniecības 
trimestrī – 11.–14. nedēļā. Mēs pēc noteiktiem 
kritērijiem sonogrā�jā skatāmies ultrasonogrā-
�skos marķierus. Viens no tiem ir kakla krokas 
biezums, kas arī sirdskaites gadījumā ir palieli-
nāta. Iespējams, ka ļoti agrīni nav iespējams atpa-
zīt sirds attīstības defektu, tāpēc detalizētu sirds 

izmeklēšanu auglim veic 20.–22. grūtniecības 
nedēļā, kad ir paredzēta otrā rutīnas sonogrā�ja 
visām grūtniecēm. Tajā mēs atsijājam grupu ar 
izmaiņām un nosūtām pie kardiologa, kurš pre-
cizē diagnozi un iespēju robežās izvērtē prognozi.
– Kādos gadījumos veic augļa sirds ehokardio-
grā�ju? Vai noteikti nepieciešama ehokardio-
grā�ja, ja ir ģenētiska predispozīcija, lai gan 
nekas neliecina par augļa sirds patoloģiju?
– To veic, ja ginekologam sonogrā�jas speciā-
listam ir aizdomas par augļa sirds patoloģiju un 
kādā no marķieriem agrīnajā sonogrā�jā ir vēro-
jamas izmaiņas. Tā var būt arī jebkura cita struk-
turāla patoloģija auglim. Biežākais ir kambaru 
starpsienas defekts. Arī ja bērniņam ir attīstījusies 
universālā tūska, mēs noteikti vēlamies dzirdēt 
kardiologu viedokli par bērna veselības stāvokli.
– Kā notiek ehokardiogrā�ja?
– Grūtniece apguļas uz muguras, atbrīvo vēdera 
priekšējo sienu no apģērba, uz tā tiek uzklāts gēls, 
un tad, ar ultrasonogrā�jas zondi pieskaroties 
ādai, tā tiek virzīta pa vēderu, kamēr sameklēta 
pozīcija, kādā labāk var izvērtēt augļa sirdi. Viss 
notiek nesāpīgi, vienīgi gēls var būt auksts. Izmek-
lējuma rezultātu ietekmē grūtnieces ķermeņa 
uzbūve un bērna pozīcija. Nākot uz augļa eho-
kardiogrā�ju, būtu labi, ja ģimene ar bērnu saru-
nātu, ka viņš apgulsies ar vēderu uz augšu, jo tas 
atvieglo izmeklējumu. Reizēm kaulu struktūras 
mēdz dot ēnas un ir grūtāk izmeklēt, tāpēc vien-
mēr ir jāsarunā ar augli, lai viņam ir laba pozīcija 
un viņš sevi smuki atrāda.

– Ja bērns ir pagriezies pareizi, ko izmeklē-
juma laikā var redzēt?
– Visu, kas tajā brīdī ir jāredz. Protams, ir jāatzīmē, 
ka dažas patoloģijas manifestējas vēlīni, īsi pirms 
dzemdībām vai vēlāk, un tās izmeklējuma brīdī 20 
nedēļās vēl neredz. Dzemde reizēm ir vērsta uz 
mugurpusi, tāpēc ceļš no vēdera līdz auglim ir ļoti 
tāls; dažreiz tehniski sirdi nav iespējams pilnvērtīgi 
izmeklēt. Ir māmiņas ar palielinātu svaru, un tāpēc 
tauku kārta apgrūtina ultraskaņas viļņu caureja-
mību. Ir daudz faktoru, kas ietekmē veiksmīgu 
izmeklējuma rezultātu. Šo iemeslu dēļ ļoti agrīni 
nav viegli pateikt precīzu diagnozi, bet detalizētu 
sonogrā�ju jeb augļa ehokardiogrā�ju iespējams 
veikt 20.–22. nedēļā, kad sirsniņa ir izveidojusies 
un ir iespējams izvērtēt, kā tā darbojas.
– Kas notiek, ja auglim konstatē sirds pato-
loģiju? 
– Ārstu konsilijs dod slēdzienu, izsaka prognozes 
un kopā ar ģimeni izlemj, ko darīt tālāk. Ja prog-
noze ir slikta bērna dzīvildzei un dzīves kvalitā-
tei, Latvijā līdz 24. grūtniecības nedēļai ir iespēja 
grūtniecību pārtraukt.
Šobrīd pasaulē ļoti aktīvi tiek attīstītas mazinva-
zīvas metodes, kad jau grūtniecības laikā aug-
lim tiek veikta sirds plastika. Tā ir mūsu nākotne. 
Medicīna lieliem soļiem iet uz priekšu, aparatūra 
uzlabojas, un tiek identi�cētas diezgan smagas, 
kombinētas patoloģijas, ko nu jau var mēģināt 
koriģēt, pēc dzimšanas bērniņa veselību sta-
bilizēt un ar nākamās pakāpes operāciju situā-
ciju uzlabot.

Kas kaiš mazajai sirsniņai? Kā sirds slimības ārstē bērniem Latvijā
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Ieva Mālniece: 
«Iespējams, ka ļoti 
agrīni nav iespējams 
atpazīt sirds attīstī-
bas defektu, tāpēc 
detalizētu sirds 
izmeklēšanu auglim 
veic 20.–22. grūtnie-
cības nedēļā, kad 
ir paredzēta otrā 
rutīnas sonogrāfija 
visām grūtniecēm.»

Par kardioloģisko slimību profilaksi un 
ārstēšanu bērniem stāsta bērnu kardio-
loģe Elīna Ligere.

– Daudzu slimību sakarā tiek uzsvērta pro�-
lakses nozīme. Kādi varētu būt pro�laktiskie 
pasākumi bērniem, lai nākotnē neslimotu ar 
sirds slimībām?
– Jāseko līdzi asinsspiedienam un, lai pēc iespējas 
atvairītu sirds slimību attīstību, jāievēro veselīgs 
dzīvesveids: jālieto veselīga pārtika, nedrīkst pie-
ļaut aptaukošanos, nepieciešama mērena �ziskā 
slodze. Bērnam tā būtu 20–60 minūtes ik die-
nas. Ja bērns jau ir aptaukojies, tad šī problēma 
ir jārisina.
– Vai bērniem vajadzētu mērīt asinsspiedienu 
un holesterīna līmeni? Ja vajag, tad kāpēc un 
kādā vecumā? Cik bieži tas jāatkārto?
– Asinsspiedienu bērniem vajadzētu mērīt pro-
�lakses nolūkos no trīs gadu vecuma reizi gadā 
pie ģimenes ārsta, kā arī gadījumos, ja bērns ar 

kādu problēmu nokļūst stacionārā. Jāatceras, ka 
bērniem ir raksturīga «baltā halāta hipertensija», 
tāpēc, iegūstot augstu viena mērījuma rezultātu, 
ar to nevar aprobežoties un teikt, ka bērnam ir 
augsts asinsspiediens. Ir jāveic trīs atkārtoti asins-
spiediena mērījumi. Rezultātus pārbauda pēc 
vecumam atbilstošām procentiļu tabulām un 
atkarībā no rezultāta un klīniskajām pazīmēm 
lemj par tālāku izmeklēšanas taktiku.
Uzskata, ka ap 3% bērnu ir hipertensija. Tās primā-
rais cēlonis parasti ir citas slimības: nieru slimības, 
endokrīnās saslimšanas. Neskaidros gadījumos, 
lai pārbaudītu, vai tā ir hipertensija, vai «baltā 
halāta sindroms», bērniem no 5–7 gadu vecu-
mam ir iespējama arteriālā spiediena diennakts 
monitorēšana. Viņam uzliek 24 stundu arteriālā 
spiediena monitoru – speciālu aparātu somiņā 
ar manšeti uz rokas, kas ik stundu veic netiešus 
sērijveida mērījumus.
Amerikas Pediatru asociācija iesaka pārbaudīt 
holesterīnu bērniem 9–11 gadu vecumā. Vai tas 

būtu nepieciešams arī pie mums, ir grūti atbildēt, 
svarīgi tas ir bērniem ar riska faktoriem.
Riska faktori ir adipozitāte jeb aptaukošanās, 
cukura diabēts, paaugstināts asinsspiediens, 
nieru un autoimūnās slimības. Ja vecākiem ir 
hiperholisterinēmija, agrīnas kardiovaskulāras 
slimības (sirds slimības sievietēm līdz 65 gadiem 
un vīriešiem līdz 55 gadiem), viņi arī ietilpst riska 
grupā. Iespējams, ka pilnīgi veseliem bērniem tas 
nebūtu vajadzīgs.
– Kādi ir biežākie paaugstināta asinsspiediena 
iemesli? Vai paaugstināts asinsspiediens bēr-
niem ir jāārstē?
– Biežākie iemesli ir nieru slimības, endokrinolo-
ģiskās saslimšanas, aptaukošanās, no sirdskaitēm 
aortas koarktācija. Jāārstē pamatsaslimšana, kā 
arī paaugstinātais asinsspiediens, jo tas izraisa 
mērķa orgānu (sirds, asinsvadu, nieru) bojā-
jumu. Bērniem ar aptaukošanos asinsspiedienu 
iespējams koriģēt ar dzīvesveida maiņu un ārstēt 
tikai tad, ja tas nelīdz un asinsspiediens saglabā-
jas augsts.
– Kādos gadījumos bērniem taisa elektrokar-
diogrammu (EKG)?
– EKG veic, ja ārstam ir aizdomas, ka bērnam 
varētu būt sirds ritma traucējumi (saklausa nerit-
misku sirdsdarbību, trokšņus) un izslēgtu izmaiņu 
iespēju. Pro�lakses nolūkos EKG būtu ieteicama 
visiem bērniem 6–7 gadu vecumā, uzsākot skolas 
gaitas, sporta treniņus, lai atrastu bērnus, kuriem 
varētu būt sirds veselības problēmas. EKG izdara 
visiem bērniem, kuriem ir konstatētas sirdskaites 
vai ir klīniskas aizdomas par sirdskaitēm.
– Ja EKG uzrāda kādas pārmaiņas, ko parasti 
dara tālāk? Cik bieži bērniem nozīmē eho-
kardiogrā�ju? 
– Tas ir atkarīgs no izmaiņām. Ir labdabīgas, nekai-
tīgas pārmaiņas, kas ir bērna vecumam raksturī-
gas īpatnības un neko sliktu nenozīmē. Piemēram, 
normāla atradne bērna vecumā ir sīnusa aritmija 
u.c. Ja EKG konstatē sirds daļu pārslodzi vai sirds 

sieniņu hipertro�ju (sabiezējumu), vai arī blokā-
des, tad bērnu sūta pie kardiologa izvērtēšanai. Ja 
bērnam ir nopietni sirds ritma traucējumi, lēkmes, 
tad viņu slimnīcā nogādā ātrā palīdzība un tiek 
nodrošināta nepieciešamā ārstēšana. Ir ļoti dažādi 
gadījumi, un katra situācija jārisina individuāli.
– Kad bērns sasniedz 18 gadu vecumu, vai 
viņš bez problēmām pāriet uzskaitē pie pie-
augušo kardiologa?
– Tā ir problēma, kas arvien aktualizēsies, jo visur 
pasaulē ir tendence pieaugt to pacientu skaitam, 
kuri izdzīvo pēc sarežģītām sirds operācijām. 
Sasniedzot 18 gadu vecumu, mūsu pacienti vis-
biežāk tiek novēroti Stradiņa slimnīcā, kur viņiem 
arī izdara ķirurģiskas operācijas, ja tas ir nepiecie-
šams. Dažkārt, ja nav nekādu sarežģījumu, šiem 
pacientiem kardiologu būs nepieciešams apmek-
lēt reizi gadā vai pat retāk. Protams, jāatceras, ka 
bērna novērošana pie kardiologa ir ļoti aizgādnie-
ciska. Vecākiem katrā vizītē tiek pateikts, kur un 
kad ierasties nākamreiz, bet pieaugušo vecumā 
tas lielā mērā būs pacienta paša rokās, un pacien-
tam ir jābūt motivētam saglabāt saikni ar slimnīcu. 
Tas nav viegls jautājums, un mēs vēlētos, lai sma-
gos gadījumos pacientu apzinīgums būtu lielāks. 
Viņa problēmas, kļūstot vecākam, būs speci�skas 
un nebūs raksturīgas vidējam pieaugušajam vai 
novecojošam pacientam. Jāņem vērā, ka tāda 
pieauguša cilvēka sirds, kuram bērnībā operēta 
sirdskaite, anatomiski būtiski atšķiras no normā-
las cilvēka sirds.
Latvijā šis jautājums vairāk saasināsies pēc 10–12 
gadiem, kad šādu pacientu būs daudz vairāk. 
Viņu aprūpei vajadzēs veidot multidisciplināru 
komandu, kurā ietilpst kardiologs ar zināšanām 
iedzimtajās sirdskaitēs, bērnu kardioķirurgs un 
pieaugušo kardioķirurgs. Šiem ārstiem ir vaja-
dzīgas ļoti speci�skas zināšanas, un pacientiem 
– ilgtermiņa aprūpe. Viņiem faktiski visu mūžu ir 
jāatrodas speciālistu uzskaitē, lai novērstu iespē-
jamās problēmas nākotnē.
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Elīna Ligere: «Pro-
filakses nolūkos 
EKG būtu ieteicama 
visiem bērniem 
6–7 gadu vecumā, 
uzsākot skolas gai-
tas, sporta treniņus, 
lai atrastu bēr-
nus, kuriem varētu 
būt sirds veselības 
problēmas.»
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Sirds
veselības avīze

JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

EVITA HOFMANE

Garās ziemeļu ziemas nogurdināti, pava-
sari bieži vien gaidām kā glābiņu. Taču 
daudzu plaušu slimnieku dzīvē tas ir atkal 
jaunu pārbaudījumu laiks.

Kā pavasaris ienāk pneimonologa praksē, stāsta 
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 
Tuberkulozes un plaušu slimību centra Tuber-
kulozes un plaušu slimību diferenciāldiagnosti-
kas nodaļas vadītāja, pneimonoloģe alergoloģe 
Ineta Grīsle.

– Ar kādām domām jūsu pacienti sagaida 
pavasari? Daudziem tas iezīmē jaunas «cīņas» 
sākšanos.
– Cilvēkiem, kuriem ir alerģija pret ziedputek-
šņiem, pavasaris ir satraucošs laiks. Šie pacienti 
pirmos simptomus ievēro pirms vēl pavasaris 
iestājies, jo, laikam kļūstot siltākam, sāk ziedēt 
koki. Pirmie simptomi dažkārt tiek izjusti jau feb-
ruārī, bet, ar alerģiju saskaroties pirmoreiz, par 
tādu iespējamību parasti nemaz nepadomā. Laz-
das un alkšņi sāk ziedēt ļoti agri, un marts ir to zie-
dēšanas kulminācijas laiks. Otrs periods ir aprīļa 
beigas, maija sākums, kad zied bērzi. Latvijā tieši 
bērzu ziedēšana ir tā, kas pie ārsta atved visvairāk 
pacientus ar alerģiskiem simptomiem. Elpceļi ir 
vienoti, un slimība skar tos visus. Vieglākās aler-
ģijas izpausmes ir iesnas, deguna tecēšana, aiz-
likts deguns, acu asarošana un apsārtums. Citiem 
rodas nepieciešamība klepot, parādās sauss kle-
pus, līdz pat elpas trūkuma lēkmēm un astmas 
izpausmēm. Simptomi ir dažādi un katru gadu var 
izpausties atšķirīgi. Tas ir īpaši atkarīgs no pava-
sara: vai tas ir straujš, vai lēnāks, kas nosaka aler-
gēnu daudzumu gaisā. Svarīga ir arī paša pacienta 
labsajūta. Ja papildus gadās saslimt ar kādu vīrusa 
infekciju, tad alerģiskie simptomi būs smagāki 
un daudz ilgāki. Vēl jāņem vērā stresa faktors, 
spēku izsīkums, kas bieži pārņem pavasarī, arī tas 
slimības simptomus padara smagākus. Pacienti, 
kuriem alerģijas izpausmes parādās atkārtoti, zina, 
ko darīt, un laikus rīkojas, bet tie, kuriem slimība 
parādās pirmo reizi, diezgan bieži tiek ārstēti ar 
antibiotikām vai simptomiem meklē kādus citus 
izskaidrojumus, pat nedomājot, ka tā ir alerģija.
– Kam vajadzētu pievērst uzmanību, ja alerģi-
jai līdzīgi simptomi izpaužas pirmo reizi? Kā 
ātrāk apjaust, ka pie vainas ir alerģija?
– Pirmkārt, jāpievērš uzmanība, cik ilgi ir simp-
tomi, jo jebkura saaukstēšanās ir pašlimitējoša 
slimība, kam ar vai bez ārstēšanas nedēļas laikā 
vajadzētu izzust. Ja simptomi ir nedēļu un ilgāk, 
tad jādomā, ka tā varētu būt alerģija. Otrkārt, 
simptomi var būt mainīgi. Ir dienas, kad var būt 
labāk un šķiet, ka viss būs kārtībā, taču tad atkal 
kļūst sliktāk. Šajā gadījumā norises gaita nav tāda 
kā slimībām ierasts – akūts sākums, kam seko 
uzlabošanās. Treškārt, jāņem vērā, vai ģimenē 
kādam ir alerģija, jo klasiskās alerģijas ģimenē 
mēdz tikt pārmantotas. Ir jāieklausās sevī. Ja parā-
dās sūdzības par klepu un elpas trūkumu, parasti 
tiek meklēta palīdzība, bet, ja tikai tek deguns un 
niez acis, cilvēks ļoti bieži atliek iešanu pie ārsta. Es 
iesaku atrast laiku un meklēt speciālista palīdzību.
– Kas izraisa astmu un kādi ir tās simptomi? 
Cik traucējoša un jūtama tā ir ikdienas dzīvē?
– Astmu izraisa elpceļu iekaisums, kas bron-
hus padara jutīgus. Tās cēloņi var būt gan aler-
gēni, gan vīrusi, baktērijas, ilgstoša smēķēšana, 
arod faktori, medikamenti (piemēram, aspirīns). 
Astmas simptomi galvenokārt izpaužas kā lēkmj-
veida klepus, ar čīkstošu, sēcošu elpu, smagas 
astmas gadījumā – ar elpas trūkuma lēkmēm, kas 

pacientiem var būt bīstami dzīvībai. Šos simpto-
mus ir būtiski laikus atšķirt no citu slimību simp-
tomiem. Īpaši, runājot par elpas trūkumu, vajag 
noskaidrot tā cēloni. Jebkurš elpas trūkums var 
būt gan plaušu, gan sirds problēmu radīts. Tomēr 
tam var būt arī citi iemesli: panikas lēkmes vai nei-
roloģiskas slimības, piemēram, miastēnija, kad 
elpošanas muskulatūra pilnvērtīgi nefunkcionē. 
Nereti pacienti elpas trūkumu izskaidro ar lieko 
svaru vai sliktu �zisko formu un ierobežo savas 
aktivitātes. Veicot izmeklējumus, atklājam, ka sli-
mība ir ļoti progresējusi.
Ir cilvēki, kuri elpas trūkumu var nesajust. Pētīju-
mos ir pierādīts, ka apmēram viens no septiņiem 
astmas slimniekiem nejūt, ka viņam sašaurinās 
bronhi. Līdz ar to viņš nejūt bronhu spazmu sāk-
šanos. Šiem pacientiem astmas uzliesmojuma 
gadījumā draud nopietna veselības stāvokļa 
pasliktināšanās un pat nāve.
– Kas to nosaka?
– Tās ir organisma individuālās īpatnības. Reaģē-
jot uz kādu kairinātāju, bronhi spazmējas, un 
pacients to jūt. Praksē tiek izmantots metaho-
līns, kuru ieelpojot, arī vesela cilvēka bronhi pie 
noteiktas devas sašaurinās. Astmas pacientiem 
tas notiek pie mazām metaholīna devām, tāpēc 
bronhu provokācijas testu var izmantot astmas 
diagnostikā. Tieši šī testa laikā var novērtēt, ka 
atsevišķiem pacientiem elpas trūkuma slieksnis ir 
augsts un subjektīvās sajūtas neatspoguļo objek-
tīvo stāvokli. Iespējams, tāpēc viņi ilgstoši nav 
meklējuši ārsta palīdzību.
– Bieži elpošanas problēmas pacienti saista 
ar sirdi. Kādas metodes tiek izmantotas, lai 
noteiktu precīzu diagnozi?

– Elpas trūkums ir subjektīva sajūta, tāpēc praksē 
to mēģina objektivizēt. Vislabāk diagnostikā palīdz 
jautājumi par �ziskās slodzes toleranci, piemēram, 
kurā stāvā pacients var uzkāpt, cik biežas un cik ilgas 
ir �ziskās aktivitātes. Ir svarīgi zināt, vai elpas trū-
kumu provocē slodze, vai tas rodas miera stāvoklī 
un vai agrāk ir bijušas līdzīgas sajūtas. Lai atšķirtu 
plaušu un sirds slimības, vispirms seko tādi izmek-
lējumi kā kardiogramma, spirometrija, plaušu rent-
gens. To rezultāti parādīs, vai nepieciešami vēl kādi 
papildu izmeklējumi, piemēram, ehokardiogrā�ja, 
plaušu datortomogrā�ja utt. Elpas trūkuma cēloni 
palīdz diagnosticēt slodzes testi – veloergometrija 
un kardiopulmonālās slodzes tests. Tos izmanto arī, 
lai novērtētu pacienta �ziskā darba spējas, piemē-
ram, invaliditātes noteikšanai. Dažkārt elpas trū-
kuma cēloņi kombinējas. Pacientam ir gan plaušu, 
gan sirds slimība, un jāārstē abas. Ja ir aizdomas par 
citiem elpas trūkuma cēloņiem, var izdarīt papildu 
analīzes, bet tie ir lēmumi, ko katrā individuālā gadī-
jumā pieņem ārstējošais ārsts.
– Kā būtu pareizi rīkoties – vispirms doties 
pie ģimenes ārsta vai uzreiz pie kardiologa 
vai pneimonologa?
– Mēs vēlētos, lai ceļš vestu caur ģimenes ārsta 
kabinetu, bet ģimenes ārsti ir noslogoti un reizēm 
arī sadarbība starp ģimenes ārstu un pacientu nav 
tik laba. Tāpēc pacienti vairāk uzticas speciālistiem 
un paši meklē savu ceļu. Es tomēr ieteiktu sākt ar 
ģimenes ārstu, jo viņš zina ģimenes anamnēzi, to, 
kādi izmeklējumi pacientam iepriekš veikti, un tad 
ārsts norāda virzienu, kurp slimniekam doties. Šis 
ceļš būs lētāks, jo, saņemot ģimenes ārsta nosū-
tījumu pie speciālista, ir iespēja izmantot valsts 
apmaksātos pakalpojumus. Protams, gadījumos, 

kad nav šaubu par plaušu vai sirds slimību, spe-
ciālists, kurš pazīst slimnieku, norādīs īsto ārstē-
šanas virzienu. Pēdējos gados mums ir ļoti laba 
sadarbība ar kardiologiem, jo viņi visus, it īpaši 
smēķējošos pacientus, sūta uz spirometriju, un 
tā mums kopā izdodas atrast HOPS un astmas 
pacientus. Varbūt kardiologam vai citam speciālis-
tam būs grūti noteikt plaušu slimniekam precīzu 
diagnozi, bet to, ka vainīgas plaušas, var pateikt, 
un viņi sūta pacientus pie mums.
– Astma ir slimība, kuras simptomu mazināša-
nai noteikti jālieto zāles. Kādi faktori ietekmē 
terapijas efektivitāti? Kas varētu palīdzēt 
uzlabot pacientu līdzestību, panākt regulāru 
zāļu lietošanu?
– Ja ārsta un pacienta starpā ir laba sadarbība, būs 
arī līdzestība un labi ārstēšanas rezultāti. Sadar-
bība ir pamatu pamats, tikai vajadzētu saprast, 
ka sadarbība starp ārstu un pacientu rodas ne 
tikai medicīnisku, bet ļoti bieži arī citu faktoru dēļ.
Ir svarīgi noteikt precīzu diagnozi, izrakstīt efek-
tīvas zāles, kuras pacients prot lietot pareizi – šie 
faktori nodrošina medicīnisko pusi.
Taču ir arī nemedicīniskie faktori – vai ir pie-
ejams pietiekami daudz informācijas par slimību, 
pacienta attieksme pret savu slimību, kāda ir 
komunikācija pacienta ģimenē u.c. –, kas nosaka 
to, vai tiks sasniegts vēlamais ārstēšanas rezultāts. 
Lai pēc iespējas labāk būtu izdarīta viņu darba daļa, 
ārstiem vajadzētu piemeklēt pašas ērtākās, konkrē-
tam pacientam individuāli vispiemērotākās zāles, 
apmācīt pacientus, kā tās lietot. Tieši tāpēc mēs 
cīnāmies pret to, lai zāles un inhalators tiktu izvē-
lēts aptiekā un izvēli diktētu pieņemamākā cena. 
Katram pacientam ļoti individuāli ir nepieciešams 
tieši tas preparāts, kas viņam der. Pirmkārt, viņš 
prot to lietot, jo pretējā gadījumā no zālēm nebūs 
nekāda efekta. Otrkārt, zāles viņam patiešām der 
pēc formulas, vienalga kādā veidā tās tiek nogādā-
tas plaušās – vai tas būtu gāzes vai pulvera inhala-
tors. Vēl būtiski ir tas, lai ierīce nav pārāk sarežģīta. 
Katrai pacientu grupai vajadzētu izvēlēties tādas 
ierīces, lai to lietošana būtu piemērota viņu dzīves-
veidam. Tad zāļu lietošanai ir vēlamais rezultāts.
– Jūs cenšaties piemeklēt katram pacientam 
piemērotākās zāles un vizītes laikā varat 
pārliecināties, cik tās bijušas efektīvas. Kā 
pacients pats ikdienā var veikt paškontroli?
– Ja runājam par HOPS pacientu, tad paškontroli 
veikt ir diezgan grūti. Ir pierādījies, ka labāk bie-
žāk apmeklēt ārstu un saņemt mediķa novērtē-
jumu. Protams, pacienti paši aizpilda anketas par 
savām sūdzībām, un šajās anketās parādās ne tikai 
ziņas par simptomiem, bet arī tas, kā tie ietekmē 
pacienta dzīvi. Tādējādi mēs gūstam vairāk infor-
mācijas, kas ir ļoti vērtīga. Ar astmas pacientiem, 
kas bieži ir gados jaunāki, ir vieglāk strādāt, jo 
astma ir slimība, kas labāk padodas ārstēšanai. 
Astmas gadījumā ļoti svarīga ir paškontrole. Ja 
pacientam mājās ir tests, viņš var to aizpildīt, ja 
ir pīķa plūsmas mērītājs, var veikt mērījumus un 
secināt, kurā brīdī kļūst sliktāk, un ātrāk meklēt 
palīdzību. Šo testu veikšanas biežumam nav kon-
krētu ierobežojumu. Mēs uzskatām, ka testi jāveic 
reizi trijos mēnešos, bet, ja pacientam pasliktinās 
veselības stāvoklis, viņš var tūlīt aizpildīt testu vai 
veikt mērījumus un ziņot ārstam vai medmāsai, 
lai pieņemtu lēmumu, ko darīt.
– Kad pacientam ir noteikta diagnoze, viņš 
noteikti jautā, kad būs vesels.
– Mēs nevaram pacientu mānīt un teikt, ka šīs 
hroniskās plaušu slimības var izārstēt pilnībā, jo 
vismaz pašlaik tas nav iespējams. Mēs varam sli-
mību kontrolēt, ārstēt tik labi, lai pacients neiz-
justu slimības simptomus un varētu pilnvērtīgi 
dzīvot. Tāds ir mūsu mērķis.
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Ineta Grīsle: «Lai atšķirtu plaušu un sirds slimības, vispirms seko tādi izmeklējumi kā 
kardiogramma, spirometrija, plaušu rentgens. To rezultāti parādīs, vai nepieciešami 
vēl kādi papildu izmeklējumi, piemēram, ehokardiogrāfija, plaušu datortomogrā-
fija utt. Elpas trūkuma cēloni palīdz diagnosticēt slodzes testi – veloergometrija un 
kardiopulmonālās slodzes tests.»

Pavasarī «uzplaukst» arī plaušu slimības
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PACIENTU IZGLĪTĪBAI

ALVILS KRAMS,
Latvijas Tuberkulozes un plaušu 
slimību ārstu asociācijas valdes 
priekšsēdētājs

Ko nozīmē četri «maģiskie» 
burti HOPS?
HOPS – tā ir Hroniska Obstruktīva Plaušu Slimība. 
Agrāk mēs šo slimību saucām citādi – plaušu 
em�zēma un/vai hronisks obstruktīvs bronhīts. 
HOPS raksturo:

 zneatgriezeniski gaisa plūsmas traucējumi elp-
ceļos (obstrukcija),
 zslimības pamatā ir iekaisums kā atbildes reakcija 
uz kaitīgu aerosolu daļiņu vai gāzu inhalāciju, 
galvenokārt tā ir cigarešu smēķēšanas sekas,
 zgalvenā sūdzība ir elpas trūkums – sākotnēji 
pie slodzes, vēlāk arī miera stāvoklī, pārsvarā 
gadījumu novēro arī klepu ar krēpām,
 zslimība lēni, bet nepārtraukti progresē,
 zkaut gan HOPS ir plaušu slimība, tā izraisa arī 
būtiskas pārmaiņas citos orgānos (asinsvados, 
sirdī, muskuļos).
 zSvarīgi zināt, ka HOPS ir bieži sastopama, taču 
novēršama, ārstējama un viegli diagnosticē-
jama slimība!

Kuras cilvēku grupas var 
saslimt ar HOPS?
Attīstītās valstīs (arī Latvijā) 80–90% gadījumu 
HOPS cēlonis ir smēķēšana, pārējos gadījumos – 
galvenokārt arodfaktori. No plaušu slimību spe-
ciālista (pneimonologa) viedokļa nav vesela 
smēķētāja – iekaisums elpceļos attītās VISIEM 
regulārajiem smēķētājiem, savukārt HOPS – kat-
ram otrajam!

Kā var diagnosticēt šo slimību?
HOPS diagnosticēt ir ļoti viegli – jāveic spiro-
metrija! Samērā lēts un mūsdienās plaši pieej-
ams izmeklējums. Ar spirometriju (spirogrā�ju) 
var izmērīt «cik daudz?» un «cik ātri?» mēs varam 
ieelpot un izelpot. Svarīgākais rādītājs ir FEV1 – 
maksimālais gaisa daudzums, ko varam izelpot 
pirmajā sekundē. Jo šaurāki elpceļi, jo lēnāka izel-
pas plūsma, jo mazāk var izelpot.

Spirometrija būtu jāveic:
 z ilgstošiem smēķētājiem,
 zaroda riska gadījumā,
 z ja simptomi liecina par iespējamu plaušu sli-
mību (elpas trūkums!!!),
 zģimenē biežas plaušu slimības.
 zSpirometrs ir pieejams katrā pneimonologa 
kabinetā, faktiski visās lielākajās Latvijas poli-
klīnikās, arī atsevišķās ģimenes ārstu praksēs.

Es smēķēju jau 25 gadus. 
Vai man var būt HOPS?
Protams. Jebkurā gadījumā vēlams veikt spiro-
metriju (un, protams, pārtraukt smēķēt).

Mēģiniet godīgi atbildēt uz diviem jautājumiem:
 zVai jums no rīta nav regulāri jāatkrēpojas? Pre-
tēji daudzu smēķētāju uzskatam tā nav norma 
un liecina par hronisku bronhītu.
 zKurā stāvā, kāpjot pa trepēm, jums jāapstājas 
elpas trūkuma dēļ? Elpas trūkums ir nepatīkama 
sajūta, un HOPS slimnieki apzināti un neap-
zināti izvairās no slodzes, tādējādi it kā elpas 

trūkuma tās laikā nav, bet patiesībā jāapstājas 
jau otrajā–trešajā stāvā. Veselam indivīdam arī 
50–60 gadu vecumā bez problēmām būtu jāuz-
kāpj vismaz 5–6 stāvā.
 zSmēķētājiem ar iepriekš minētajām sūdzībām 
obligāti nepieciešams doties pie ārsta un cita 
starpā veikt arī spirometriju.

Kāda ir efektīvākā HOPS ārstēšana 
(t.s. «zelta standarts»)?
Atmest smēķēšanu, kā arī regulāri un pareizi 
lietot inhalējamos bronhus paplašinošos (dila-
tējošos) līdzekļus.

Smēķēšanas atmešana ir visefektīvākā iespēja 
būtiski samazināt iekaisumu elpceļos un palēni-
nāt slimības progresēšanu. Bronhus paplašinošie 
līdzekļi ne tikai efektīvi mazina elpas trūkumu, 
bet arī uzlabo �ziskās slodzes toleranci un dzīves 
kvalitāti kopumā, būtiski mazina uzliesmojumu 
biežumu, kā arī mirstību (!).

Diemžēl daudziem slimniekiem šo patiešām 
efektīvo zāļu pieejamību ierobežo valsts institū-
ciju nespēja vai nevēlēšanās pildīt solīto – atjau-
not uz laiku (!) pazemināto (no 75% uz 50%) 
medikamentu kompensācijas apjomu ne tikai 
HOPS, bet arī daudzām citām plaušu slimībām.

Kuram speciālistam būtu 
jāapstiprina HOPS diagnoze un 
jārekomendē sākotnējā ārstēšana?
Tas noteikti ir pneimonologs (plaušu slimību spe-
ciālists). It kā jau ārstēšanu varētu uzsākt arī ģime-
nes ārsts, bet ... .

Pirmkārt, speciālistam nepieciešams pre-
cizēt diagnozi. Iespējams, ka pacientam ir arī 
kāda cita slimība, savukārt daļai (katram piek-
tajam, sestajam) HOPS slimnieku vienlaikus ir arī 
bronhiālā astma, un viņiem bez bronhus papla-
šinošajiem līdzekļiem obligāti jālieto arī inhalēja-
mie glikokortikoīdi.

Otrkārt, visi HOPS slimnieki nav vienādi – 
eksistē t.s. fenotipi. Piemēram, daļai pacientu 
klīniskajā ainā prevalē hronisks bronhīts (daudz 
krēpu), savukārt citiem – plaušu em�zēma (zema 
slodzes tolerance, apspīlēta krūškurvja sajūta). 
Daļai pacientu ir bieži slimības uzliesmojumi, 
citiem tādus vispār nenovēro. Bez iepriekš minē-
tajiem eksistē arī citi medikamenti un ārstēšanas 
iespējas, par kurām lemt tomēr ir pneimono-
loga kompetencē.

Treškārt, plaušu slimību speciālisti un viņu 
māsas ir labāk sagatavoti motivēt pacientu un 
palīdzēt viņam atmest smēķēšanu.

Ceturtkārt, varbūt pats svarīgākais  – tā 
ir optimālā inhalatora piemeklēšana un 
pacientu apmācība.

Kāpēc inhalācijas ierīcei 
ir tik liela loma?
Medikamentu inhalācijai ir ļoti liela priekšrocība – 
zāles nokļūst tieši elpceļos, tādējādi iespējams 
lietot desmitām reižu mazākas devas nekā iek-
šķīgi. Šāds zāļu ievadīšanas veids mazāka bla-
kusparādību riska dēļ ir arī daudzkārt drošāks. 
Galvenā problēma – inhalatorus nepieciešams 
lietot pareizi, jo tikai tādā gadījumā iespējams 
panākt vēlamo efektu. Pareizāk būtu teikt, ka, 
lietojot inhalatorus nepareizi, efekta vispār nav!

Nespēja apgūt konkrēta inhalatora pareizas 
lietošanas instrukciju nav tikai bērnu problēma. 

Tā pārsteidzoši bieži ir problēma pieaugušiem 
pacientiem pat ar augstāko izglītību, nemaz neru-
nājot par vecāka gadagājuma HOPS slimniekiem. 
Ne velti dažas pēdējo gadu ārstēšanas vadlīnijas 
rekomendē pārbaudīt vecāka gadagājuma HOPS 
pacientu inhalatoru lietošanas tehniku katra (!!) 
ārsta apmeklējuma laikā.

Šobrīd astmas un HOPS slimnieku ārstēšanā 
ir pieejami desmit dažādi inhalatori. Tas ir ļoti 
labi, jo paver papildus iespējas piemeklēt opti-
mālo inhalatoru.

Jāpiebilst, ka daudzviet valstī ir Bronhiālās 
astmas un HOPS slimnieku apmācības kabineti, 
kuros strādā apmācītas māsas un speciālisti. Šiem 
kabinetiem ir tāmes �nansējums un, piemēram, ar 
ārsta nosūtījuma par apmācību pie māsas pacien-
tam nekas nav jāmaksā.

Kāpēc HOPS slimniekam ir tik 
svarīgi saglabāt ikdienas �zisko 
aktivitāti, ja slodzes gadījumā 
viņš riskē izjust elpas trūkumu?
HOPS slimnieka elpceļi izelpā ir šaurāki nekā 
ieelpā, līdz ar to arī izelpa ir salīdzinoši ilgāka. 
Elpojot mierīgi, HOPS slimnieka pārmērīgi uzpūs-
tās plaušas pagūst iztukšoties, taču, elpojot bie-
žāk, tās arvien vairāk nepagūst izelpā pilnvērtīgi 
iztukšoties un var novērot papildu uzpūšanos. 
Slodzes gadījumā tas arī ir galvenais cēlonis, 
kāpēc slimniekam jāapstājas (viņš vienkārši vairs 
nespēj ieelpot!).

Jo netrenētāki un, atvainojiet, tizlāki mēs esam, 
jo vairāk slodzes gadījumā mēs hiperventilējam 
(elpojam biežāk un/vai dziļāk). Ja jūs regulāri 
nesportojat, mēģiniet paanalizēt savas sajūtas, 
skrienot pakaļ tramvajam vai ātrākā solī uzkāpjot 
3–4 stāvā. HOPS slimniekam veidojas apburtais 
loks. Slodzes gadījumā viņam ir elpas trūkums, 
tādēļ viņš no tās izvairās. Jo vairāk viņš izvairās, 
jo netrenētāks kļūst un attiecīgi vairāk hiperven-
tilē. Jo vairāk hiperventilē, jo pie mazākas slodzes 
parādās elpas trūkums, utt.

Tādēļ HOPS slimniekam obligāti jācenšas sagla-
bāt ikdienas �ziskā aktivitāte. Diemžēl Latvijā 
atšķirībā no daudzām citām Eiropas valstīm neek-
sistē profesionālas un valsts apmaksātas HOPS 
slimnieku rehabilitācijas programmas (parasti 
ilgst divus mēnešus) un attiecīgas klīnikas.

Vai ar HOPS slimo arī sievietes?
Sievietei smēķēšanas sekas ir vismaz tikpat nopiet-
nas kā vīriešiem – katrs otrais smēķētājs nomirst 
priekšlaikus no smēķēšanas izraisītas slimības.

Vai HOPS (un plaušu vēzis) ir vīriešu slimība? 
Latvijā pārliecinoši JĀ, jo vēl 80-jos gados smē-
ķētāju vīriešu bija kādas 5–6 reizes vairāk nekā 
sieviešu (šobrīd regulāri smēķē 45–50% vīriešu un 

15–20% sieviešu, savukārt pusaudžu vidū starpību 
faktiski vairs nevēro – ap 40%!). Tomēr pasaulē, 
piemēram, ASV tās arvien vairāk kļūst tieši par 
sieviešu slimībām. Kāpēc?

Pirmkārt, sievietes ir jutīgākas pret atkarības 
veidošanos no nikotīna.

Otrkārt, tās negatīvā nozīmē ir «apzinīgākas» 
smēķētājas, jo «ievelk» tabakas dūmus dziļāk plau-
šās un ilgāk aiztur elpu ieelpā.

Treškārt, pusaudzēm vairāk nekā zēniem smē-
ķēšana aizkavē normālu plaušu attīstību.

Ceturtkārt, šķiet, ka tieši sievietēm smēķētājām 
HOPS un plaušu vēzis attīstās biežāk.

Tomēr, runājot par sievietes smēķēšanu, 
jādomā, pats sliktākais ir grūtnieces smēķēšana. 
Tā ir klaja vardarbība pret pašas bērnu.

Vai HOPS ir nāvējoša slimība?
JĀ. Šobrīd pasaulē HOPS ir trešais biežākais nāves 
cēlonis. Tieši ar pašu HOPS, progresējot elpoša-
nas nepietiekamībai (nosmokot!), nomirst ceturtā 
daļa slimnieku, savukārt 2/3 gadījumu viņi mirst 
ar sirds un asinsvadu slimībām vai plaušu vēzi. 
HOPS slimniekiem ir 2–4 reizes augstāks miokarda 
infarkta, insulta vai pēkšņas nāves risks. Kāpēc tā? 
Šobrīd gan aterosklerozes, gan miokarda infarkta 
(sirds vainagartēriju vai tās zaru tromboze) attīs-
tību pamatā skaidro ar iekaisumu. HOPS slimnie-
kiem no plaušām asinsritē «ieskalojas» ne tikai 
smēķēšanas toksiskie produkti, bet arī iekaisuma 
mediatori. Vīriešiem asinsvadu bojājums vecina 
arī erektīlās funkcijas traucējumus. Daļa HOPS 
slimnieku novājē (mazinoties muskuļu masai), 
viņiem ir paaugstināts cukura diabēta un osteo-
porozes risks.

Pāragras nāves riska prognozei kopumā, kā arī 
mirstībai tieši ar sirds un asinsvadu slimībām paze-
mināta plaušu funkcija (FEV1) ir vairākas reizes 
būtiskāks faktors nekā holesterīna līmenis asinīs!

Ko HOPS pacients pats var darīt 
savas plaušu veselības labā?
Pirmkārt, atmest smēķēšanu. Gan šajā jautājumā, 
gan vispār HOPS ārstēšanā nepārvērtējami sva-
rīga ir sadarbība ar savu ģimenes ārstu un plaušu 
slimību speciālistu.

Otrkārt, pareizi un regulāri visu gadu lietot ārsta 
ordinēto ārstēšanu, arī tajos gadījumos, ja šķiet, 
ka jūties labāk.

Treškārt, ievērot elementāru higiēnu – biežāk 
mazgāt rokas, jo vīrusu infekcija («saaukstēša-
nās»), kas ir biežākais HOPS uzliesmojuma izraisī-
tājs, tiek pārnēsāta galvenokārt ar rokām.

Ceturtkārt, katru gadu vakcinēties pret gripu!
Piektkārt, būt �ziski aktīvam ik dienu!
Jo mazāk HOPS pacients smēķē (nesmēķē!), jo 

aktīvāks ir ikdienā, jo ilgāk viņš dzīvo!

Attīstītās valstīs (arī Latvijā) 80–90% gadījumu HOPS cēlonis ir smēķēšana. Iekaisums 
elpceļos attīstās visiem regulārajiem smēķētājiem, savukārt HOPS – katram otrajam!

Biežāk uzdotie  
jautājumi par HOPS
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ANNA KALNIŅA

Uzzinot par nepatīkamu diagnozi, cilvē-
kam ir tieksme slimību uztvert kā vienu 
konkrētu agresoru. Nereti viņš nemaz 
neaizdomājas, ka pie radušās situācijas 
varētu būt vainojamas vairākas slimības, 
kuru rašanos, iespējams, ietekmējis viņa 
izvēlētais dzīvesveids un apzināti uzturē-
tie kaitīgie ieradumi.

Plaušu veselības avīzei par kardiovaskulāro prob-
lēmu un plaušu slimību, īpaši hroniskas obstruk-
tīvas plaušu slimības (HOPS) ciešajiem saskares 
punktiem stāsta asociētais profesors Gustavs 
Latkovskis, Latvijas Kardioloģijas centra Invazī-
vās kardioloģijas nodaļas kardiologs.

Kopīgas iezīmes
«Sirds asinsvadu un plaušu slimību vienlaicīga 
esamība nav retums, un tās savā starpā ir cieši 
saistītas,» stāsta kardiologs Gustavs Latkovskis, kā 
pirmo to saskares punktu nosaucot galveno riska 
faktoru, proti, smēķēšanu. «Smēķēšana vismaz 
divas reizes palielina infarkta risku, aterosklerozes 
attīstību u.c. sirds un asinsvadu slimības, tāpat tā 
ir arī viens no galvenajiem HOPS riska faktoriem. 
Vairāk nekā 90% HOPS slimnieku ir smēķētāji vai 
arī agrāk ir smēķējuši. Otra kopīga iezīme: abu 
slimību mehānisma pamatā ir iekaisums – pār-
svarā atkal no smēķēšanas, bet to var veicināt arī 
infekcijas un sirds asinsvadu slimību gadījumā arī 
mazkustīgs dzīvesveids. Ja cilvēka organismā ilgu 
laiku notiek iekaisums, kā tas ir HOPS gadījumā, 
viņam ātrāk progresē ateroskleroze, kā arī ievē-
rojami paaugstinās infarkta risks.»

Ārsts skaidro, ka gan kardiovaskulāro slimību, 
gan HOPS gadījumā notiek kāda sašaurināšanās. 
«Vienā gadījumā tā ir asinsvadu sašaurināšanās, 
kas izraisa tā saukto stenokardiju, bet sašaurinā-
jumu plīšana izraisa trombu attīstību, kas savu-
kārt noved pie miokarda infarkta. HOPS gadījumā 
sašaurinās mazākie bronhi, kā rezultātā gaiss, kas 
nonāk plaušu alveolās, izelpas brīdī daļēji tiek 
iesprostots, un ir apgrūtināta tā izplūšana.» Cil-
vēks jūt apgrūtinātu elpošanu, un reizēm viņam 
nemaz nav skaidrs, vai šī problēma saistīta ar plau-
šām vai arī sirds un asinsrites sistēmu, respek-
tīvi, abām slimībām ir līdzīgi simptomi, jo elpas 
trūkums var būt gan HOPS, gan sirds mazspē-
jas pazīme.

Slimību savstarpējā ietekme
Hroniskai obstruktīvai plaušu slimībai progresē-
jot, plaušās rodas dažādas izmaiņas, kas savukārt 
rada izmaiņas arī sirds un plaušu asinsritē, kuru 
ietekmē rodas asinsrites mazspēja. «Pacientiem 
ar smagu HOPS plaušu artērijā ir traucēta skābekļa 
pieplūde, kas var radīt asinsspiediena paaugsti-
nāšanos sirds labajā pusē un līdz ar to arī sirds 
mazspēju,» skaidro G. Latkovskis. «Tai savukārt 
kā komplikācija var pievienoties dažādas aritmi-
jas, piemēram, mirdzaritmija.»

Pie citām sirdi un asinsvadus negatīvi ietek-
mējošām plaušu slimībām G. Latkovskis min pul-
monālo arteriālo hipertensiju: «Tā var būt gan 
primāra slimība, gan arī sekas citām problēmām. 
Plaušu artērijās, kas nogādā venozās asinis no 
labā sirds kambara uz plaušām, pieaug asins-
spiediens, kas var attīstīt sirds mazspēju, parā-
dās tūska, elpas trūkums.»

Elpas trūkums kā viens no pirmajiem simpto-
miem attīstās arī pacientiem ar sirds kreiso daļu 
mazspēju: «Plaušu asinsvadu sistēmā rodas sastrē-
gums, kas palielina šķidruma daudzumu plau-
šās. Smagākajos gadījumos šķidrums var sākt 

krāties starp krūšu kurvi un plaušām, no kurie-
nes to šādos gadījumos speciāli atvelk.»

HOPS – sirds slimību marķieris
Jautāts, vai HOPS var uzskatīt par vēl būtiskāku 
sirds un asinsvadu slimību riska faktoru nekā 
holesterīna skaitlis, G. Latkovskis atbild, ka šāds 
apgalvojums ir visai provokatorisks. Viņš uzsver, 
ka drīzāk HOPS ir nemodi�cējams sirds slimību 
riska marķieris, nevis riska faktors: «Sirds sli-
mību svarīgākie riska faktori tomēr ir smēķē-
šana, paaugstināts holesterīna līmenis, glikozes 
vielmaiņas traucējumi u.c. Kā jau minēts, HOPS 
pacienti lielākoties ir daudz smēķējoši vai smē-
ķējuši cilvēki. Tiklīdz mēs saskaramies ar HOPS, 
ir skaidrs, ka, visticamāk, pacientam būs augsts 
sirds slimību risks, līdz ar to holesterīna līmenis 
noteikti būs jāsamazina.»

Jāpārbauda abi orgāni
«Ja redzam, ka pacientam ir viena vai otra prob-
lēma – HOPS vai kardiovaskulāras slimības –, 
noteikti jāpārbauda arī otrs orgāns. Smēķējošiem 
sirds un asinsvadu slimību pacientiem iesakām 
pārbaudīt plaušu funkciju ar spirogrā�jas metodi, 
nosakot, vai nav vērojami plaušu ventilācijas funk-
cijas traucējumi,» uzsver G. Latkovskis. «Savukārt 
pacientiem ar hronisku obstruktīvu plaušu sli-
mību obligāti jāpārbauda holesterīna līmenis, 
asinsspiediens, glikozes vielmaiņas traucējumi. 
HOPS pacientam ir rūpīgi jānosaka kardiovasku-
lāro slimību risks, jānoskaidro, vai artērijās jau nav 
izgulsnējies holesterīns.»

G. Latkovskis skaidro, ka, visticamāk, HOPS 
pacientam būs jālieto holesterīnu mazinoši 
medikamenti: «Jāņem vērā, ka HOPS pacienti ir 
sirds un asinsvadu slimību augsta riska grupā, 
līdz ar to arī maksimālā norma, kuru holesterīna 

līmenis pārsniegt nedrīkst, viņiem būs zemāka 
nekā vairāk vai mazāk veseliem cilvēkiem. Vis-
ticamāk, zema blīvuma (sliktā) holesterīna līme-
nim vajadzēs būt zem 2,5 mmol/l, bet, ja tiks 
konstatēta holesterīna izgulsnēšanās asinsva-
dos, tad tam jābūt mazākam par 1,8 mmol/l jeb 
kā jaundzimušajam.»

Ārsts uzsver, ka holesterīna līmeņa samazi-
nāšanai ir ļoti būtiska nozīme, jo tas ir galvenais 
paņēmiens, kā samazināt infarkta risku. Līdzīgi 
tas ir arī diabēta gadījumos – glikozes līmeņa 
normalizēšana vēl nenozīmē riska faktora pil-
nīgu novēršanu; arī šajos gadījumos, lai maksi-
māli samazinātu iespējamo saslimšanu ar sirds un 
asinsvadu slimībām, ir jālieto holesterīna līmeni 
mazinoši medikamenti.

Pro�laktiski pasākumi
Protams, ka ikviens cilvēks mūsdienās apzinās, 
ka daudzu slimību novēršana ir viņa paša rokās, 
un dziļi sevī nojauš, ka lielā mērā pie problēmām 
vainojams arī viņš pats, tomēr klusībā aizvien vēl 
cer, ka atradīsies kāda brīnumtabletīte, kas visas 
kaites kā ar roku atņems, pat ja pats turpinās grē-
kot. Tā, protams, nav.

Arī HOPS un sirds asinsvadu slimību gadījumos 
galvenie pro�laktiskie pasākumi saistīti ar cilvēka 
dzīvesveida un ieradumu korekciju. Pirmkārt un 
galvenokārt, vajadzētu atteikties no kaitīgā iera-
duma – smēķēšanas, kas nereti ir visu nelaimju 
cēlonis. Otrkārt, ir jāpievērš uzmanība uzturam: 
«Ja vēlamies mainīt holesterīna līmeni, no uztura 
jāizslēdz transtaukskābes. Piesātinātajiem taukiem 
vajadzētu aizņemt mazāk par 10% no ikdienas 
ēdienkartes, respektīvi, nevajag pārlieku aizrauties 
ar dzīvnieku un piena produktiem. Vairāk jāēd dār-
zeņi un augļi, nepiesātinātie tauki. Īpaši ieteicami ir 
lapu salāti ar svaigiem dārzeņiem un olīveļļu. Divas 

trīs reizes nedēļā vēlams ēst treknas zivis, neēst 
sarkano gaļu katru dienu. Lai samazinātu trigli-
cerīdu līmeni organismā, ļoti svarīgi samazināt un 
izslēgt no ēdienkartes t.s. ātros ogļhidrātus, tas ir, 
saldinātus dzērienus, konditorejas izstrādājumus 
un citus saldus produktus, ra�nēto miltu ēdienus. 
To vietā labāk lietot t.s. lēnos ogļhidrātus – piln-
graudu produktus, brūnos rīsus, pākšaugus.»

Trešais veselīga dzīvesveida valis ir �ziskās akti-
vitātes, aerobā slodze un visu muskuļu grupu 
nodarbināšana. Ja kāda iemesla dēļ nav iespējams 
apmeklēt sporta zāli vai speci�skus treniņus, tad 
vismaz stundu gara un samērā ātra pastaiga (tā, 
lai justu pulsa un elpošanas paātrināšanos, bet vēl 
nesāktos aizdusa) ir pieejama jebkuram.

Ceturtais princips – zināt un regulāri novērot 
savu holesterīna līmeni un asinsspiedienu, kā arī 
atbilstoši ārsta rekomendācijām tos koriģēt.

Slimas plaušas – jāpārbauda arī sirds

Gustavs Latkovskis: «Visticamāk, HOPS pacientam būs jālieto holesterīna līmeni mazinoši medikamenti. Jāņem vērā, ka viņi ir 
sirds un asinsvadu slimību augsta riska grupā, līdz ar to arī maksimālā norma, kuru holesterīna līmenis pārsniegt nedrīkst, būs 
zemāka nekā vairāk vai mazāk veseliem cilvēkiem. Visticamāk, holesterīna līmenim vajadzēs būt zem 2,5 mmol/l.»

Fo
to

: Z
ig

is
m

u
n

d
s 

Z
āl

m
an

is

Saskaņā ar Eiropas Kardiologu asociācijas rekomendācijām
zz Kopējais holesterīns < 5 mmol/l
zz ZBLH (sliktais holesterīns) < 3 mmol/l
zz ABLH (labais holesterīns) > 1,0 mmol/l vīriešiem un 1,2 mmol/l 
sievietēm
zz Triglicerīdi < 1,7 mmol/l

Holesterīna mērķa skaitļi

zz Kopējais holesterīns < 4,5 mmol/l (ja iespējams, tad 4 mmol/l)
zz ZBLH (sliktais holesterīns) < 1,8 mmol/l
zz ABLH (labais holesterīns) > 1,0 mmol/l vīriešiem un 1,2 mmol/l 
sievietēm
zz Triglicerīdi < 1,7 mmol/l

Holesterīna mērķi 
pacientiem ar vairākiem 
KVS attīstības riska 
faktoriem vai pierādītu KVS
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Sirds
veselības avīze

ZINAIDA RESSELE

Joprojām gan Latvijā, gan visā pasaulē 
visbiežākais nāves cēlonis ir kardiovas-
kulārās slimības (KVS). Viens no svarīgā-
kajiem faktoriem, kas provocē šo slimību 
rašanos, ir dislipidēmija – nepareiza attie-
cība starp slikto un labo holesterīnu, kā 
arī triglicerīdiem.

Diagnozi «dislipidēmija» uzstāda, balstoties uz 
asins bioķīmisko analīzi, ko mūsu valstī veic jeb-
kurā laboratorijā un ko apmaksā valsts. KVS pro-
�laksei un ārstēšanai tiek tērēta liela daļa Latvijas 
veselības aprūpes budžeta, ģimenes ārsti pievērš 
pastiprinātu uzmanību to riska faktoriem. Tomēr 
pacienti stacionārā nonāk jau ar infarktu, insultu, 
nestabilu stenokardiju, smagu hipertensiju un 
nopietniem sirds ritma traucējumiem.
«Tas nozīmē, ka pacienti nav pietiekami informēti 
par to, kas ir dislipidēmija, lai gan vārdu «holeste-
rīns» ir dzirdējis ikviens», ir pārliecināta Daugavpils 
reģionālās slimnīcas kardioloģe Nataļja Pontaga. 
«Cilvēki domā: ja smēķētājs ir tievs un jauns, tātad 
dislipidēmijas problēma viņu neskar. Bet pacien-
tam ar pārmantotu dislipidēmiju var arī nebūt 
liekais svars, bet būs paaugstināts holesterīna 
līmenis un risks iedzīvoties KVS agrīnā vecumā.»

– Kurām iedzīvotāju grupām ir augstāks sirds 
un asinsvadu slimību attīstības risks? Kādi 
simptomi norāda uz to, ka ir laiks pārbaudīt 
holesterīna līmeni?
– Dislipidēmijai nav simptomu – to var atklāt, 
tikai veicot analīzes. Mēs nozīmējam holesterīna 
līmeņa pārbaudi, ja pacientam (neatkarīgi no viņa 
vecuma) ir kardiovaskulāro notikumu riska faktori.
Riska faktori ir: pacienta dzimums, vecums, kaitī-
gie ieradumi (smēķēšana), augsts arteriālais spie-
diens, liekais svars, nepietiekama �ziskā aktivitāte, 
cukura diabēts (CD), kā arī iedzimtība (ģimenes 
locekļi slimo ar diabētu, ir pārcietuši infarktu, 
insultu).
Pacienta kardiovaskulāro slimību riska pakāpi 
var aprēķināt dažu minūšu laikā – šiem mērķiem 
ir izstrādātas speciālas tabulas, kur ļoti skaidri 
ir noteikts risks atkarībā no vecuma, dzimuma, 
holesterīna līmeņa, CD esamības un smēķēšanas.
Tāpēc, ja pacients smēķē, strādā smagu �zisku 
darbu, viņam bieži ir stress, ja viņa ģimenē bijuši 
pēkšņas agrīnas nāves, insulta, infarkta gadījumi, 
tad pie šādiem riska faktoriem viņam var veidoties 
dislipidēmija, kuras dēļ kardiovaskulārie notikumi 
attīstās daudz agrāk nekā vidēji statistiskajam 
pacientam mūsu populācijā.
– Kā ārstē dislipidēmijas slimniekus? Vai vien-
mēr lieto medikamentus?
– Ārstēšanas taktika ir atkarīga no pacienta 
vecuma un dzīvesveida, no viņa riska faktoriem 
un ģimenes anamnēzes.
Viens no svarīgākajiem dislipidēmijas ārstēša-
nas posmiem jebkurai pacientu grupai ir diēta ar 
samazinātu tauku saturu. Ideālā gadījumā – Vidus-
jūras diēta ar lielu daudzumu dārzeņu, augļu, jūras 
velšu un augstas kvalitātes olīveļļu. Latgales rea-
litātē diēta nozīmē atteikšanos no mūsu reģionā 
tradicionālās treknās gaļas (cūkgaļas), pārejot uz 
liellopa un putna gaļu, olīveļļas lietošanu un augļu 
un dārzeņu iekļaušanu ēdienkartē.
Holesterīna līmeni labvēlīgi ietekmē atteikšanās 
no kaitīgiem ieradumiem (smēķēšana, pārmē-
rīga alkohola lietošana), stresa mazināšana un 

samērīga �ziska slodze. Slodžu apjomu noteiks 
ģimenes ārsts vai ārstējošais speciālists.
Ja šie pasākumi holesterīna līmeni nesamazina, 
tad ārsts izvēlas medikamentozo terapiju. Neār-
stēta dislipidēmija kombinācijā ar citām saslim-
šanām (hipertensija, CD) var novest pie pacienta 
agrīnas invalidizācijas un pat nāves.
– Vai dislipidēmijas ārstēšanai paredzēto 
medikamentu izvēle ir pietiekama? Kādās 
devās un cik ilgi ir jālieto zāles?
– Dislipidēmijas ārstēšanai lieto vairākas lielas 
ķīmisko preparātu grupas. Pirmkārt, tie ir jau sen 
lietotie statīni (ap simts medikamentiem), kuri ir 
iekļauti valsts apmaksājamo medikamentu grupā 
ar daļēju kompensāciju – pacientiem ar CD, kā arī 
slimniekiem, kuri ir pārcietuši infarktu, insultu, 
sirds operācijas, asinsvadu stentēšanu.
Otrkārt, dislipidēmijas ārstēšanai izmanto �brā-
tus (arī valsts kompensējamie preparāti), kurus 
nozīmē pacientiem ar paaugstinātu triglicerīdu 
līmeni, parasti tie ir CD slimnieki.
Viena no svarīgām dislipidēmijas ārstēšanas 
sastāvdaļām ir polinepiesātinātās taukskābes 
omega-3 (tā saucamā zivju eļļa).
Ārstniecisko preparātu izvēle dislipidēmijas 
ārstēšanai, to devas un kombinācijas, ārstēšanas 
ilgums ir atkarīgi no pacienta vecuma un saslim-
šanām. Ir iespējamas situācijas, kad mēs pārkāp-
jam veselīgas ēšanas principus (lietojam pārāk 
daudz trekna ēdiena) un maz kustamies; tādēļ 
paaugstinās holesterīna līmenis. Kad mēs likvidē-
jam šos kaitīgos faktorus, holesterīna līmenis nor-
malizējas, un medikamentozā ārstēšana var būt 
īslaicīga. Taču visbiežāk dislipidēmijai ir hronisks 

raksturs, nereti tā ir ģenētiski noteikta – šādos 
gadījumos diemžēl medikamentozā terapija aiz-
ņems ilgāku laiku. Ja pacients ar dislipidēmiju ir 
pārcietis insultu vai infarktu, tad medikamentozā 
terapija būs jālieto visu mūžu. Lielas pulsa tera-
pijas devas mēs nozīmējam galvenokārt ierobe-
žotam laika posmam un ļoti nelielam pacientu 
skaitam (5–10%).
Lai pārliecinātos par terapijas efektivitāti, kā arī 
lai izslēgtu nozīmēto preparātu blakusefektus, 
ir obligāti jāveic periodiskas (dažas reizes gadā) 
holesterīna līmeņa pārbaudes.
– Kādus blakusefektus var izraisīt dislipidēmi-
jas ārstēšanai domāti medikamenti?
– Omega-3 preparātiem un feno�brātiem nav 
daudz blakusefektu. Bet statīni, it īpaši, ja tos lieto 
lielās devās, zināmā mērā var kaitēt cilvēka vese-
lībai: pacientam var parādīties vājuma pazīmes, 
slikta �ziskas slodzes panesamība, elpas trūkums, 
dispeptiskas parādības (slikta dūša, vemšana un 
citas kuņģa zarnu trakta problēmas). Novērtēt 
blakusefektu risku un smagumu var, izvērtē-
jot atkārtotas asins analīzes un papildu klīnis-
kos izmeklējumus.
Dislipidēmija ir slimība, kuru visbiežāk neizdo-
das izārstēt pilnībā, taču to var veiksmīgi kontro-
lēt. Tādēļ ārsti iestājas par savlaicīgu ārstēšanu 
ar ķīmiskiem preparātiem. Mūsdienās tie visi ir 
labas kvalitātes medikamenti un ir pieejami slim-
niekiem. Lietojot šīs samērā lētās zāles, pacients 
iegūs remisiju – stabilu holesterīna līmeņa paze-
mināšanos – uz ilgiem gadiem. Viņam vairs tik 
aktīvi neveidosies jauni holesterīna izgulsnējumi 
asinsvados, kas noved pie insulta vai infarkta.

Turpretī ķīmisko preparātu blakusefekti ir tik 
niecīgi, salīdzinot ar to kaitējumu, ko veselībai 
var nodarīt paaugstināts holesterīna līmenis. Ja 
nemedikamentozā terapija nespēj normalizēt 
holesterīna līmeni, tad infarkta, insulta risks tomēr 
ir tik liels, ka nevajadzētu baidīties jaunā vecumā 
sākt lietot medikamentus.
– Vai Latvijas iedzīvotājiem ir pieejama 
neatliekamā kardioloģiskā palīdzība? Kādu 
pacientu jūsu nodaļā ir vairāk?
– Salīdzinot ar citiem eiropiešiem, Latvijas iedzīvo-
tāji gan dzīvo mazāk, gan agrāk sāk slimot ar KVS: 
mums ir gadījies ārstēt miokarda infarktu 28–29 
gadus veciem pacientiem. Lielākā daļa mūsu 
pacientu ir vīrieši. Nereti gana jauni – ap 40–50 
gadiem –, gandrīz vienmēr tie ir smēķētāji. Lieta 
tāda, ka nikotīns paaugstina sliktā holesterīna un 
pazemina labā holesterīna līmeni, tādēļ regulāra 
smēķēšana provocē kardiovaskulāro notikumu 
rašanos par 10–15 gadiem ātrāk nekā vidēji sta-
tistiskajam cilvēkam.
Neskatoties uz to, pēdējos gados mediķiem izde-
vies ievērojami palielināt Latvijas, tostarp Lat-
gales, iedzīvotāju dzīvildzi, pateicoties veselīga 
dzīvesveida popularizēšanai (veselīgs uzturs, 
smēķēšanas atmešana, �ziska aktivitāte), kā arī 
Latvijas medicīnas aprūpes līdzekļu izlietošanai 
KVS ārstēšanai un pro�laksei un tam, ka neatlie-
kamo kardioloģisko palīdzību izdevies pietuvi-
nāt pacientam.
Piemēram, mūsu valstī pacients ar akūtām, pēk-
šņām sāpēm sirdī 90–120 minūšu laikā (pēc Eiro-
pas standartiem) var nonākt tuvējā slimnīcā, 
kur strādā angiogrā�jas laboratorija un kur viņš 
saņems sirds koronāro asinsvadu izmeklēšanu un 
ārstēšanu pilnā apjomā.
Daugavpils reģionālā slimnīca ir noteikta kā 
centrs, kur neatliekamo kardioloģisko palīdzību 
sniedz 24 stundas diennaktī. DRS Kardioloģi-
jas nodaļa (pieci ārsti kardiologi, 60 gultasvie-
tas) uzņem slimniekus no visas Latgales. Nodaļā 
ir arī intensīvās terapijas palāta ar 10–12 gultas-
vietām, kuras nekad nestāv tukšas. DRS angio-
grā�jas laboratorijā šobrīd strādā četri ārsti, kuri 
veic angiogrā�jas un angioplastijas procedūras, 
tostarp sirds koronāro asinsvadu, kakla un nieru 
asinsvadu stentēšanu.
– Jūsuprāt, kas būtu jādara, lai Latvijas iedzī-
votāju vidū samazinātu sirds un asinsvadu 
slimību skaitu?
– Būtu labi, ja masu mediji informētu iedzīvotā-
jus par kardiovaskulārajiem riskiem un populari-
zētu veselīgu dzīvesveidu, pareiza uztura kultūru.
Baltijas reģionā cilvēki raduši ēst treknu gaļu (cūk-
gaļu), desas, subproduktus un kūpinājumus, kuri 
ne tikai rada dislipidēmijas risku, bet arīdzan ir 
kancerogēni. Protams, lai iedzīvotājiem mainītos 
ēšanas paradumi, ir vajadzīgs laiks, kā arī mate-
riālā stāvokļa uzlabošanās, jo diētiskais uzturs 
maksā dārgāk: svaigi gatavots ēdiens, dārgāki 
gaļas produkti, daudz augļu un dārzeņu. Mums 
gan ir pieejami arī lētāki dārzeņi, tie paši burkāni, 
bietes, kāposti, ķirbji.
Noteikti savu labumu dos arī smēķēšanas atme-
šanas programma. Mūsu jaunatne vairs nesmē-
ķēs tik intensīvi kā 40–50-gadnieku paaudze – tie 
daudzie KVS pacienti, par kuru dzīvībām mums 
nākas cīnīties.
Kardiovaskulāro notikumu risks noteikti turpinās 
samazināties. Paies laiks, un jaunie Latvijas, Lat-
gales iedzīvotāji obligāti izvēlēsies aktīvu, vese-
līgu dzīvesveidu.

SPECIĀLISTA VIEDOKLIS

Nataļja Pontaga: «Ja jūsu ģimenē ir bijuši insulta, infarkta, CD un pēkšņas nāves 
gadījumi, pat ja jums nav sūdzību, jūs varat griezties pie ģimenes ārsta, lai saņemtu 
nosūtījumu uz bezmaksas holesterīna līmeņa pārbaudi.»
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PACIENTU IZGLĪTĪBAI 

EVITA HOFMANE

Obstruktīvas miega apnojas sindroms 
(OMAS) ir nopietna medicīniska un soci-
āla problēma, kas prasa pienācīgu uzma-
nību, jo bieži vien norit bez vajadzīgās 
ievērības un risinājumu meklēšanas.

Kas slēpjas aiz šī nosaukuma un kā tas tieši vai 
pastarpināti var skart ikvienu no mums, stāsta 
Miega apnojas diagnosticēšanas un ārstēšanas 
aizsācējs Latvijā, miega slimību konsultants, ārsts 
anesteziologs Juris Svaža.

– Kas ir obstruktīvas miega apnojas sindroms 
(OMAS) un cik bieži tas sastopams?
– OMAS ir bieži sastopama slimība. Tā skar ap 
5% pieaugušo, kā arī bērnus. Ir slimības, kuru 
pastāvīgs pavadonis ir OMAS. Ja cilvēkam ir 
rezistenta hipertensija (slikti padodas ārstēša-
nai), tad 60–80% gadījumu ir arī apnoja. 2. tipa 
cukura diabēta gadījumā šis sindroms ir aptuveni 
36% slimnieku.
– Kādi simptomi liecina, ka cilvēkam ir OMAS?
– Simptomi ir skaļa, intensīva krākšana, taču 
jāņem vērā, ka tās var arī nebūt. Pauzes elpo-
šanā, smakšana, ko parasti pamana kāds, kurš 
to dzird, nemierīgs miegs, kad pacienti smok un 
grozās. Miegainība dienā, jo naktī nav atpūties, 
liekais svars, paaugstināts asinsspiediens, cukura 
diabēts, nogurums un galvassāpes no rīta, poten-
ces traucējumi.
Tad, kad cilvēkam vērojams šo simptomu kopums, 
mēs sakām, ka tas ir OMAS. Tā ir viena slimība, kas 
apvieno daudzas slimības.
Smagu miega apnojas formu gadījumos viens 
no simptomiem ir arī bieža čurāšana naktī. Vīrieši 
bieži domā, ka vainīga ir prostata. Šis simptoms ir 
arī sievietēm. Tas ir saistīts ar negatīvā spiediena 
ietekmi uz sirdi. Normālā stāvoklī krūškurvī nav 
negatīvā spiediena, bet apnojas gadījumā tas 
rodas, jo krūškurvis izplešas, bet gaiss plaušās 
neiekļūst. Viena elpošanas apstāšanās epizode 
var ilgt pusminūti, minūti un ilgāk. Šajā laikā var 
būt daudzi ieelpas mēģinājumi, kas rada negatīvo 
spiedienu, un tas ietekmē sirdi. Sirds labā daļa 
pārpildās ar asinīm, un organisms uz to reaģē tā, 
ka sāk papildus izvadīt šķidrumu urīna veidā, lai 
atvieglotu sirdij darbu.
– Kādi faktori veicina OMAS rašanos un 
attīstību? 
– OMAS nav tādu ierosinātāju kā daudzām citām 
slimībām: vīrusi, baktērijas vai sarežģītas mutā-
cijas. Šeit darbojas faktori, kas sašaurina elpce-
ļus, un biežākais no tiem ir liekais svars, kas ir pie 
vainas 80–90% miega apnojas gadījumu. Tauki 
var nogulsnēties visur un var veidoties gan iek-
šējā, gan zemādas aptaukošanās. Zemādas aptau-
košanās vizuāli izskatās sliktāk, bet ir veselībai 
salīdzinoši mazāk kaitīga un neietekmē iekšējo 
orgānu darbību. Iekšējā aptaukošanās ir kaitī-
gāka.Tās rezultātā arī kakls kļūst resnāks, padarot 
elpceļus šaurākus un veicinot elpošanas traucē-
jumu rašanos.
– Vai ir vēl kādas ar lieko svaru nesaistītas 
ķermeņa � ziskās īpatnības, kas var sekmēt 
OMAS attīstību?
– Elpceļus var sašaurināt arī skeleta īpatnības, kas 
nereti tiek pārmantotas, piemēram, plakana seja 
vai abi žokļi virzīti uz aizmuguri. Attiecīgi mīkstie 
audi piemērojas skeleta īpatnībām, un tas viss 
kopā padara elpceļus šaurākus. OMAS rašanos 
var sekmēt arī palielināta izmēra «liekie audi». Vis-
biežāk tie ir tā saucamie limfoīdie audi, adenoīdi, 

lielas mandeles, it sevišķi tas ir raksturīgi bērna 
vecumā. Tāpēc arī bērniem var būt miega apnoja, 
it īpaši pirmsskolas vecumā.
– Kāpēc šiem cilvēkiem naktī apstājas 
elpošana? 
– Fizikas likumi nosaka: ja ir šauri elpceļi, ieelpā 
tiem ir tendence nosprostoties. Mīkstos audus 
vaļā notur muskulatūras tonuss, cilvēkam 
iemiegot, tonuss kļūst vājāks un elpceļi sašau-
rinās. OMAS pacientiem tie jau tāpat ir sašauri-
nāti, un, miega laikā elpojot, tie kļūst ļoti šauri. 
Gaisa plūsma, stipri plūstot, izraisa vibrācijas, kas 
izpaužas kā krākšana. Cilvēks miegā smok, un, 
ja tas turpinās gadu gadiem, var izsaukt dažā-
das saslimšanas.
Miegs strukturāli sastāv no 4–6 cikliem, ir dažādi 
miega dziļumi: lēnais, ātrais, sapņu miegs. Kad 
elpošana apstājas, nostrādā aizsargmehānismi, 
kas liek elpošanai atjaunoties. Apstāšanās var 
notikt, tikai esot dziļajā miegā. Lai elpošana atjau-
notos, cilvēkam uz kādu brīdi ir jāatgriežas sek-
lākā miegā, taču pilnībā viņš neatmostas. Rodas 
miega fragmentācija.
– Kādas ir neārstēta OMAS sekas?
– Šiem cilvēkiem miegā cikliski trūkst skābekļa. Šis 
faktors iedarbina tādu sarežģītu mehānismu kā 
oksidatīvais stress un iekaisums, kas veicina atero-
sklerozes un hipertensijas attīstību. Hipertensiju 
veicina arī cits faktors: katru reizi, kad trūkst skā-
bekļa, organismā rodas trauksme. Samazinoties 
skābekļa daudzumam, pastiprinās sirdsdarbība, 
pieaug asinsspiediens un paaugstinās asinsvadu 
tonuss, pēc kāda laika varbūt pievienojas sirds 
mazspēja, ātrāk attīstās ateroskleroze. Sirdij un 
asinsvadu sistēmai naktī ir ievērojama slodze. 
Minētie faktori kopumā noved pie sirds asinsvadu 
saslimšanām, tas ietekmē arī vielmaiņu, ir ten-
dence palielināties svaram, paaugstinās cukura 
līmenis asinīs, kas veicina 2. tipa cukura diabēta 
attīstību. Miegā ir jānotiek citiem procesiem, orga-
nismam nav jājūt trauksme.
OMAS slimniekiem ir raksturīgi neiroloģiskie 
simptomi – miegainība, nogurums, atmiņas 

traucējumi, depresija. Jo cilvēks ir vairāk nogu-
ris, jo grūtāk sevi mobilizēt kustēties. Rezultātā 
palielinās svars. Savukārt, pieaugot svaram, 
apnoja kļūst arvien smagāka. Slimības attīstība 
ir kompleksa, tomēr primārais cēlonis ir smak-
šana naktī, kas turpinās gadiem un ko neviens 
nav pamanījis. Šie cilvēki bieži nomirst ar insultu 
vai infarktu.
– Kādas ir miega apnojas diagnostikas 
iespējas? 
– Lai uzzinātu, vai cilvēks ir slims, mēs veicam 
miega izmeklējumu un noskaidrojam, cik apno-
jas un hipopnojas (pilnīgas un daļējas elpošanas 
apstāšanās epizodes) ir nakts laikā. Līdz piecām 
epizodēm stundā var uzskatīt par normu, un cil-
vēks skaitās vesels. Ja šo epizožu ir vairāk nekā 
30 vienā stundā, tā jau ir smaga apnojas forma. 
Smagiem slimniekiem naktī var būt pat 300–600 
apnojas epizožu.
Diagnostiku var veikt, vadoties no simptomiem 
un klīniskajām pazīmēm (kakla apkārtmērs, stā-
voklis mutē, mandeļu izmērs, elpceļu vizualizā-
cija, liekais svars) un minētajiem simptomiem. Ja 
ir rezistenta hipertensija, kas slikti koriģējama ar 
zālēm, pastāv liela iespējamība, ka cilvēkam būs 
miega apnoja. OMAS ir sastopams līdz 83% šo 
pacientu. Hipertensijas pamatā bieži ir elpošanas 
traucējumi un, kamēr tos nenovērš, arī asinsspie-
dienu nevar normalizēt. Es novērtēju konkrēto 
gadījumu un izdaru secinājumus, cik liela ir 
iespēja, ka cilvēkam var būt elpošanas traucē-
jumi miegā. Ja tā ir augsta, ir jāveic miega izmek-
lējums, jo tikai tas var sniegt objektīvu atbildi. 
Pie mums nāk arī parasti krācēji, kuriem varam 
pateikt, ka risks nav liels, bet, lai būtu droši, varam 
veikt miega izmeklējumu.
Ja OMAS risks ir augsts, es pacientus informēju, ka 
medicīniskās indikācijas mudina veikt šo izmek-
lējumu. Vairumā gadījumu tas tiek izdarīts mājās. 
Mēs dodam pacientam aparatūru uz mājām, med-
māsa apmāca, kā to lietot, un, izanalizējot nakts 
miega rādītājus, mēs iegūstam nepieciešamo 
informāciju. Ja pacientam ir slimība smagā formā, 

viņš ir gados vecāks, ir citas smagas saslimšanas, 
pats nevar tikt galā, izmeklējums tiek veikts pie 
mums miega laboratorijā. Īpaši smagos gadīju-
mos to veic slimnīcā.Viens no galvenajiem rādī-
tājiem, ko izvērtējam, ir apnojas–hipopnojas 
indekss (AHI), kas parāda notikumu skaitu vienā 
miega stundā.
– Kā varat palīdzēt OMAS pacientiem?
– Ārstēšanas pamatuzdevums ir atjaunot nor-
mālu elpošanu. Ja tas ir OMAS, pacientu jau 
primāri ārstē kardiologs, endokrinologs un 
citi speciālisti, mēs tikai novēršam elpošanas 
traucējumus. 
Viens no veidiem ir ķirurģiska operācija augšē-
jos elpceļos, taču tas galvenokārt der tikai vieg-
lām OMAS formām un krācējiem, kuriem nav 
šīs saslimšanas. Rezultāti ir labi, taču pacienti 
rūpīgi jāizvērtē. Ne visiem šī metode ir pie-
mērota. Otra iespēja ir lietot mutes aparatūru. 
Vienkāršākā ir speciāla kape, ko uzliek pirms 
gulētiešanas un kas pabīda zodu uz priekšu, 
tādējādi palielinās sprauga elpceļos un smak-
šana tiek novērsta. Taču problēma ir tāda, ka ar 
šo metodi mēs neko neizmainām ne degunā, 
ne aizdegunē, ne mutes aukslēju līmenī. Tāpēc 
smagi OMAS pacienti lieto īpašus aparātus, 
un labāka metode par tiem nav izdomāta. To 
sauc par CPAP jeb pozitīvā spiediena terapiju. 
Uz deguna tiek uzlikta maska un pa caurulīti 
degunā tiek pūsts nedaudz gaisa. Tādā veidā 
cilvēkam palīdz ieelpot, bet nedaudz apgrū-
tina izelpu. Gaiss iet ārā, bet spiediens spiež to 
atpakaļ. Tādējādi rodas pozitīvais spiediens, kas 
elpceļiem neļauj noslēgties. Elpceļi tiek papla-
šināti, un obstrukcija tiek novērsta.
Daudzi zina vai nojauš, ka viņiem ir šī problēma, 
bet nez kāpēc nevar izšķirties un griezties pēc 
palīdzības.Tomēr vajadzētu saprast, ka mēs 
varam palīdzēt, un ārstēšana ievērojami uzlabo 
dzīves kvalitāti. Agrīni uzsākot ārstēšanu, cilvēks 
neiedzīvojas citās kaitēs, bet, arī uzsākot ārstē-
šanu vēlāk, var pilnvērtīgi atgriezties darbā un 
sociālajā apritē.

OMAS dēļ bez elpas
1. Krākšana (Snooring)
Vai Jūs skaļi krācat (skaļāk nekā runājat, pietiekami skaļi, lai to 
varētu dzirdēt cauri aizvērtām durvīm)? 
  Jā   Nē 
2. Nogurums (Tired)
Vai Jūs bieži jūtaties noguris, vai esat miegains dienas laikā? 
  Jā   Nē 
3. Novērojumi (Observer)
Vai kāds Jums ir novērojis elpošanas apstāšanos miega laikā? 
  Jā   Nē 
4. Asinsspiediens (Blood Pressure)
Vai Jums ir paaugstināts asinsspiediens? 
  Jā   Nē 
5. Ķermeņa masas indekss (BMI)
Jūsu ķermeņa masas indekss (ĶMI) > 35?
  Jā  Nē 
6. Vecums (AGE)
Vai esat vecāks par 50 gadiem? 
  Jā   Nē 
7. Kakla apkārtmērs (Neck)
Vai Jūsu kakla apkārtmērs pārsniedz 40 cm? 
  Jā  Nē 
8. Dzimums (Gender)
Vai esat vīrietis? 
  Jā   Nē 

Ja pacients atbildēja ar «Jā» uz trim vai vairāk jautā-
jumiem, pastāv paaugstināts risks, ka pacients cieš no 
miega apnojas.

STOP – BANG tests miega 
apnojas riska noteikšanai
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Juris Svaža: «OMAS simptomi ir skaļa, intensīva krākšana, pauzes elpošanā, smak-
šana, nemierīgs miegs, miegainība dienā, liekais svars, paaugstināts asinsspiediens, 
cukura diabēts, nogurums un galvassāpes no rīta, potences traucējumi.»
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GITA ZVIRGZDIŅA

Mazkustīgs dzīvesveids un neveselīgi 
ēšanas paradumi ir drauds ne tikai sirds 
asinsvadu veselībai. Tie atstāj ietekmi uz 
asinsvadiem visā organismā un vīriešiem 
var veicināt arī erekcijas problēmas.

Ar Kurzemes Uroloģijas centra virsārsti, uroloģi 
onkoloģi Dzintru Litavnieci runājam par vienu 
no viņas darba stūrakmeņiem – vīriešu veselī-
bas problēmām.

– Kurzemes Uroloģijas centra pieteikums 
ir gana ambiciozs – nodrošināt pilnvērtīgu 
un daudzpusīgu palīdzību pacientiem no 
visas Kurzemes.
– Tieši tāda arī bija centra veidošanas ideja: lai 
pacientiem no Kurzemes puses nebūtu jādodas 
pēc uroloģiskās palīdzības uz galvaspilsētu, bet 
lai mēs spētu visu nepieciešamo izmeklēšanu un 
ārstēšanu nodrošināt uz vietas Liepājas reģio-
nālajā slimnīcā. Lai šī palīdzība būtu gana plaša, 
centrs savā paspārnē ir paņēmis arī nefroloģijas 
dienestu. Tagad mums ir gana spēcīga urologu 
komanda. Kopā ar mani strādā divi jauni urologi 

Igors Carevs un Mārtiņš Silenieks, kā arī ambulatori 
pieņem Aleksandrs Plužņikovs. Komandā darbojas 
arī jauna un ļoti zinoša nefroloģe Arta Gertnere.
– Pirmais pusgads jaunā centra darbībā jau ir 
aizvadīts. Ko tas ir pierādījis?
– Patiesībā darbs, ko darām, mums jau ir ierasta 
lieta: jau vairākus gadus mūsu agrākajā Urolo-
ģijas nodaļā ārstējām pacientus no visas Kurze-
mes, tātad mums atliek iesākto veiksmīgi turpināt. 
Šodien es ar pilnu atbildību varu apgalvot, ka 
mūsu slimnīcā uroloģiskā palīdzība ir tikpat aug-
stā līmenī, kā lielajās Rīgas klīnikās. Gan apjomā, 
gan kvalitātē, jo mums ir gan zinoši speciālisti, gan 
mūsdienīga izmeklēšanas un ārstēšanas aparatūra. 
Būtiski ir tas, ka Kurzemē nav nevienas līdzīgas ies-
tādes. Bet būsim objektīvi – tas arī nav vajadzīgs, jo 
uroloģiskā palīdzība, visa nepieciešamā aparatūra 
un viss pārējais ir gana dārgs, tāpēc nav lietderīgi 
to visu iegādāties katrā slimnīcā. Iegādātajai apara-
tūrai un speciālistiem ir jāstrādā ar pilnu noslodzi. 
To var panākt, palīdzību koncentrējot vienuviet, 
nevis izkaisot pa mazajām slimnīcām.
– Lielākā daļa centrā sniegtās palīdzības ir sais-
tīta ar vīriešu veselības problēmām.
– Tā var teikt. Šī palīdzība aptver aptuveni 75% no 
visa darba, ko mēs centrā darām.
– Vīriešiem reproduktīvo orgānu veselības 
problēmas šķiet daudz svarīgākas par sirds 
vai plaušu veselību. Kāpēc tā?
– Protams, ka tā ir, jo tur izpaužas vīrišķā būtība – 
seksuālā varēšana un sevis apliecināšana 

seksuālajā jomā jebkuram vīrietim ir ļoti būtisks 
jautājums. Tāpēc kaut vai nelielas novirzes šajā dzī-
ves sfērā vīrietim rada bažas. Diemžēl mūsdienu 
dzīvē, kur valda stress, bieži vien mazkustīgs dzī-
vesveids un nepilnvērtīgs, vienveidīgs uzturs, šīs 
problēmas arī rodas. Erektīlā disfunkcija lielai daļai 
vīriešu ir radušies psiholoģisku vai emocionālu 
iemeslu dēļ. Protams, ir arī medicīniski iemesli, 
taču to procentuāli ir mazāk.
– Droši vien te nederēs mierinājums: neuz-
traucies, būs labi!
– Noteikti nē! Pirmām kārtām ir jāveic izmeklē-
jumi, lai pārliecinātos, kādi ir problēmas iemesli. 
Pirmais solis, lai to izdarītu, ir saruna ar urologu, 
kurš pēc sarunas un nepieciešamajiem izmeklēju-
miem noteiks diagnozi: vai problēmās vainojama 
prostatas veselība, kāda cita vaina vai arī dzīves-
veids. Varbūt, lai atgūtu šīs dzīves jomas veselību, 
ir nepieciešama psihoterapeita palīdzība. Arī tas 
var būt risinājums.
– Ko liecina jūsu pieredze: ja vīrietim ir radu-
šās reproduktīvās veselības problēmas, viņi 
drīz meklē ārsta palīdzību, vai tomēr vilcinās 
ar šo vizīti?
– Tas ir ļoti individuāli. Viens no dzinuļiem, kas liek 
atnākt pie ārsta, ir uzsāktas jaunas attiecības, kurās 
gribas startēt ar jaunu vīrišķo spēku.
– Internetā mūsdienās var atrast daudz dažādu 
līdzekļu erekcijas stiprināšanai.
– Tas ir saprotami, ka cilvēks vispirms meklē vieg-
lāk pieejamo un tikai tad citu ceļu. Taču teikšu 
atklāti – tas var būt bīstami, jo visbiežāk anotā-
cijas internetā nopērkamajiem preparātiem nav 
izlasāmas, mēs nezinām, ko šie medikamenti satur. 
Tiem var būt dažādas nevēlamas blaknes, tāpēc es 
tomēr ieteiktu lietot medikamentus, kas ir klīniski 
pārbaudīti, droši un Latvijā reģistrēti, lai neiekul-
tos nevajadzīgās problēmās.
– Viens no iemesliem, kas var vīriešiem radīt 
problēmas ar potenci, ir prostatas veselība. 
Kādā vecumā būtu ieteicams veikt pārbau-
des, lai pārliecinātos, ka tur nebriest kaut 
kas slikts?
– Iekaisīga rakstura izmaiņas prostatā var ras-
ties vīriešiem jebkurā vecumā, taču, ja mēs runā-
jam par hroniskām izmaiņām vai aizdomājamies 
pat līdz tādai problēmai kā ļaundabīga prostatas 
saslimšana, kas ļaundabīgo audzēju vidū vīrie-
šiem ir viena no aktuālākajām, tad tas ir vairāk 
raksturīgs vīriešiem pēc 40 gadu vecuma. Tāpēc 
šajā vecumā arī būtu vēlams veikt pirmo pārbaudi 
un, ja analīzēs viss ir kārtībā un arī urologa atzi-
nums liecina, ka ar vīrieša veselību viss ir kārtībā, 
tad nākamo vizīti vajadzētu ieplānot pēc diviem 
gadiem, jo šajā laikā daudz kas var mainīties. Tur-
klāt, lai nomierinātu vīriešus, es gribu pateikt arī to, 
ja laboratoriski PSA (prostatas speci� skā antigēna) 
analīzē uzrādās kādas novirzes no normas, tas vēl 
nav iemesls, lai kristu izmisumā, domājot, ka tas ir 
vēzis. Šī analīzes ir tikai viens no izmeklējumiem, 
un izmaiņas tajā var radīt dažādi citi faktori, pie-
mēram, iekaisums. Tāpēc arī ir vajadzīga vizīte pie 
urologa, kurš nozīmēs vēl papildu pārbaudes un 
atradīs īsto vainu. Par vēzi var runāt tikai tad, ja tas 
ir apstiprināts morfoloģiskajās analīzēs.
– Kas vēl var radīt izmaiņas PSA analīzē?

– Tās var radīt labdabīgas izmaiņas prostatā, iekai-
sīgas slimības, hronisks prostatīts un vēl citas 
problēmas. Tās visas sadarbībā ar savu urologu 
ir ārstējamas.
– Vai problēmas ar prostatas veselību var būt 
šķērslis vīrietim radīt bērnus?
– Var gan, jo prostata ir orgāns, kas piedalās sper-
mas kvalitātes uzturēšanā. Prostatas dziedzeris 
izdala šķidrumu, kas notur spermas pareizo Ph 
līmeni. Ja šis šķidrums ir nekvalitatīvs vai nepie-
tiekošā daudzumā, var izmainīties spermas 
sastāvs un līdz ar to arī spermatozoīdu aktivitāte 
un kvalitāte.
– Mūsu sarunas sākumā jūs jau minējāt, ka 
erektīlās disfunkcijas iemesli var būt dažādi, 
tostarp arī emocionāli. Kurā brīdī šīs emocio-
nālās problēmas var kļūt par � ziskām un izrai-
sīt erektīlo disfunkciju?
– Skaidrs, ka tas nenotiek vienkārši slikta gara-
stāvokļa dēļ. Tāds mums katram laiku pa laikam 
uznāk un pāriet – tas ir cilvēciski un normāli. Taču, 
ja pārslodze, stress, sasprindzinājums, miega un 
atpūtas trūkums plus vēl � nansiālas problēmas 
pastāv ilgstoši, tad gan viss šis kopums var radīt 
problēmas. Tomēr, kā jau minēju, tas var būt tikai 
viens no erektīlās disfunkcijas iemesliem. To var 
radīt arī dažādas slimības.
– Par vienu no iemesliem jūs minējāt mazkus-
tīgu dzīvesveidu.
– Jā, jo mazkustīgs dzīvesveids iespaido pros-
tatas veselību, bet tā savukārt var atsaukties uz 
dzimumdzīves kvalitāti. Mēs visi ļoti labi zinām, 
cik daudziem cilvēkiem mūsdienās ir mazkustīgs 
darbs pie datora, rakstāmgalda, kad gandrīz vai 
vienīgā izkustēšanās dienas laikā ir došanās pus-
dienās, jo no rīta uz darbu un vakarā uz mājām 
cilvēks dodas ar automašīnu. Un mājās atkal apsē-
žas pie datora vai televizora. Šāds ilgstošs mazkus-
tīgums rada asinsrites izmaiņas mazajā iegurnī. 
Tādējādi tur esošajos orgānos, tostarp prostatā, 
ir traucēta asins apgāde. Tāpēc cilvēkiem ar šādu 
darba režīmu, pirmkārt, ir svarīgi ņemt pauzes 
darba laikā, lai izkustētos un uzlabotu asins cirku-
lāciju visā organismā, arī mazajā iegurnī. Otrkārt, ir 

vajadzīgas � ziskās aktivitātes: peldēšana, skriešana 
vai kas cits. Tas ir ļoti svarīgi! Vīriešu veselībai kaitē 
darbs laukā aukstā laikā, kad ir iespējama saauk-
stēšanās. Reproduktīvo orgānu apsaldēšana ir kai-
tīga ne tikai sievietēm, bet arī vīriešiem!
– Vīriešu seksuālo funkciju var ietekmēt arī 
vienveidīgs un nepilnvērtīgs uzturs.
– Nevienam nav noslēpums, ka ir speciāli pro-
dukti, tā saucamie afrodiziaki, piemēram, šoko-
lāde, austeres, jūras veltes, dateles, vaniļa, rieksti 
un citi, kas stimulē seksuālo funkciju. Tajā pašā 
laikā pretēja iedarbība ir stipri vircotiem un trek-
niem ēdieniem. Būsim godīgi: pēc kārtīgas vēdera 
piestumšanas ar treknu un smagu ēdienu diezin vai 
kādam ir doma par mīlēšanos – drīzāk miegs ir klāt 
un nekādas varēšanas. Tam ir pavisam vienkāršs 
izskaidrojums: visa enerģija aiziet, lai organisms 
pārstrādātu uzņemto ēdienu un citam tās vairs 
nepietiek. Ja šāds dzīvesveids kļūst regulārs, nepa-
iet ilgs laiks, kad klāt ir arī aptaukošanās, kas nes 
līdzi dažādas veselības problēmas. Viena no tām 
ir paaugstināts holesterīna līmenis un ateroskle-
roze, kas bojā dažādus organisma asinsvadus, ne 
tikai sirds, par ko bieži tiek runāts. Arī dzimumsis-
tēma, īpaši vīriešiem, ir asinsvadiem bagāta, tātad 
ateroskleroze var ietekmēt arī to. Tāpēc veselīga 
ēšana, lai saglabātu pilnvērtīgu dzimumfunkciju, 
patiešām ir nozīmīga.
– Kāds, jūsuprāt, ir labākais veids, kā pamudi-
nāt vīriešus pilnvērtīgi rūpēties par savu vese-
lību un izdarīt nepieciešamās pārbaudes?
– Manuprāt, to iespējams izdarīt, tikai un vienīgi 
runājot un stāstot, kāpēc tas ir vēlams. Skaidrs, 
ka mēs nevaram nevienam to uztiept, vai, nedod 
Dievs, kādu piespiest iet uz analīzēm. Tā ir katra 
cilvēka paša brīva izvēle. Mēs, ārsti, varam vienīgi 
skaidrot pārbaužu nepieciešamību ar konkrētiem 
piemēriem no dzīves. Manuprāt, tas ir visreālākais 
veids, kā mudināt rūpēties par savu veselību. Jo, 
kā jau es teicu, PSA analīze ir gan veids, kā kon-
statēt dažādas labdabīgas problēmas prostatas 
veselībā, gan arī ļaundabīgas. Galu galā ir vērts 
saprast, ka rūpes par savu veselību nesīs labumu 
pašam, nevis īstenos kādu ārsta kaprīzi.
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Dzintra Litavniece: «Ilgstošs mazkustīgums rada asinsrites izmaiņas mazajā iegurnī. 
Tādējādi tur esošajos orgānos, tostarp prostatā, ir traucēta asins apgāde, kas var 
atsaukties uz dzimumdzīves kvalitāti.»

Kā nosargāt savu 
reproduktīvo 
veselību?

Reproduktīvo orgānu 
apsaldēšana ir kaitīga 
ne tikai sievietēm, 
bet arī vīriešiem!
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