
Uzmanības centrā – sirds!
Radot sirds veselības nodrošināšanai piemērotus apstākļus, tas ļaus mums biežāk izdarīt pareizās izvēles, 
lai mazinātu sirds asinsvadu slimību risku

Kardioloģe nosauc svarīgākās lietas, kas ir jāievēro, lai saglabātu labu 
sirds veselību daudzus gadus.

Cik nopietna slimība ir mirdzaritmija, kāpēc to nedrīkst 
neārstēt, un kāds ir tās radītais lielākais ļaunums.

NOPIETNS DARBS ELEKTRISKS HAOSS
10.–11. lpp.2. lpp.

KOPĀ LABĀK? DODIET SKĀBEKLI! SIRDS MAZSPĒJA
Tikai citu sirds slimību pavadone.Par ko liecina spiediena sajūta krūtīs.Cik svarīga ārstēšanā ir ārstu sadarbība.

16. lpp.14. lpp.6.–7. lpp.
Bez paaugstināta sirds asinsvadu slimību riska.
JAUNAS ZĀLES

20. lpp.

LAIKRAKSTA TAUTA UN VESELĪBA PIELIKUMS
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PACIENTU IZGLĪTĪBAI

ZANE ZVIRBULE

Lai gan sirds un asinsvadu slimības ir ļoti 
izplatītas, ne visiem pastāv vienlīdz liels 
risks ar tām saslimt.

Kas veicina saslimšanu ar kardiovaskulārām sli-
mībām, kā no tām izvairīties un kā rīkoties, ja 
tomēr esam saslimuši, jautājam kardioloģei 
Vitai Vestmanei.

– Par sirds veselības problēmām runā ļoti 
daudz. Vai plašā informācijas pieejamība ir 
ļāvusi iedzīvotāju veselībai uzlaboties?
– Jā, patiešām sirds veselības problēmas ir ļoti 
aktuāla tēma un par to tiek runāts ļoti daudz. 
Sirds slimību diagnostikas iekārtas mūsdienās 
ir ļoti modernas, un slimību var diagnosticēt un 
ārstēt jau ļoti agrīnā stadijā, taču mēs dzīvojam 
«stresa laikmetā», kad cilvēki ir pakļauti lielam 
spiedienam (darbā, mājās), kas arī ļoti ietekmē 
sirds veselību. Ja agrāk pirmās sirds slimību pazī-
mes parādījās vecuma grupā no 40–50 gadiem, 
tad tagad šī vecuma grupa ir 20–30 gadi, kas 
skaidrojams ar jau iepriekš minēto stresa līmeni, 
neveselīgu dzīvesveidu un smēķēšanu, alko-
hola lietošanu.
– Kā atpazīt sirds veselības problēmas? Kādas 
ir to pirmās pazīmes?
– Pirmās sūdzības, ar kurām pacienti parasti grie-
žas pie ārsta, ir neizskaidrojamas sāpes krūtīs, 
sirdsklauves un paaugstināts asinsspiediens. Vis-
biežāk pacients patstāvīgi vai aptiekā ir izmērījis 
asinsspiedienu un dodas pie ārsta, lai noskaidrotu, 
vai ir nepieciešams dzert asinsspiediena zāles. It 
kā dzīvot viņam nekas netraucē, bet šķiet, ka cipari 
tomēr ir par augstu. Sliktāk ir tad, ja cilvēkam sāk 
trūkt elpas. Piemēram, parasti viņš ir varējis uzkāpt 
6. stāvā, bet tagad nezināmu iemeslu dēļ vairs nē. 
Bieži mēs sakām, ka tas ir saistīts ar vecumu, bet 
tā gluži nav. Visbiežāk elpas trūkums ir saistīts ar 
kādu problēmu.
Vēl pacienti vēršas pie ārsta ar sūdzībām par 
nespēku, kas biežāk izpaužas pie �ziskas slodzes. 
Riska grupā ir arī pacienti ar paaugstinātu holeste-
rīna līmeni. Televīzijā daudz ir redzētas reklāmas 
par paaugstināta holesterīna kaitīgumu, bet, ja 
pacients savus holesterīna skaitļus nezina, tad 
tās arī paliek tikai reklāmas. Ārsti par holesterīnu 
pastiprināti runā, lai novērstu asinsvadu aptau-
košanos un apkaļķošanos, kas ir nozīmīgs sirds 
asinsvadu slimību riska faktors.

Protams, nozīme ir arī vecumam un iedzimtībai. 
Tāpēc ārsti plaši lieto SCORE tabulas, ar kuru palī-
dzību arī veselam cilvēkam var izvērtēt procen-
tuālu iespēju nākotnē saslimt ar sirds asinsvadu 
slimībām. Šī tabula paredzēta 40 gadu slieksni 
sasniegušiem cilvēkiem, bet noteikt risku var arī 
jaunākiem, izvērtējot tās pašas lietas, kas ir norā-
dītas SCORE tabulā: asinsspiedienu, dzimumu, 
vecumu, kopējo holesterīnu un to, vai cilvēks 
smēķē. Noteikt holesterīna līmeni asinīs, tāpat 
izmērīt asinsspiedienu iespējams gan aptiekās, 

gan pie ārsta. Ja pacients zina šos skaitļus, tad 
var izvērtēt, vai viņam pastāv risks saslimt ar sirds 
asinsvadu slimībām, un kam ir jāpievērš pastipri-
nāta uzmanība. Tā kā tabula neiekļauj visus riska 
faktorus, saslimšanas risks ir jāizvērtē plašāk, 
ņemot vērā arī tos.
– Kāds varētu būt rīcības plāns, ja cilvēks vēlas 
pārbaudīt savu veselību un risku saslimt ar 
sirds asinsvadu slimībām?
– Ja pacientam rodas šaubas par savu veselību, 
pirmais, pie kura būtu jāgriežas, ir ģimenes ārsts. 
Ārsts izvērtēs pacienta risku saslimt ar sirds asins-
vadu slimībām, turklāt viņš zina pacienta ģime-
nes anamnēzi. Mūsdienās ļoti daudzās aptiekās 
ir iespējams izmērīt asinsspiedienu un noteikt 
holesterīna līmeni asinīs. Tagad mēs cenšamies 
ieviest praksi, ka aptiekās ne tikai nosaka šos skait-
ļus, bet arī iesaka pacientam, kā viņam rīkoties 
tālāk. Šādā veidā pacients ir lietas kursā par savu 
veselības stāvokli, riskiem saslimt ar sirds slimī-
bām un zina, kas viņam ir jādara turpmāk.
Bieži cilvēki, pašu iniciatīvas vadīti, nāk uz poli-
klīniku, lai noskaidrotu, vai viņiem pastāv sirds 

slimību risks, ja viņu radiniekiem tādas jau ir 
bijušas. Ārsts, izvērtējot izmeklējumu rezultā-
tus, ieteiks, ko darīt tālāk. Ļoti daudz var panākt 
ar dzīvesveida korekcijām. Un te nu būs daudz 
darba pašam pacientam. Viņam ir jāsaprot: ja 
viņš ir vērsies pēc palīdzības pie ārsta, tad ārstā 
ir arī jāieklausās, jāsadarbojas. Cilvēkam pašam 
ir jāgrib mainīt savu dzīvesveidu. Jācenšas mazi-
nāt to riska faktoru ietekmi, kāpēc viņa sirds sli-
mību risks ir paaugstināts. Tā var būt smēķēšana, 
nesabalansēts uzturs, mazkustīgs dzīvesveids, 
palielināts svars.
– Kādas ir galvenās lietas, ko vajadzētu mainīt 
savā ikdienā, lai nepieļautu sirds saslimšanas?
– Cilvēki ir kļuvuši mazkustīgi, un tas noteikti ir 
jāmaina. Šodienas dzīvesveidā pirmā lielā prob-
lēma ir ilgais pie datora pavadītais laiks. Maz-
kustīgums palielina risku saslimt ne tikai ar sirds 
slimībām, bet arī ar onkoloģiskām saslimšanām, 
veicina vielmaiņas traucējumu attīstību. Kustība 
ir dzīvība.
Es mūsdienas parasti saucu par akciju laiku, jo 
gan internetā, gan televīzijā tiek piedāvāti dažādi 
veselīga uztura plāni, bet šie plāni tiek izstrādāti 
tikai konkrētam laika posmam. Lai tiešām mai-
nītu savu dzīvesveidu, šim procesam ir jābūt 
regulāram un ilgstošam. Ir ļoti rūpīgi jāizvērtē, 
ko mēs ēdam. Uzturs ir jāsabalansē tā, lai tiktu 
uzņemts vajadzīgais ogļhidrātu, olbaltumvielu 
un tauku daudzums, kā arī nepieciešamie vita-
mīni un minerālvielas.
Trešā lieta, kam jāpievērš uzmanība, lai nepie-
ļautu sirds saslimšanas, ir līdzsvarots dienas 
režīms, atvēlot laiku gan darbam, gan atpūtai 
un kustībām. 
Cilvēkiem, kuri smēķē, noteikti būtu jācenšas to 
atmest. Ne tikai tad, kad slimība jau piemeklē-
jusi, bet darīt to sevis labad. Smēķētājam ir jāap-
zinās, ka smēķēšana ir ļoti kaitīga, tā nodara lielu 
ļaunumu gan paša, gan apkārtējo veselībai. Īpaši 
kaitīgi smēķēt ir jaunām meitenēm, kuras vēl nav 
dzemdējušas. Nākotnē tādēļ var rasties ārkārtīgi 
daudz nopietnu veselības traucējumu.
– Ko darīt, ja sirds veselības problēmas tomēr 
parādījušās? 
– Noteikti nedrīkst pret šīm problēmām izturē-
ties vieglprātīgi. Ir jāapzinās, ka tas ir trauksmes 
signāls, un ir jārīkojas. Kā jau teicu, tad pamats 

sirds veselības uzlabošanai ir dzīvesveida izmai-
ņas. Bieži vien, pat lietojot nepieciešamos medi-
kamentus, pacienta veselība neuzlabojas, jo viņa 
dzīvesveids nav mainījies. Savas veselības dēļ 
tomēr ir vērts papūlēties un dzīvesveidā ieviest 
kādas korekcijas. Ar dzīves stila izmaiņām mēs 
iegūstam ne tikai ilgākus, bet arī kvalitatīvākus 
dzīves gadus.
– Jūs minējāt par nepieciešamību mainīt dzī-
vesveidu, vajadzības gadījumā lietot zāles. 
Vai ārstniecības augu preparāti var uzlabot 
sirds veselību?
– Ja šie preparāti tiek lietoti pareizās devās un pēc 
lietošanas instrukcijas, tad noteikti jā. Ja cilvēkam 
nav nopietnu sirds saslimšanu, kuras būtu jāko-
riģē ar zālēm, bet ir daudz stresa, tad ārsts bieži 
vien izraksta nomierinošus augu valsts preparā-
tus. To, ko mēs nevaram saņemt ar uzturu, mēs 
varam iegūt ar uztura bagātinātajiem. Piemēram, 
ja pacients atsakās divas reizes nedēļā uzturā lie-
tot zivis, tad viņš droši papildus var lietot zivju eļļu, 
lai saņemtu labās Omega-3 taukskābes, kuras ir 
nepieciešamas sirds veselības stiprināšanai. Pro�-
laktiskiem nolūkiem ļoti ieteicama ir linsēklu eļļa.
Ja ir mēreni palielināts holesterīns, var lietot ārst-
niecības augu preparātus, kas satur Ķīnas rīsu 
sarkanā rauga (Monascus purpureus) ekstraktu.
Saprātīga šo līdzekļu lietošana ir apsveicama, bet 
to izmantošana ir jākontrolē.
– Kādos gadījumos tos drīkst, bet kādos 
nedrīkst lietot? 
– Ārstniecības augu preparāti ir jālieto ilgstoši. Ar 
ārstu ir jāizrunā, kādam nolūkam tie izvēlēti: vai 
tiek kontrolēts asinsspiediens, holesterīna līme-
nis asinīs vai kas cits. Arī ārstniecības augu pre-
parātus nevar lietot, kā ienāk prātā, kā konfektes, 
tāpēc ir jāzina un jāievēro noteiktais lietošanas 
laiks: no rīta, vakarā, ēšanas laikā, pirms vai pēc 
ēšanas. Bieži pacienti nemaz nestāsta, ka viņi lieto 
šos preparātus, un jauc tos kopā ar ķīmiskajiem 
medikamentiem. Tomēr būtu labi, ja pacients 
ārstam visu izstāstītu, jo var rasties nesaderība 
starp medikamentiem.
– Kad pacientiem būtu obligāti jāvēršas 
pie ārsta?
– Obligāti pie ārsta ir jāgriežas, ja ir sāpes krūtīs, 
jo īpaši, ja šīs sāpes ir saistītas ar �zisku slodzi. Ja 
cilvēkam pie �ziskas slodzes ir parādījies arī elpas 
trūkums, tad došanās pie ārsta ir neizbēgama. Arī 
paaugstināta asinsspiediena gadījumā vizīti pie 
ārsta nevajadzētu atlikt, lai varētu pareizi un efek-
tīvi sākt ārstēšanu. Ārsts ir tā persona, ar kuru var 
visu izrunāt. Ne tikai veselības problēmas, bet arī 
nepieciešamās dzīvesveida izmaiņas. Pie ārsta ir 
jāgriežas ne tikai tad, kad sāp, bet arī tad, ja cil-
vēku moka šaubas. Lai arī visapkārt ir informācijas 
pārbagātība, tomēr tikai ārsts individuāli izvērtēs 
katru pacientu un noteiks visefektīvāko, tieši kon-
krētam pacientam piemērotāko ārstēšanās veidu.
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Vita Vestmane: 
«Mazkustīgums 
palielina risku 
saslimt ne tikai 
ar sirds slimī-
bām, bet arī ar 
onkoloģiskām 
saslimšanām, 
veicina vielmai-
ņas traucējumu 
attīstību. Kus-
tība ir dzīvība.»

Sadarboties ar ārstu savas sirds veselības labā

zz Cilvēki, kuriem ir bijušas sirds asinsvadu slimības – miokarda 
infarkts vai insults, ir attīstījusies ateroskleroze, cukura diabēta 
slimnieki
zz Cilvēki ar ļoti augstu holesterīna līmeni, augstu asinsspiedienu
zz Vīrieši ap 50–60 gadu vecumu, īpaši smēķētāji
zz Cilvēki, kuriem rados ir bijuši sirds asinsvadu slimnieki
zz Sievietes pēc menopauzes

Kardiovaskulāro slimību 
riska grupas

TAUTA UN VESELĪBA
Iznāk reizi trijos mēnešos
Izdevējs: SIA Medicīna un prese
Reģ.nr. 42103056373
Izdevniecība: SIA Medicīna un prese

Redaktore: Sarma Zvirbule
Datorgrafika: Guntis Gvozdevs
Adrese: Zāļu iela 16a–20,
Liepāja, LV–3401

E-pasts: flakss@inbox.lv
Pārpublicējot vai citējot materiālus,
atsauce uz Tauta un Veselība obligāta.
Tālr. 27884476

Izplatīšana: tikai Latvijas slimnīcās,
medicīnas centros, poliklīnikās.
Bez maksas.
Iespiests a/s Kroonpress.

Sirds veselības avīzes izdošanu atbalsta:

Tauta unVeselība

E L V I ME L V I M

Pamats sirds veselības 
uzlabošanai ir 
dzīvesveida izmaiņas. 
Bieži vien, pat 
lietojot nepieciešamos 
medikamentus, pacienta 
veselība neuzlabojas, 
jo viņa dzīvesveids 
nav mainījies
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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



Sirds
veselības avīze

 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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ILZE AUSTRUMA

Sirds un asinsvadu slimības joprojām ir 
galvenais nāves iemesls Latvijā. Tālab ir 
svarīgi atpazīt to riska faktorus, lai novēr-
stu saslimšanu. Bet ko darīt, ja slimība 
jau piezagusies?

Par kardiovaskulāro slimību ārstēšanu runājam 
ar Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas 
Latvijas Kardioloģijas centra kardiologu, dr. med. 
Kārli Trušinski.

– Kardiologi veic ļoti nozīmīgu darbu kar-
diovaskulāro pacientu ārstēšanā, tomēr tā ir 
tikai daļa pacienta aprūpes. Cik nozīmīga ir 
adekvāta pacienta ārstēšana pēc izrakstīša-
nas no stacionāra, kad pacients nonāk ģime-
nes ārsta aprūpē?
– Es teiktu, ka ārstēšana šodien ir pat ļoti laba. Te 
jāpateicas ciešai sadarbībai starp slimnīcu speciā-
listiem un ģimenes ārstiem, kas savukārt nodro-
šina pacientu ārstēšanu pēc izrakstīšanās no 
stacionāra. Mēs gan sazināmies privāti pa tālruni, 
gan tiekamies semināros, lielākās konferencēs.
Uzskatu, ka ģimenes ārstu profesionalitāte Latvijā 
lielākoties patiešām ir augsta. Par to es neraizē-
jos. Cita lieta ir tās problēmas, ko ģimenes ārstam 
uzliek mūsu valstī noteiktā medikamentu izraks-
tīšanas kārtība, kas viņam «sasien» rokas. Nereti 
ģimenes ārsts spiests izrakstīt lētākās zāles, kuru 
iegādi kompensē valsts, nevis tās, kas, viņaprāt, 
konkrētajā situācijā būtu lietderīgākas. Tas ir gau-
žām netaisnīgi, ka daudzos gadījumos pacientam 
nav atļauts piemaksāt valsts kompensētajai daļai 
un tādā veidā saņemt labāku un jaunākas paau-
dzes medikamentu. Es domāju, ka tā ir viena no 
galvenajām problēmām.
– Stacionāra ārsts vai speciālists izraksta kon-
krētus medikamentus, pacients ar šo reko-
mendāciju aiziet pie ģimenes ārsta. Kas notiek 
tālāk? 
– Es cenšos, lai gan manā, gan pēc tam ģime-
nes ārsta kabinetā notiktu saruna par zālēm. 
Lai pacients būtu informēts, zinātu un saprastu, 
kāpēc viņam ir izrakstīts tieši šis medikaments un 
kāpēc viņa situācijā tas ir tik svarīgs. Tāpat mēs 
apspriežam, kā atšķiras zāles, kas pētītas ar tūksto-
šiem slimu cilvēku, no tām, kurām izdarīti tikai bio-
ekvivalences pētījumi, piemēram, tās izmēģinātas 
30 veseliem cilvēkiem. Ir svarīgi saprast, ka starp 
zālēm ir atšķirība – ne tikai cenā, bet arī kvalitātē. 
Un arī pierādījumos. Ārsta uzdevums ir paskaid-
rot to pacientam. Es gan gribētu teikt, ka atslēgas 
persona joprojām ir pacients un viņa �nansiālās 
iespējas. Ja viņš ir zinošs, izglītots un no sarunas 
ar ārstu sapratis, kas pašam vajadzīgs, viņam ir 
lielāka iespēja tikt pie vajadzīgā medikamenta 
nekā tam, kuru tas neinteresē un kas nav gatavs 
iesaistīties un sadarboties. Mans ideālais mode-
lis noteikti nav tāds, kur ģimenes ārstam būtu 
akli un noteikti jāpaklausa visam, ko speciālists 
saka. Dažkārt pacients ir ārstējies pie septiņiem 
speciālistiem, un viņam ir visu šo ārstu izsnieg-
tie izraksti, atzinumi, ieteikumi. Un tieši ģimenes 
ārsts būs tas, kuram visas rekomendācijas jāsa-
liek kopā un beigās jāizraksta pacientam nepie-
ciešamo zāļu receptes. Tāpēc es ģimenes ārsta 
nozīmi noteikti negribētu samazināt vai novērtēt 
par zemu. Es to zinu no savas pieredzes. Piemē-
ram, kāda ir ģimenes ārstes dakteres Gobergas 
loma manas mammas ārstēšanā. Piedevām ģime-
nes ārsts redz pacientu nevis divas nedēļas vai 
vispār tikai stundu, bet ārstē gadiem.
– Jūs jau minējāt par medikamentu izrakstī-
šanas kārtību. Vai, ņemot vērā medikamentu 

kompensācijas noteikumus, ģimenes ārsts 
vienmēr nozīmē pacientam stacionāra ārstu 
vai speciālistu rekomendēto terapiju, viņam 
ārstējoties ambulatori? Vai tas ietekmē 
pacienta aprūpes kvalitāti?
– Kā jau teicu, tad ģimenes ārsts reizēm ir kā ar 
sasietām rokām. Vai tam ir sekas? Es gribētu teikt, 
ka jā, bet tās nebūs viegli pierādīt. Tas ir tāpat kā ar 
lielveikala gaļas salātiem: tie var kļūt arvien lētāki, 
bet tas, visticamāk, tomēr notiks uz kaut kā rēķina. 
Tomēr mēs tos joprojām varēsim saukt par gaļas 
salātiem. Tablete jau arī nav tikai ķīmiska formula. 
Ja medikamentu efektivitāte mirstības mazinā-
šanā ir pierādīta lielos pētījumos, es vēlētos, lai 
mani pacienti šīs zāles saņemtu. Vai, piemēram, 
gadījumos, kad pacientam artērijā implantēts 
stents vai veikta šuntēšana, ir jāizdara viss, lai 
viņam nebūtu vēlreiz jāatgriežas stacionārā uz 
šo procedūru. Mirstība no kardiovaskulārām slimī-
bām, atkārtotas stentēšanas, operācijas, infarkti – 
tās ir nepatikšanas, no kurām mēs varam pacientu 
pasargāt, pareizi izvēloties zāles.
– Vai medikamentu kompensācijas sistēma 
var būt pamatkritērijs medikamentu izvēlei 
pacienta ārstēšanā?
– Nē. Tas noteikti nevar būt pamatkritērijs. Par 
to man ir stingra pārliecība. Un es gandrīz katru 
reizi, kad tiekos ar ārstiem, vēlreiz un vēlreiz atgā-
dinu, ka kompensējamo zāļu saraksts nav vad-
līnijas. Tas ir veids, kā valsts spēj palīdzēt mums 
ārstēt pacientus. Mums katram pacientam 
ikvienā gadījumā jāiesaka labākais, kas mums 
ir, un tad tas jāsabalansē ar pacienta iespējām. 
Mēs nevaram ielīst cilvēku makos, viņu sakaros. 
Ir jābūt medicīnas profesionālim, kurš pasaka, 
kādus medikamentus vajadzētu lietot konkrē-
tajā situācijā un kādas ir iespējas saņemt kom-
pensāciju (dažām zālēm tās vispār nav). Slikti, 
ja mēs šo informāciju pacientam nedodam vai 
nespējam dot.
– Kā jūs rīkojaties, ja pēc vadlīniju rekomen-
dācijām pacientam būtu nepieciešama tera-
pija ar medikamentu, kuru valsts neapmaksā, 
apmaksā daļēji vai tikai uz noteiktu laiku?

– Mana vienkāršā recepte – es noteikti šo medika-
menti minēšu izrakstā, tāpat pacientam izstāstīšu, 
kāpēc viņam ir vajadzīgas šīs zāles, izskaidrošu, cik 
ilgam laikam valsts tās kompensē un cik pēc tam 
tās vajadzētu lietot. Piemēram, medikaments tiek 
kompensēts uz sešiem mēnešiem, bet nepiecieša-
mība ir uz gadu. Es noteikti pacientam pastāstīšu, 
kāpēc būtu svarīgi atlikušos sešus mēnešus pirkt 
šīs zāles. Izskaidrošu, ka, lietojot tās gadu, vēl efek-
tīvāk var samazināt, piemēram, nelabvēlīgo noti-
kumu risku. Un tad, izvērtējot cenu, pacientam būs 
jāizlemj, vai viņš var atļauties zāles iegādāties, vai 
nē. Paralēli viņam šis jautājums būs jāpārrunā arī 
ar ģimenes ārstu. Pēc tam viņš pieņem lēmumu.
– Vai, jūsuprāt, pacients vienmēr tiek infor-
mēts par labāko pieejamo ārstēšanu, un 
viņam tiek dota iespēja izvēlēties? Vai ir 
gadījumi, kad pacientam tiek nozīmēti valsts 
kompensētie medikamenti, kas ne vienmēr 
sniedz labāko ārstēšanu, nemaz neizstāstot 
par iespējamajām alternatīvām? Vai, jūsuprāt, 
tas ir ētiski pret pacientu?
– Vēl un vēlreiz varu atkārtot, ka, pieņemot 
lēmumu par ārstēšanu, kompensācija nedrīkst 
būt primārais. Dakterim jādomā par vēlamo 
ār stēšanas efektu. Tālākais būs pacienta saprat-
nes un iespēju ziņā.
– Vai ģimenes ārstam vajadzētu piedāvāt 
pacientam alternatīvu ārstēšanu, ja viņš 
uzskata, ka stacionārā nozīmētā terapija nav 
labākā šim pacientam? Piemēram, pacien-
tam ir nozīmēts kāds vecākas paaudzes ne tik 
efektīvs medikaments, jo stacionāra ārsts ir 
domājis, ka viņš nevarēs atļauties iegādāties 
mūsdienīgas zāles.
– Jau sarunas sākumā teicu, ka noteikti neesmu 
par ģimenes ārstu aklu paklausību speciālistiem. 
Vēlreiz gribu uzsvērt, ka tāpēc mums ir vajadzīgi 
gudri ģimenes ārsti, kuri mums, paldies Dievam, 
arī ir. Proti, tādi, kas, redzot izrakstus, prāto līdzi. 
Es pats jau sen esmu atradinājies domāt par 
pacientu maku un arī pārējiem to silti iesaku. Jo 
pat tad, ja pacients pie ārsta atnāk salāpītās tre-
niņbiksēs, dakteris var neko nezināt par šo cilvēku. 

Pacients varbūt taupa naudu uz apģērba rēķina, 
bet netaupa daudz kam citam. Šim cilvēkam tāpat 
var būt bērni, mazbērni, kas ir ļoti ieinteresēti, lai 
viņš saņemtu labāko. Tāpēc es cenšos nedomāt 
par cita cilvēka maku. Es piekrītu, ka stacionārā 
pacients ir īsu brīdi un ārsts varbūt ne vienmēr ir 
izrunājis visas detaļas. Tāpēc tieši ģimenes ārstam 
jābūt tam, kurš vēlreiz paskatās uz nozīmēto tera-
piju un, ja vajadzīgs, piedāvā pacientam arī kaut 
ko mūsdienīgāku.
– Ņemot vērā ierobežotos līdzekļus veselī-
bas aprūpei, mēs nevaram cerēt uz straujiem 
uzlabojumiem valsts līdz�nansējumā mūsdie-
nīgai pacientu ārstēšanai. Kā jūs ieteiktu rīko-
ties pacientam un ārstam, lai pārliecinātos, ka 
ikvienā individuālā gadījumā mēs panākam 
labāko iespējamo rezultātu?
– Ne tikai Latvijā, bet droši vien nevienā valstī 
nebūs tā, ka viss, kas nepieciešams slimību ārstē-
šanā, būs kompensēts. Tomēr mums ir jācīnās par 
to, lai katru gadu kompensējamo medikamentu 
un medicīnisko ierīču �nansējums tiktu palielināts. 
Es domāju, ka pirmā persona, kurai par to būtu 
jācīnās, ir veselības ministrs. Viņam jāizprot ārstē-
šanas būtība un tas, ka visas jaunās metodes, visas 
jaunās zāles tiek pētītas, ka tās nāk ar lielāku efekti-
vitāti, mazākām blaknēm, prognozes uzlabojumu. 
Tie būs miljoni eiro, ko varam ietaupīt, novēršot 
cilvēka nāvi, saslimšanu ar miokarda infarktu, gal-
vas smadzeņu insultu un jebkuru «aizvizināšanu» 
uz slimnīcu ar ātro palīdzību sirds mazspējas vai 
stenokardijas dēļ. Ja kāds uzskata, ka mēs ar katru 
gadu varēsim ārstēt arvien lētāk, tad tas nozīmē, 
ka mēs griezīsim arī uz kvalitātes rēķina. Okay, mēs 
nevaram katru gadu cerēt uz dramatisku budžeta 
palielinājumu kompensējamām zālēm, ierīcēm 
procedūru veikšanai, bet kaut kāds palielinājums 
būtu obligāts. Ir jāuzklausa speciālistu viedok-
lis, jāpievērš uzmanība pacientu biedrībām, kā 
viņi jūtas un kādi, viņuprāt, ir sāpīgākie punkti. 
Visiem kopā ir jācīnās, lai medikamentu kom-
pensācija visām svarīgajām diagnozēm, ne tikai 
kardioloģijai, bet arī onkoloģijai un citām tikai un 
vienīgi uzlabotos.

Informēts pacients ir ārstēšanas panākumu ķīla

FOKUSS

Kārlis Trušinskis: «Mums katram pacientam ikvienā gadījumā jāiesaka labākais, kas mums ir, un tad tas jāsabalansē ar pacienta 
iespējām. Ir jābūt medicīnas profesionālim, kurš pasaka, kādus medikamentus vajadzētu lietot konkrētajā situācijā un kādas 
ir iespējas saņemt kompensāciju.»
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FOKUSS

LUDMILA GLAZUNOVA

Ģimenes ārstiem ir milzīga atbildība – 
gan laikus aizsūtīt pacientus pie speciālis-
tiem, uz izmeklējumiem, gan arī rūpēties 
par viņiem pēc izrakstīšanās no slimnīcas.

«Ar sirds slimniekiem šajā ziņā varbūt ir vēl grūtāk, 
jo, lai neatkārtotos veselības problēmas, ir regulāri 
jālieto medikamenti, jāievēro ārstu rekomendāci-
jas, un pat �nansiālu iemeslu dēļ nevar atļauties 
pārtraukt nozīmēto terapiju. Tas ir smags darbs,» 
norāda ģimenes ārste Ināra Belēviča.

– Ģimenes ārstiem ir jāuzņemas liela atbil-
dība par sirds slimnieku aprūpi. Tieši jūs esat 
atbildīgi par savlaicīgu slimības diagnosticē-
šanu un pacientu nosūtīšanu pie attiecīgajiem 
speciālistiem, kā arī par aprūpi pēchospitālajā 
periodā. Ņemot vērā ierobežojumus valsts 
kompensējamo medikamentu izrakstīšanai, 
vai jūs vienmēr spējat nodrošināt pacientam 
stacionārā rekomendēto terapiju?
– Mēs cenšamies panākt situāciju, lai kompensē-
jamo medikamentu sarakstā minētie ierobežo-
jumi pacientus skartu minimāli. Jā, ir situācijas, 
kad domājam, kuras no medikamentu grupām 
labāk kombinēt, ko aizvietot, lai panāktu labāku 
rezultātu. Mēs trīs tablešu vietā mēģinām atrast 
iespēju lietot šos trīs medikamentus vienā tab-
letē – tas patiešām uzlabo pacienta līdzestību. 
Ne bez lepnuma varu teikt, ka vismaz 90% manu 
pacientu ir nodrošināti ar iespēju pēc izrakstīšanās 
no stacionāra turpināt saņemt adekvātu terapiju.
– Kā jūs rīkojaties tad, ja speciālista nozīmēto 
terapiju valsts neapmaksā, apmaksā daļēji vai 
tikai uz noteiktu laiku?
– Ja speciālists ir nozīmējis konkrētu terapiju, 
bet pacients to nevar saņemt, jo valsts kompen-
sējamo zāļu saraksts to ierobežo, tad svarīga ir 
ģimenes ārsta sadarbība ar šo speciālistu. Iespē-
jams, es gribētu nākt pretim pacientam un izraks-
tīt medikamentu, kas ir iekļauts kompensējamo 
zāļu sarakstā, bet aptiekā, ievadot datorā pacienta 
datus, derīga būtu tā recepte, kuru izrakstījis spe-
ciālists, nevis ģimenes ārsts. Tādās situācijās es 
ņemu rokās telefona klausuli, zvanu speciālis-
tam un lūdzu atrast medikamentus, kas ir valsts 
kompensējamo zāļu sarakstā. Te nu man jāteic, ka 
man laikam ir ļoti labi kolēģi, ar kuriem ir izdevies 
šādu kontaktu nodibināt. Manā ģimenes ārsta 
praksē nav bijis neviena gadījuma, kad man kāds 
no kolēģiem būtu atteicis. Tas, protams, prasa 
īpašu pieeju, bet tā arī nav ikdienišķa situācija. 
Un es varu tikai priecāties par ļoti labo sadarbību 
ar kolēģiem.
– Ja tomēr nākas terapiju mainīt, vai izskaid-
rojat pacientam iespējamās sekas?
– Noteikti. Pacientam ir tiesības zināt viņa ārstē-
šanas plānu, kādi medikamenti jālieto, kādas tam 
būs sekas, blakus parādības. Ir arī dažas medika-
mentu grupas, kurus izrakstot, ir ļoti jāseko līdzi 
dažādiem marķieriem pacienta analīzēs, un par 
to pacienti tiek brīdināti. Mēs nodrošinām arī šo 
analīžu kontroli. Tas ir liels darbs māsiņai, kura 
seko līdzi pacientiem.
– Vai tiešām izdodas tik labi šos pacientus 
kontrolēt, ņemot vērā, cik latvieši ir kūtri 
uz ārstēšanos?
– Izdodas. Mūsu praksē tas ir prasījis ļoti lielu 
audzināšanas darbu. Ja pacientiem šķiet, ka tas 
nav svarīgi, mēs sazināmies ar radiniekiem un stās-
tām situāciju. Tā ir sadarbība ar ģimeni. Tā ģime-
nes ārstam ir jārīkojas, jo nevar pacientu atstāt 
vienu ar viņa problēmām. Pacientam ir tiesības 

neizprast situāciju, jo viņš nav mediķis. Jebkurā 
gadījumā šādas konsultācijas un palīdzība valstij 
izmaksās lētāk nekā slimniekam ilgstoši atrasties 
reanimācijas nodaļā ar komplikācijām.
– Mūsu pacientiem raksturīga vēl kāda iezīme: 
ak, man šodien nekas nesāp, es jūtos labāk, 
varbūt es varu nedzert tās trīs tabletes, kā 
nozīmējis ārsts, bet tikai vienu – to rozā…
– Mēs paskaidrojam par iespējamām sekām. Ir 
pacienti, kuri saka: cik nu būšot atvēlēts, tik dzīvo-
šot… Tad es atbildu, ka tas var arī neizdoties. Stās-
tām piemērus, kas notiek ar pacientiem, ja viņiem 
ilgstoši jāatrodas gultā, viņi ir guloši, bez valo-
das, ar kustību traucējumiem. To piedzīvot nevē-
las neviens pacients. Šāda sadarbība ar pacientu 
savukārt prasa ļoti lielu līdzestību no ārsta puses. 
Tas nenotiek kā pa diedziņu: vienā dienā visi mūs 
klausa. Mēs stāstām, ka lietot medikamentus ir 
tāpat kā vakarā iztīrīt zobus. Tās ir elementāras, 
nepieciešamas lietas.
– Vai pacients vienmēr uzzina par labāko 
pieejamo ārstēšanu un viņam tiek piedā-
vāta iespēja izvēlēties? Vai ir gadījumi, kad 
pacientam tiek nozīmēti valsts kompensētie 
medikamenti, kas ne vienmēr sniedz labāko 
ārstēšanu, nemaz neinformējot par iespēja-
majām alternatīvām?
– Ir tādi gadījumi. Te ir jautājums par speciālistu 
sadarbību ar pacientiem, kuriem šķiet, ka viņi nav 
saņēmuši pietiekami labu terapiju. Tad slimnieki 
nāk atpakaļ pie ģimenes ārsta pārrunāt situāciju. 
Dažkārt pacients domā: jo dārgākas zāles, jo labā-
kas, pat neiedziļinoties, vai tās viņam der. Tad 
vēl ir stāsts, ka kaimiņiene vai kāds cits no ģime-
nes locekļiem dzer citas zāles, un viņam arī tādas 
vajag, nemaz neiedziļinoties, ka otram cilvēkam 
ir pilnīgi cita diagnoze.
Ir ļoti svarīgi, lai pacients saprastu, kāda ir viņa 
diagnoze un kādēļ viņam ir nozīmēta tieši 
tāda ārstēšanās.

– Vai, jūsuprāt, ģimenes ārstam vajadzētu 
piedāvāt pacientam alternatīvu ārstēšanu, ja 
ģimenes ārsts uzskata, ka stacionārā nozīmētā 
terapija nav labākā šim pacientam. Piemēram, 
pacientam ir nozīmēts kāds vecākas paaudzes 
ne tik efektīvs medikaments, jo stacionāra 
ārsts ir domājis, ka pacients nevarēs atļauties 
iegādāties mūsdienīgu medikamentu.
– Mēs cenšamies informēt par citiem, alterna-
tīviem ārstēšanas paņēmieniem, bet parasti 
pieturamies pie konservatīvās ārstēšanas. Nav 
ētiski kaut ko noklusēt – ir jāstāsta! Ir jāinformē 
par medikamentu lietošanu, izmaksām, režīmu – 
ar to ir jāsāk.
Parasti, izrakstoties no stacionāra, pacienti ir 
labi izmeklēti un viņiem ir nozīmēta terapija. Ja 
manas un stacionāra kolēģu domas atšķiras un 
es saprotu, ka nav pārrunātas pacienta iespējas 
iegādāties labākus vai pēdējās paaudzes medika-
mentus, tad es par to pacientu informēju, un mēs 
nonākam pie kopēja risinājuma. Tiek pārrunātas 
izmaksas mēnesī, ilgtermiņā.
Esmu saskārusies ar situācijām, kad stacionārā 
automātiski pieņem par normu, ka astoņdes-
mitgadīga kundze nevarēs atļauties lietot dār-
gus medikamentus. Taču tā nevajadzētu vērtēt. 
Ģimenē atrodas iespējas, un tad paciente nāk 
pie ārsta un stāsta, ka var atļauties arī dārgākas 
zāles. Vecums ne vienmēr var būt kritērijs, kas ļauj 
spriest par pacienta iespējām. Katrs gadījums ir 
ļoti atšķirīgs un individuāls. Man pat ir radies jau-
tājums: kādēļ mani kolēģi stacionārā ir skatījušies 
pacienta naudas makā?
– Izrakstoties no stacionāra, pacientam 
parasti tiek nozīmēti vairāki medikamenti. 
Katrs no tiem ir svarīgs, jo, piemēram, pacien-
tiem, kuriem implantēts koronārais stents, 
nelietojot nepieciešamos medikamentus, tiek 
apdraudēta dzīvībā. Vai pacienti ir pietiekami 
izglītoti par katra nozīmētā medikamenta 

svarīgumu, vai nepastāv iespēja, ka lēmums 
par viena vai vairāku medikamentu nelie-
tošanu tiek pieņemts individuāli, aptiekā 
pie letes?
– Kādas zāles un cik ilgi lietot var izlemt tikai spe-
ciālists vai ģimenes ārsts. Šādi lēmumi nav jāpie-
ņem aptiekā! Šādi rīkoties – tā ir ļoti liela atbildība 
un riska pakāpe! Jā, īstermiņā tā varētu rīkoties, 
ja tajā brīdī nav naudas un pacients nevar atļau-
ties kādu no medikamentiem nopirkt. Tomēr ir 
jāapzinās riska pakāpe, it īpaši smagiem sirds sli-
mību pacientiem.
Ja pacients atsakās no kādām zālēm, tad es prasu, 
kādēļ tā darīts, un stāstu par sekām. Jāteic, ka pēc 
smagām sirds saslimšanām ir vērojamas dažādas 
galējības, sastopami divu grupu pacienti: vieni, 
kas pat pārāk cītīgi seko visiem ārstu norādīju-
miem, un otri, kas atmet ar roku un saka – kā 
būs, tā būs.
– Ņemot vērā ierobežotos līdzekļus veselī-
bas aprūpei, mēs nevaram cerēt uz straujiem 
uzlabojumiem valsts līdz�nansējumā mūsdie-
nīgai pacientu ārstēšanai. Kā jūs ieteiktu rīko-
ties pacientam un ārstam, lai pārliecinātos, ka 
ikvienā individuālā gadījumā mēs panākam 
labāko iespējamo rezultātu?
– Kardioloģijā, salīdzinot ar citām medicīnas 
jomām, valsts kompensējamo zāļu saraksts 
ir plašs. Ir jūtami arī uzlabojumi. Es neko sliktu 
nevaru teikt – saraksts regulāri tiek pārskatīts. 
Tas tiek darīts pietiekami adekvāti, un ir iespē-
jams atrast zāļu lētākos analogus.
Es gan vēl gribētu atgādināt, ka pacientiem būtu 
ne tikai ļoti rūpīgi jālieto ārstu nozīmētie medi-
kamenti, bet arī jāpārskata savs dienas režīms, 
jāaizmirst par smēķēšanu, dažādām pārmērībām 
un jāatrod laiks �ziskām aktivitātēm. Tikai zāļu 
lietošana nenodrošinās veselību. Ja tiek ievē-
rotas visas ārstu rekomendācijas, tad rezultāti 
parasti neizpaliek.

Ģimenes ārsts – tilts uz sirds veselību

Pacientam ir tiesības zināt viņa ārstēšanas plānu, kādi medikamenti jālieto, kādas tam būs sekas, blakus parādības. Ir arī dažas 
medikamentu grupas, kurus izrakstot, ir ļoti jāseko līdzi dažādiem marķieriem pacienta analīzēs, un par to pacienti tiek brīdināti.

Fo
to

: A
B

D
A



8

Sirds
veselības avīze

MĀJAS APTIECIŅA

KRISTĪNE PASTORE

Aspirīns, ko sākotnēji ieguva no baltā 
vītola mizām un izmantoja kā tempe-
ratūru mazinošu un arī pretiekaisuma 
līdzekli, pasaulē pazīstams kopš senās 
Ēģiptes laikiem. Zāļu formā tas dzīvo jau 
vairāk nekā simts gadus, bet kopš pagā-
jušā gadsimta piecdesmitajiem gadiem 
to sāka izmantot sirds un asinsvadu 
jeb kardiovaskulāro slimību profilaksē 
un ārstēšanā.

Par aspirīna kā neaizstājama medikamenta izman-
tošanu stāsta Liepājas reģionālās slimnīcas kar-
dioloģe Iveta Šime.

– Kardiovaskulārās jeb, vienkārši runājot, 
sirds un asinsvadu slimības tiek sauktas par 
šī gadsimta nopietnāko veselības apdraudē-
jumu. Kādi ir iemesli, kas tās izraisa?
– Faktiski tie ir tie paši riska faktori, kas kaitē cil-
vēka veselībai kopumā. Pirmais ir mazkustīgs 
dzīvesveids. Katram cilvēkam, ja viņš neko citu 
�ziski aktīvu nevēlas darīt, vismaz pusstundu 
dienā vajadzētu kaut vai intensīvi staigāt. Otrais 
ir liekais svars. Savam svaram ir jāseko. Nevaja-
dzētu lietot pārtikā treknus produktus. Patlaban 
pastāv uzskats, ka ķermeņa masas indeksam (ĶMI) 
vajadzētu būt 25 un mazākam. Trešais ir smēķē-
šana. Par to tiek runāts ļoti daudz, diemžēl rezul-
tāti nav tik labi, kā gribētos. Tie ir riski, no kuriem 
izvairoties, cilvēks ne tikai uzlabos savu sirds un 
asinsvadu veselību, bet uzturēs labu savu vese-
lību kopumā.
– Tomēr nav simtprocentīgas garantijas, ka, 
dzīvojot veselīgu dzīvesveidu, cilvēku nepie-
meklēs kardiovaskulārās slimības.
– Simtprocentīgas garantijas nav nekam, taču ir 
iespēja slimības atklāt daudz agrākās stadijās. Kar-
diovaskulāro slimību pamatā ir ateroskleroze jeb 
tā saucamā asinsvadu aizkaļķošanās, ko var ļoti 
vienkārši diagnosticēt, veicot asinsvadu dople-
rogrā�ju ar ultrasonogrā�jas aparātu. Aspirīns 
ir medikaments, ko nozīmē arī pro�lakses nolū-
kos, ja ir novēroti kaut mazākie kardiovaskulāro 
slimību riski. Taču tajā pašā laikā šis medikaments 
nav vitamīni, ko lietot bez vajadzības, bez kādām 
medicīniskām indikācijām.
– Kuri pacienti ir pieskaitāmi sevišķi augsta 
kardiovaskulāro slimību riska grupai?
– Tie ir cilvēki ar palielinātu svaru, kas sirgst ar 
cukura diabētu un kam, izmeklējot asinsvadus, 
tajos atrod aterosklerotiskās plātnes. Pacienti, 
kuriem šīs plātnes atrod sirds asinsvados, jau 
ir nopietni slimi, un viņiem nepieciešama ļoti 
nopietna ārstēšana, lai izvairītos no infarkta.
– Vai riska faktors ir arī cilvēka dzimums un 
vecums? 
– Par dzimumu mēs parasti tik daudz nerunājam, 
bet par vecumu gan. Sievietēm, ja nav slimības 
pazīmju, es aspirīnu primārās pro�lakses nolūkos 
nesāku lietot līdz 50 gadu vecumam, savukārt 
vīriešiem līdz 60–65 gadiem.
– Aspirīnu pasaulē kardiovaskulāro slimību 
profilaksē lieto kopš pagājušā gadsimta 
piecdesmitajiem gadiem – tas ir pietiekami 
ilgs laiks, lai rastos pārliecība, ka tas ir iedar-
bīgs medikaments.
– Pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados aspi-
rīns bija populārs medikaments gan temperatū-
ras pazemināšanai, gan galvassāpju mazināšanai. 
Ārsti bija ievērojuši, ka tie pacienti, kas aspirīnu 
lieto biežāk, retāk slimo ar sirds un asinsvadu sli-
mībām. Pēc aptuveni trīsdesmit gadiem sākās 

nopietni zinātniski pētījumi, kas apliecināja, ka šis 
medikaments ir veiksmīgi izmantojams kardiovas-
kulāro slimību pro�lakse un ārstēšanā.
– Ko labu aspirīns dara mūsu asinsvadiem?
– Šis medikaments, kura aktīvā viela ir acetilsali-
cilskābe, nodrošina labāku asinsriti asinsvados un 
traucē trombu veidošanos uz negludajām asins-
vadu iekšējām sieniņām.
– Ar ko atšķiras šī medikamenta lietošana pri-
mārajā pro�laksē un sekundārajā, kad jau 
diagnosticētas aterosklerotiskās plātnes 
asinsvados, tos sašaurinot?
– Primārajā pro�laksē aspirīnu lieto ļoti nelie-
lās devās – no 75 līdz 100 mg/dienā. Tādā devā 
šis medikaments ir aptiekā brīvi nopērkams bez 
receptes, taču tas nenozīmē, ka es visām sievie-
tēm pēc 50 gadu vecuma un vīriešiem pēc 60 
gadu vecuma rekomendēju doties uz aptieku, 
to pirkt un ikdienā lietot. Nekādā gadījumā! Tas 
ir jādara tikai un vienīgi tad, ja ir kādi riska faktori, 
piemēram, palielināts svars, paaugstināts holes-
terīna līmenis, paaugstināts asinsspiediens, ate-
rosklerotiskās plātnes kakla asinsvados u.c., kas 
varētu norādīt uz kardiovaskulāro slimību risku.
Savukārt, ja aterosklerotiskās plātnes jeb aizkaļķo-
jums konstatēts jau sirds asinsvados, tas nozīmē, 
ka ir nopietns kardiovaskulāro slimību risks. Tad 
aspirīns būs jālieto lielākās devās un bieži vien 
kopā ar citiem sirds asinsvadu ārstēšanai pare-
dzētajiem medikamentiem. Tā vairs nebūs tikai 
pro�lakse – tā jau būs ārstēšana.
– Līdztekus aspirīna lietošanai ir izskanēju-
šas arī bažas par šī medikamenta radītajām 
blakus parādībām.

– Par ļoti būtiskām blakus parādībām saistībā ar šī 
medikamenta lietošanu mēs runāt nevaram, taču 
viens gan ir skaidrs: aspirīns neļauj salipt trombo-
cītiem. Tāpēc, ja cilvēkam kaut kur ir kāda čūliņa, 
piemēram, kuņģī vai zarnās, tur neveidojas recek-
lis un var rasties asiņošana. Taču, ja tas notiek, 
tad pirmo desmit dienu laikā, uzsākot lietot aspi-
rīnu. Tāpēc šis laiks ir svarīgs, lai veltītu uzma-
nību savam veselības stāvoklim un izjūtām un 
par izmaiņām nekavējoties informētu ārstu, kurš 
vajadzības gadījumā samazinās devu. Turklāt ir 
jāizvērtē, vai nopietnāks ir kardiovaskulāro sli-
mību vai nelielas asiņošanas risks. To var izdarīt 
tikai ārsts pēc speciālas izvērtēšanas skalas. Starp 
citu, pētījumi apliecina arī to, ka aspirīns, regulāri 
lietots, pasargā no resnās un taisnās zarnas vēža, 
kā arī tam ir pretiekaisuma darbība.
– Kurš speciālists nosaka, kad pacientam vaja-
dzētu sākt lietot aspirīnu kardiovaskulāro sli-
mību pro�lakses nolūkos?
– Primārajā pro�laksē tas noteikti ir ģimenes ārsts, 
kurš veic mērķtiecīgus izmeklējumus, pacientu 
nosver, nosaka viņa holesterīna līmeni, izmēra 
asinsspiedienu utt. Ja tiek diagnosticētas slimības 
iezīmes, tad gan nepieciešama kardiologa vai nei-
rologa konsultācija. Pacientiem, kas ikdienā lieto 
aspirīnu, kontrole pie šī speciālista nepieciešama 
divreiz gadā, bet pie sava ģimenes ārsta vajadzētu 
aiziet reizi trīs mēnešos.
– Saistībā ar sirds un asinsvadu slimību ārstē-
šanu laiku pa laikam varam lasīt par jau-
niem atklājumiem un sasniegumiem, pat 
cilmes šūnu izmantošanu infarkta ārstē-
šanā, taču aspirīns kā šo slimību pro�lakses 

stūrakmens savas pozīcijas nav zaudējis. Kā 
tas ir izskaidrojams? 
– Jā, tā ir! Turklāt mūsdienās ir izstrādāta ļoti veik-
smīga šo zāļu forma – apvalkota tablete, kas neiz-
šķīst kuņģī, bet tievajā zarnā, tā samazinot kuņģa 
asiņošanas, kairinājuma risku. Mēs varam izdarīt 
visdažādākos atklājumus, tostarp izmantot cil-
mes šūnas, taču trombocītu salipšanas risks, kā 
arī nelīdzenumi asinsvados un asinsrites traucē-
jumi paliks vienalga. Aspirīns kopā ar holesterīnu 
pazeminošiem līdzekļiem ir tie divi draudzīgie 
medikamenti, kas ļauj asinsvada sieniņu ārstēt no 
iekšpuses. Tur arī slēpjas tā unikalitāte!
– Tātad, ja ārsts pacientam kardiovaskulāro 
slimību pro�lakses nolūkos rekomendē aspi-
rīnu, nevajag domāt, ka ārsts ir vecmodīgs, 
neiet līdzi laikam un neko nezina par jaunā-
kajām tendencēm šajā jomā?
– Nekādā gadījumā! Aspirīnu sirds un asinsvadu 
slimību pro�laksē un ārstēšanā lieto visā pasaulē, 
tostarp Vācijā un Ziemeļamerikā, atzīstot to par 
labāko un vienlaikus arī lētāko ārstēšanas līdzekli 
ar vislielāko ieguvumu.
– Nereti pacienti, kas ilgstoši lietojuši aspi-
rīnu, pēkšņi to pārtrauc darīt. Kādas tam var 
būt sekas?
– Tā ir ne tikai ar aspirīnu, bet arī ar citiem medi-
kamentiem. Cilvēkiem ir tendence pārtraukt lie-
tot zāles apmēram pēc diviem gadiem. Iemesls 
tam ir ļoti vienkāršs: zāles ir darījušas savu darbu, 
cilvēks jūtas vesels, viņam vairs nav nekādu 
sliktu sajūtu un diskomforta. Tāpēc viņš ir pār-
liecināts, ka var no zālēm atteikties. Cilvēciski 
tas ir saprotams, taču pacientiem, kas aspirīnu 
lieto ārstniecisko nolūkos un pēkšņi pārtrauc, ir 
ļoti nopietns risks drīz vien izjust ļoti nopietnu 
slimības saasinājumu. Neiroloģiskie pacienti, 
kam ir galvas asinsvadu veselības traucējumi, 
nopietnas izmaiņas var sajust jau divas dienas 
pēc tam, kad atteikušies no aspirīna. Turklāt tās 
var būt ne tikai pārejošas lēkmes, ko pavada rei-
bonis un citi traucējumi, bet pat plašs insults. Un 
tas ir ļoti nopietni.
– Ir cilvēki, kas, regulāri lietojot kādu medi-
kamentu, baidās, vai neizveidosies atkarība. 
Vai tā var izveidoties no aspirīna?
– Nekādā gadījumā, jo trombocīti, uz ko šis medi-
kaments iedarbojas, nomainās nedēļas laikā – tie 
regulāri aug no jauna.
– Aspirīna lietošana ir jāpārtrauc pirms ope-
rācijām. Kāpēc?
– Tāpēc, ka citādi pastāv paaugstināts asiņošanas 
risks. Lai gan ne pirms visām operācijām ir jāpār-
trauc aspirīna lietošana. Tomēr, ja cilvēks plāno 
operāciju, viņam laikus savs ārsts ir jābrīdina, ka 
viņš ir aspirīna lietotājs.
– Ir cilvēki, kuri, noskatoties aspirīna reklā-
mas, izlemj to lietot kardiovaskulāro slimību 
pro�laksei bez konsultēšanās ar ārstu vai 
arī to sāk darīt pēc kādas draudzenes, kai-
miņienes vai paziņas ieteikuma, kam aspi-
rīnu rekomendējis ārsts. Kā jūs vērtējat tādu 
pašdarbību? 
– Ļoti slikti! Kā jau es teicu, pat primārajā pro-
�laksē aspirīnu nav nepieciešams lietot, ja nav 
dibinātu iemeslu, kāpēc tas būtu vajadzīgs. Cil-
vēki reklāmu iespaidā lieto ļoti daudz un dažā-
das zāles, un tas ir ļoti, ļoti slikti! Tāds cilvēks 
riskē saskarties ar dažādām problēmām, tostarp 
ar iespēju iedzīvoties kuņģa kairinājumā un pat 
asiņošanā, bet nesaņemt tos labumus, ko viņš ir 
gaidījis. Te ir runa arī par devām. Tāpēc, manuprāt, 
vietā ir brīdinājums, ka nepamatoti lietoti medika-
menti ir kaitīgi veselībai. Zāles ir jālieto tikai tad, 
kad tas patiešām nepieciešams!
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«Tas, ka aspirīnu rekomendē kā veiksmīgu kardiovaskulāro slimību riska profilakses 
līdzekli, tomēr nenozīmē, ka to vajadzētu sākt lietot bez konsultēšanās ar ārstu,» 
brīdina kardioloģe Iveta Šime.

Aspirīns pasargā asinsvadus un sirdi
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Mirdzaritmija ir pasaulē biežāk sastopa-
mais aritmijas veids. Eiropas Savienības 
valstīs ir ap 11,4 miljoniem mirdzarit-
mijas pacientu. ASV – 7,5. Mirdzaritmi-
jas pacientiem ir ievērojami palielināts 
insultu un trombembolijas risks. Tās ir 
smagas un dzīvību apdraudošas slimības.

Par mirdzaritmiju, tās diagnosticēšanu un ārstē-
šanu runājam ar P. Stradiņa Klīniskās universitātes 
slimnīcas kardioloģi Kristīni Jubeli un Liepājas 
reģionālās slimnīcas kardioloģi Ivetu Šimi.

– Ko nozīmē normāls sirds ritms? Kāds tas ir?
Kristīne Jubele. – Sirdij ir četras daļas – divi 
priekškambari un divi kambari. Labajā priekš-
kambarī speciālā vietā atrodas īpašas šūnas, kas 
ražo elektrību. Tās ir kā mazas elektrības fabrikas, 
kas ražo elektriskos impulsus, kas savukārt liek 
sarauties priekškambariem. Pēc tam caur vienu 
konkrētu vietu, sīnusa mezglu, pa gudrām, impul-
sus vadošām šūnām impulsi aiziet tālāk uz kam-
bariem, un kambari saraujoties rada pulsu. Līdz 
ar to normālam sirds ritmam impulsi rodas sīnusa 
mezglā un tālāk izplatās uz kambariem. Pie nor-
mālas sirdsdarbības vispirms saraujas priekškam-
bari un pēc tam kambari. Normāls sirdsdarbības 
ātrums ir no 50–90 sitieniem minūtē. Eiropā gan 
uzskata, ka augšējā robeža ir 80 sitieni minūtē. 
Normāli miera stāvoklī pēc atpūtas sirdsdarbības 
frekvencei vajadzētu būt 60±10. Tomēr tā lielā 
mērā ir atkarīga no blakus saslimšanām.
Iveta Šime. – No sirds, elpošanas sistēmas, arī 
vairogdziedzera slimībām.
K. J. – Sirdsdarbības ātrums nav konkrēts lielums, 
tas ir mainīgs. Tad, kad mēs uztraucamies vai kaut 
ko darām �ziski, sirdsdarbības ātrums palielinās. 
Ja cilvēks ļoti uztraucas, taisot kardiogrammu, 
likumsakarīgi viņa sirdsdarbības ātrums būs aug-
stāks. Tāpēc ir nepieciešams izvērtēt, cik objektīvs 
konkrētajā gadījumā ir šis rādītājs, vai pacientam 
ir pastāvīga ātrākas sirdsdarbības tendence. Lai to 
konstatētu, mēs varam izvēlēties citas izmeklēša-
nas metodes. Piemēram, ilgāku kardiogrammas 
pierakstu – Holtera monitorēšanu.
Fiziski aktīviem cilvēkiem, sportistiem parasti 
sirdsdarbības ātrums ir zemāks. Par sirdsdarbības 
ātruma normām vispār ir ļoti grūti izteikties, jo nav 
tāda cipara, ko varētu nosaukt par atskaiti visiem.
I. Š. – Tāpēc mēs vērtējam katru cilvēku. Pēc dzi-
muma, auguma, svara, veģetatīvās nervu sistēmas 
stāvokļa, ņemam vērā, vai viņam ir sirds, elpoša-
nas sistēmas slimības. Tikai tad mēs sakām šim 
cilvēkam, ka viņa sirdsdarbības ātrums ir viņam 
atbilstošs un pareizs.
– Jūs izskaidrojāt, kā rodas un ko nozīmē nor-
māls sirds ritms. Kā veidojas aritmija? Par ko 
tā liecina?
K. J. – Sirds sastāv no divu veidu šūnām. Vienas 
ir strādnieki, muskuļu šūnas, otras rada un vada 
impulsus. Šīm šūnām noteiktās situācijās ir ten-
dence radīt impulsus dažādās vietās, nevis paras-
tajā vietā – sīnusa mezglā. Aritmijas var veidoties 
gan priekškambaros, gan kambaros, un katrai no 
tām ir savi iemesli.
Visbiežāk ir sastopama mirdzaritmija. Tā rodas 
priekškambaros. Mirdzaritmijas gadījumā priekš-
kambaros notiek haotiska elektrības kustība. Ja 
priekškambaros ir elektrisks haoss, tad katra 
šķiedriņa tajos saraujas bez vienota impulsa.
Mirdzaritmija biežāk sastopama vecākiem 
pacientiem. Tas skaidrojams ar iemesliem, kas 

mirdzaritmiju parasti izraisa: neārstēts paaugsti-
nāts asinsspiediens, koronārā sirds slimība, sirds 
mazspēja, vārstuļu kaites, cukura diabēts.
I. Š. – Cilvēks mierīgi var sadzīvot ar paaugstinātu 
asinsspiedienu, ar lielu lieko svaru, ar vieglu dia-
bētu un justies vesels, bet tajā brīdī, kad citām sli-
mībām pievienojas mirdzaritmija, tad viņš jūtas 
slims. Tad viņš saprot, ka ir kaut kas jāsāk darīt.
K. J. – Mirdzaritmijas apstākļos sirds parasti strādā 
daudz ātrāk nekā vajadzētu, arī daudz neekono-
miskāk. Tā kā priekškambaros ir elektrisks haoss, 
šis haoss daļēji izplatās arī uz kambariem. To dar-
bība parasti ir ātrāka un nav ritmiska. Līdz ar to 
kambari nepagūst pildīt savu funkciju.
– Vai pacients vienmēr jutīsies slims, ja citām 
diagnozēm pievienojas mirdzaritmija?
I. Š. – Ne vienmēr. Mēdz būt mirdzaritmija ar 
pagaidām neatklātu cēloni, kad cilvēks nejūtas 
slims. Šiem cilvēkiem arī neprogresē sirds maz-
spēja, un viņi diezgan veiksmīgi sadzīvo ar mir-
dzaritmiju līdz sirmam vecumam.
K. J. – Stāstot par mirdzaritmiju, es saviem pacien-
tiem vienmēr uzsveru, ka vislielākais ļaunums nav 
tas, ka elektrība sirdī izplatās ne tā, kā vajadzētu 
(ja cilvēks jūtas labi, tad viņam ir vienalga, kā izpla-
tās elektrība). Sliktākais ir tas, ka, mirdzaritmijas 
apstākļos katrai šķiedriņai saraujoties tā, kā viņai 
labpatīk, priekškambaris faktiski nesaraujas vis-
pār. Asinis noteiktās priekškambaru daļās uztu-
ras ilgāk nekā vajadzētu. Līdz ar to pastāv lielāks 
trombu jeb asins recekļu veidošanās risks sirds 
iekšienē. Ja šādi trombi izveidojas un izkļūst no 
sirds, tas var novest pie insulta, trombembolijas. 
Un pacients var palikt paralizēts uz visu atlikušo 
mūžu. Tas ir vislielākais ļaunums.
– Kas notiek priekškambaros, ja tie nespēj 
pārvadīt elektrību tā, kā vajadzētu, bet pār-
vada, kā pagadās?
K. J. – Iepriekš nosauktie mirdzaritmijas iemesli 
priekškambarus visbiežāk paplašina. Līdz ar to 
starp šķiedrām rodas tādas kā mazas rētiņas. 
Rētiņu vietās ir sliktāka impulsu pārvade, un tur 
elektrība var sākt cirkulēt nepareizi. Tādēļ arī 
rodas mirdzaritmija.
– Kādi vēl ir aritmiju veidi, izņemot mirdza-
ritmiju? 
I. Š. – No kambariem nākošās aritmijas, tādas kā 
pārsitieni jeb ekstrasistoles pacienti bieži izjūt 
kā sirds kūleņošanu, apstāšanos. Šī aritmija bieži 
veidojas pacientiem, kuri pārcietuši infarktu, tas 
ārstēts vēlu, un sirds muskulī ir izveidojusies liela 
rēta. Tāpēc elektrības vadīšanas ceļš pa kambari 
ir pārtraukts, impulss pa to nevar aiziet pareizi, 
un nav iespējama normāla kambaru saraušanās. 
Vēl izplatītas ir supraventrikulāras paroksismālas 
tahikardijas – sirdsdarbības lēkmjveida paātrinā-
šanās līdz pat 200 sitieniem minūtē un vairāk, kas 
pēkšņi sākas un beidzas.
– Kā pacients izjūt mirdzaritmiju?
I. Š. – Tā ir ātra, neritmiska sirdsdarbība. Lai gan 
pacientu izjūtas ir dažādas. Viens nejutīs neko 
īpašu, bet citam būs nelaba dūša, sāpes krūtīs, 
sirds «lēkāšana». Diezgan daudzi pacienti zina, 
tieši kad viņiem ir sākušies sirds ritma traucējumi.
– Kā nosaka aritmijas diagnozi? Var gadī-
ties, ka tajā brīdī, kad pacientam taisa kar-
diogrammu, viņam aritmijas nav.
I. Š. – Tā notiek. Tāpēc, lai slimnieku pareizi ārs-
tētu, ir «jāuzķer» aritmijas epizode. Diezgan bieži, 
sākoties aritmijai, viņš izsauc ātro palīdzību, un 
kardiogrammā tā tomēr parādās. Ja cilvēks aiz-
iet gulēt, no rīta iet pie ģimenes ārsta, taisa kar-
diogrammu, tad līdz 50% gadījumu aritmija jau 
ir pārgājusi. Lai gan pēc pacienta stāstītā mēs 

vienalga zinām, ka viņam tā ir bijusi. Vēl aritmijas 
noteikšanai ir iespējama kardiogrammas ilgstoša 
reģistrācija. Holtera monitorēšana iespējama ne 
tikai uz 24 stundām, bet arī uz 48 un 72.
– Kas notiek pēc tam, kad ir noteikta diagnoze? 
Jāmaina dzīvesveids, jālieto medikamenti?
I. Š. – Visticamāk, būs nepieciešamas dzīvesveida 
izmaiņas, un jālieto arī medikamenti. Vairumā 
gadījumu priekškambaru mirdzaritmiju izsauc 
slikti ārstēta hipertensija. Jāņem vērā, ka Latvijā 
normāli, kvalitatīvi asinsspiedienu var ārstēt tikai 
no 1995. gada, kad pie mums parādījās medi-
kamenti asinsspiediena ārstēšanai, nevis tikai 
pazemināšanai. Ja tiek labi ārstēts asinsspie-
diens, mirdzaritmija var kļūt retāka, neizpausties 
gadiem ilgi.
Parasti, ārstējot mirdzaritmiju, svarīgs ir laiks, kad 
tā tiek konstatēta. Pacientam nevajadzētu pašam 
mājās cīnīties ar mirdzaritmiju trīs četras dienas. 
Ir svarīgi atnākt pie ārsta pirmo 24 stundu vai vis-
maz 48 stundu laikā. Atkarībā no lēkmes ilguma 
ārstam ir jāpieņem ļoti atšķirīgi lēmumi. Ja pacien-
tam aritmija sākusies vakar un šodien no rīta viņš 
ir pie ārsta, tad vairumā gadījumu mēs aritmijas 

lēkmi pārtraucam. Ja pacients atnāk pēc divām 
diennaktīm, tad viņam ir ejams ļoti sarežģīts ceļš, 
lai varētu sākt aritmiju ārstēt. Tā ir svarīgākā lieta, 
ko neizprot paši pacienti un dažkārt arī ģimenes 
ārsti. Ja pacients atnācis pie ārsta pirmo 48 stundu 
laikā, mēs puslīdz droši zinām, un tas ir pierādīts, 
ka priekškambaros trombu nebūs. Tādā gadījumā 
aritmijas lēkmi var tūlīt pārtraukt ar zālēm vai ar 
elektrisko kardioversiju – elektrisku izlādi, kurā 
izmanto de�brilatoru. Ja pacients pie mums atnāk 
vēlāk, pastāv ļoti augsts risks, ka priekškambaros 
jau būs izveidojušies trombi. Lai aritmiju noņemtu 
un sāktu ārstēt, pacientam vispirms ir jālieto zāles, 
kas šķīdina trombus. Lai viņš labāk justos, ir jālieto 
zāles optimāla sirdsdarbības ātruma panākšanai. 
Tālbraucēji šoferi, vilcienu mašīnisti visā šajā laikā 
varētu būt darba nespējīgi.
– Jūs runājāt par ilgstošām mirdzaritmijas 
lēkmēm, bet lēkme var būt arī īsu laiku un 
pāriet pati. 
I. Š. – Ir diezgan daudz pacientu, kuriem lēkme 
beidzas arī bez zālēm.
– Vai arī viņiem vajadzēs lietot zāles trombu 
šķīdināšanai? 

JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM
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Kristīne Jubele: «Visbiežāk sastopamā aritmija ir mirdzaritmija. Tā rodas priekškam-
baros. Mirdzaritmijas apstākļos sirds parasti strādā daudz ātrāk nekā vajadzētu, arī 
daudz neekonomiskāk. Tā kā priekškambaros ir elektrisks haoss, šis haoss daļēji 
izplatās arī uz kambariem. To darbība parasti ir ātrāka un nav ritmiska. Līdz ar to 
kambari nepagūst pildīt savu funkciju.»

Mirdzaritmijas radītais haoss sirdī – bīstams cilvēka dzīvībai
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Mirdzaritmijas radītais haoss sirdī – bīstams cilvēka dzīvībai
JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

I. Š. – Atkarībā no tā, cik ilga ir bijusi lēkme. Tāpat 
daudz kas ir atkarīgs no pārējiem riska faktoriem: 
vai pacientam ir cukura diabēts, liekais svars, 
paaugstināts asinsspiediens. Tas palielina trombu 
veidošanās risku.
– Kas notiek pēc tam, kad lēkme ir noņemta? 
Vai tālākā ārstēšana dažādiem pacientiem 
atšķiras? 
I. Š. – Noteikti atšķiras atkarībā no blakusslimī-
bām. Ir pacienti, kuriem pēc lēkmes noņemša-
nas sirdsdarbības ātrums ir 68 sitieni minūtē, 
un ir skaidri zināms, ka aritmijas cēlonis ir viņu 
nosauktā pirts un divi ali. Ļoti iespējams, ka šiem 
pacientiem lēkmes neatkārtosies, ja vien viņi 
paši to atkal neprovocēs. Ja pacientam mirdza-
ritmijas lēkmi izraisījusi hipertensija, tad ir jāārstē 
tā, nozīmējot efektīvākus medikamentus asins-
spiediena ārstēšanai. Noteikti pacientiem ir jāre-
gulē sirdsdarbības ātrums. Ja tas ir 60–64, tad 
mirdzaritmijas lēkmes iespēja ir daudz mazāka 
nekā tad, ja sirdsdarbības ātrums ir 88. Zāles mir-
dzaritmijas kontrolei nedod jau pirmajā reizē, bet 
gan pacientiem, kuriem mirdzaritmija atkārto-
jas. Pirmās 30 dienas pēc lēkmes ir laiks, kad tās 

visbiežāk atkārtojas, ja sirds elektriskās vadīšanas 
sistēma nav sakārtota.
Tātad ne visiem ir jālieto zāles ritma kontrolei, 
bet visiem ir jālieto zāles to cēloņu ārstēšanai, 
kas izsauc mirdzaritmiju.
– Ja, piemēram, asinsspiedienu neizdodas pie-
tiekami labi kontrolēt, vai tas nozīmē, ka anti-
aritmiskie medikamenti būs jālieto visu laiku?
I. Š. – Ja neizdodas labi kontrolēt asinsspiedienu, 
tad ir pilnīgi skaidrs, ka pacients var visu laiku lie-
tot antiaritmiskās zāles, bet tās viņas nepalīdzēs, 
jo aritmijas cēlonis ir augstais asinsspiediens. Ceļo-
ties asinsspiedienam, atkal klāt būs mirdzaritmija.
– Vai ir iespējams, ka asinsspiediens tiek kon-
trolēts, bet aritmija – nē?
I. Š. – Jā, tā notiek gadījumos, ja asinsspiediens 
tiek kontrolēts par vēlu, kad priekškambari ilgsto-
šas hipertensijas rezultātā jau ir izpletušies.
– Kādā veidā ārsts ietekmē mirdzaritmiju?
K. J. – Mirdzaritmijas ārstēšanai ir divas stratēģi-
jas: vai nu mēs kontrolējam sirdsdarbības ritmu, 
vai frekvenci. Vienā gadījumā mēs ar visiem pie-
ejamajiem līdzekļiem cīnāmies par normāla ritma 
saglabāšanu. Tad mēs izvēlamies antiaritmiskos 

līdzekļus, kur pirmā izvēle ir 1c klases antiaritmiķi. 
Otrā gadījumā mēs atzīstam, ka vairs nevaram 
cīnīties ar mirdzaritmiju, atstājam to kā pastā-
vīgu formu un cīnāmies par normālu sirdsdar-
bības ātrumu, nevis ritmu, jo izmaiņas sirdī ir tik 
lielas, ka, noņemot lēkmi, rezultāts nesaglabājas 
uz ilgu laiku. Tad mēs ar zālēm cīnāmies, lai sirds 
nestrādātu pārāk ātri un pacientam neattīstītos 
sirds mazspēja.
Neatkarīgi no tā, vai pacientiem mirdzaritmija 
ir pastāvīga vai lēkmjveida, trombu risks visiem 
ir vienāds.
– Kādos gadījumos aritmijas pārtraukšanai 
izmanto nevis zāles, bet elektrisko kardio-
versiju? 
K. J. – Elektrisko kardioversiju izmanto gadījumos, 
ja mēs ar jebkuriem pieejamajiem līdzekļiem cīnā-
mies par normālu sirds ritmu. Elektrokardiover-
siju lieto, ja mirdzaritmija ir ilgāk nekā 48 stundas 
un dažādu iemeslu dēļ normālu ritmu atjaunot 
nav izdevies. Šo procedūru gan drīkst veikt tikai 
pēc pacienta sagatavošanas ar asinis šķidrinošām 
zālēm. Pretējā gadījumā palielinās insulta risks.
– Vai pēc elektriskās kardioversijas parasti 
izdodas atjaunot normālu sirds ritmu?
K. J. – Izdodas apmēram 98% gadījumu. Pusgada 
laikā gan 30% pacientu atjaunojas mirdzaritmija. 
Jau minēju, ka elektrokardioversija tiek izdarīta 
pacientiem, kuriem mirdzaritmija ilgst vairāk 
nekā 48 stundas, taču parasti tie ir mēneši. Šiem 
pacientiem aritmiju izraisa jau esošās izmaiņas 
sirdī, savukārt ilgstoša mirdzaritmija pati izraisa 
�brozi, mazo rētiņu veidošanos priekškambaros. 
Līdz ar to, jo ilgāka ir mirdzaritmija, jo mazāka ir 
iespēja, ka mūsu atjaunotais ritms turēsies vērā 
ņemamu laiku. Protams, elektrokardioversiju 
var veikt, bet iespējamais ieguvums no tā būs 
ļoti mazs.
– Ar elektrisko kardioversiju ir atjaunots 
normāls sirds ritms. Vai ar to pietiek, vai arī 
pacientam pēc tam ir jālieto medikamenti?
I. Š. – Rezultāta nostiprināšanai, lai ilgāk notu-
rētos normāls ritms, zāles ir jālieto. To, vai elek-
triskā kardioversija ir devusi labumu, varēs redzēt 
ehokardiogrā�jā apmēram pēc trim mēnešiem. 
Ja pacientam ar mirdzaritmiju izsviedes frakcija 
ir bijusi 20–25% un tagad ir 45%, tad var teikt, ka 
labums tiešām ir.
K. J. – Ikviena cilvēka sirdij, kad tā ir pilnībā atslā-
busi (diastole), ir konkrēts tilpums. Izsviede ir tas 
asins daudzums no kreisā kambara diastoliskā til-
puma, ko sirds izsviež vienā saraušanās reizē. Tam 
būtu jābūt vairāk nekā 55%. Par nozīmīgi sama-
zinātu mēs saucam tādu izsviedi, kas ir mazāka 
par 35%.
– Mirdzaritmijas ārstēšanai izmanto arī inva-
zīvas procedūras.
K. J. – Šāda ārstēšanas metode ir katetrablācija. 
Katetrablācijas laikā caur cirkšņa asinsvadu, biežāk 
vēnu, ievada īpašu katetru, kura galā ir elektrodi. 
To aizvada līdz sirds labajam priekškambarim. 
Tālāk mums ir atvērts ceļš uz jebkuru sirds daļu. 
Caur elektrodu iedarbojoties uz sirds audiem 
ar speciālu enerģiju, mēs tādā veidā varam šos 
audus uzkarsēt un iznīcināt šūnas, kas nepareizajā 
vietā pārvada elektrību. Katras aritmijas pamatā 
ir izmaiņas sirds elektrību vadošo šūnu darbībā. 
Mūsu uzdevums procedūras laikā ir atrast «vai-
nīgās» vietiņas sirdī, kuru dēļ rodas aritmija, un, 
uzkarsējot audus ar elektrodu, iznīcināt iemeslu, 
kas izsauc aritmiju. Mirdzaritmijas gadījumā šī 
vieta nav jāmeklē, jo ir zināms, no kurienes nāk 
pirmie impulsi, kas izsauc mirdzaritmiju. Tā ir 
vieta, kur plaušu vēnas, kas nes asinis no plaušām, 

pievienojas kreisajam priekškambarim. Procedū-
ras laikā mēs piededzinām jeb uzkarsējam audus 
apkārt plaušu vēnu ieejām. Ja apkārt plaušu vēnu 
ieejām piededzināšanas rezultātā atrodas barje-
ras – šūnas, kas nevada elektrību, – impulsi tur 
var rasties, tikai ārā viņi netiek un mirdzaritmiju 
izsaukt nevar. Ja sirds kreisais priekškambaris ir 
ļoti izmainīts, tad impulsi var nākt arī no citām 
vietām kreisajā priekškambarī, bet tās nav iespē-
jams noteikt. Tādos gadījumos ablācijas efekts 
nav stabils.
Citiem aritmiju veidiem gan uzdevums pirms pro-
cedūras nav tik skaidrs, jo aritmijas perēkļa atra-
šanās vieta nav konkrēti zināma. To noskaidrojam 
tikai procedūras laikā.
– Cik efektīva ir katetrablācija?
K. J. – Procedūras efektivitāte mirdzaritmijas 
pacientiem ar normāla izmēra sirdi un normālu 
kreiso priekškambari ir ap 70%. No vienas puses, 
varētu šķist, ka šāda efektivitāte ir maza, jo citu 
aritmijas veidu ārstēšanā ablāciju efektivitāte ir 
pat 95–98%. Redziet, ja kaut vienā vietā izvei-
dotā barjera, līnija ir pārtraukta, lai gan procedū-
ras laikā šķiet, ka viss ir piededzināts, elektrības 
vadīšana tur atkal atjaunojas, un impulsi var tikt 
laukā. No otras puses, ir jāatceras, ka nav zāļu, kas 
slimnieku pilnībā aizsargātu no mirdzaritmijas lēk-
mju atkārtošanās, kur nu vēl ar 70% efektivitāti! Ja 
mēs sakām, ka zāles ir efektīvas 60% gadījumu, tas 
nozīmē, ka sešas no desmit lēkmēm pacientam 
nenotiks. Mirdzaritmijas gadījumā pēc katetrab-
lācijas 70% pacientu lēkmes neatkārtosies nekad.
– Šiem pacientiem vairs nebūs jālieto zāles?
K. J. – Galvenais jautājums ir par asinis šķidrino-
šām zālēm: cik ilgi tās būtu jālieto arī tad, ja mir-
dzaritmija neatkārtojas. Ja pacientam ir augsts 
trombu risks, ir vēl citi riska faktori, neskaitot 
mirdzaritmiju, asinis šķidrinošo zāļu lietošana ir 
jāturpina, jo ablācijas pacientam var gadīties īsas 
mirdzaritmijas lēkmes, ko viņš nejūt.
– Ko ablācijas procedūra nozīmē pacientam?
K. J. – Pacientam pirms procedūras kādu laiku 
noteikti ir jālieto asinis šķidrinošas zāles, jo pastāv 
liels risks ar piededzināšanu radīt trombus kreisajā 
priekškambarī. Līdz ar to asinis šķidrinošo zāļu lie-
tošana ir absolūti nepieciešama. Pati procedūra 
ilgst 3–4 stundas. Tās laikā pacients guļ uz ope-
rāciju galda vieglā miegā. Tas ir nepieciešams, jo 
ir jāguļ ļoti mierīgi.
Pašlaik mūs visvairāk ierobežo procedūras augstās 
izmaksas. Tāpēc mēs mazāk taisām katetrablācijas 
mirdzaritmijas pacientiem, vairāk – priekškam-
baru undulācijām (izteikti paātrināts sirds ritms), 
jo šīs procedūras ir lētākas un ar ļoti augstu efek-
tivitāti – līdz 95%.
Priekškambaru undulācijas gadījumā priekškam-
baros nav elektriska haosa, bet caur kādu kon-
krētu vietu tajos sāk griezties aritmijas loks. Mums 
ir jāatrod šī vieta un jāuztaisa šķērsām tai pāri 
līnija, kas aritmijas loku pārtrauc.
I. Š. – Undulācijām ir ļoti problemātiski pārtraukt 
lēkmi un regulēt sirdsdarbības ātrumu ar medi-
kamentiem, turklāt efektivitāte ir ļoti zema. Tā ir 
diagnoze, kas ir ļoti pateicīga ablācijām.
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Iveta Šime: «Pacientam nevajadzētu pašam mājās cīnīties ar mirdzaritmiju trīs čet-
ras dienas. Ir svarīgi atnākt pie ārsta pirmo 24 stundu vai vismaz 48 stundu laikā. 
Ja pacientam aritmija sākusies vakar un šodien no rīta viņš ir pie ārsta, tad vairumā 
gadījumu mēs aritmijas lēkmi pārtraucam. Ja pacients atnāk pēc divām diennaktīm, 
tad viņam ir ejams ļoti sarežģīts ceļš, lai varētu sākt aritmiju ārstēt.»

zz Nogurums
zz Reibonis
zz Ģībonis vai tam tuvs stāvoklis
zz Straujš sirdsdarbības ātrums vai sirdsklauves
zz Elpas trūkums
zz Sāpes krūtīs
zz Īpaši nopietnos gadījumos pēkšņs sirds funkcijas zudums

Aritmijas simptomi
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Sirds
veselības avīze

PACIENTU IZGLĪTĪBAI

LUDMILA GLAZUNOVA

Priekškambaru mirdzaritmija jeb ātriju 
fi brilācija no pirmā acu uzmetiena, salī-
dzinot ar miokarda infarktu, plaušu artē-
rijas emboliju vai akūtu sirds mazspēju 
un endokardītu šķiet tāds «nieks» vien. 
Daļa pacientu tam nepievērš pietie-
kamu uzmanību, bet apmēram ceturtā 
daļa slimnieku par šo kaiti pat nenojauš. 
Taču šī slimība var novest un jo bieži arī 
noved pie išēmiskā insulta.

Mirdzaritmijas pacientiem insulti vai citas sistē-
miskas embolijas notiek 4,5 reizes biežāk nekā 
tādiem pašiem pacientiem bez mirdzaritmijas. 
Turklāt mirdzaritmijas pacientiem insulti ir daudz 
smagāki – apmēram 60% no viņiem tā arī nespēj 
pilnībā atkopties un atgriezties pilnvērtīgā dzīvē. 
Kā sevi pasargāt no insulta, par to stāsta Rīgas 
Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes pro-
fesors kardiologs Oskars Kalējs.

– Cik Latvijā varētu būt mirdzaritmijas 
pacientu? Vai ir aprēķināts, cik daudzi no 
viņiem par savu slimību nezina un tāpēc 
negriežas pie speciālista?
– Mēs esam to rēķinājuši, balstoties uz mūsu rīcībā 
esošiem datiem. Latvijā ir apmēram 60 000 mir-
dzaritmijas pacientu. Tas ir tuvu 3% no Latvijas 
iedzīvotāju skaita. Vismaz 30–40% pacientu, 
pirmo reizi tiekoties ar ārstu, nezina, ka viņiem 
ir šī slimība. Tātad viņi staigā gar kraujas malu 
ar aizsietām acīm. Daļai pacientu mirdzaritmija 
ir vai nu naktīs, vai arī īsās epizodēs, un viņi to 
nemana. Tomēr riska faktori ir pietiekami nozī-
mīgi, lai tā attīstītos tālāk, progresētu un stāvok-
lis pasliktinātos.
– Kādi ir biežākie riska faktori mirdzaritmi-
jas attīstībai? Kam jāpievērš pastiprināta 
uzmanība? 
– Pirmkārt, tas ir paaugstināts asinsspiediens 
jeb arteriālā hipertensija. Arvien lielāku īpat-
svaru mūsdienās aizņem arī cukura diabēts, un 
arī tas, ko dēvē par metabolo sindromu. Mirdza-
ritmijas attīstību veicina virssvars, tāpēc tie Liel-
dienu vēlējumi par «apaļu kā pūpolu» neko labu 
nākotnē nesola. Nākamais riska faktors – koro-
nārās sirds slimības, kā arī iekaisīgās saslimšanas, 
to vidū hroniskas plaušu saslimšanas. Arī vecums 
pēc 65 gadiem, jo īpaši pēc 70. Mirdzaritmijas 
attīstību sekmē vārstuļu saslimšanas, kuru gan 
mūsdienās kļūst mazāk, kā arī kaitīgie ieradumi, 
pārmērīgs stress un vēl arī tas, ka mūsdienās cil-
vēki nesamēro savu � zisko kondīciju ar pārslo-
dzēm. Piemēram, cilvēki, kas neko sportisku nav 
iepriekš darījuši, pēkšņi uzsāk � ziskās aktivitātes, 
turklāt uzreiz ar ļoti nopietnām slodzēm – arī tas 
var novest pie mirdzaritmijas.
– Kādas ir visbiežākās mirdzaritmijas kom-
plikācijas? 
– Galvenās divas ir sirds mazspēja un insulti. Kura 
no tām ir ļaunāka, tas ir delikāts jautājums, jo 
insultu redz uzreiz, un tas ir traģisks ar to, ka mir-
dzaritmijas pacientiem arī mirstība ir augstāka, 
turklāt vairākkārt augstāka nekā pie standarta 
insulta. Literatūras dati liecina, ka ap 60% pacientu 
pēc mirdzaritmijas insulta tā arī nekad neatjau-
nojas pilnībā. Mirdzaritmijas gadījumā būtiski ir 
traucēta asinsrite, tā ir nepareiza, nepilnvērtīga. 
Arī tajā brīdī, kas insults tiek «noķerts» un tiek 

sākts ārstēt, vienalga atjaunotā asinsrites plūsma 
nav pilnvērtīga, pareiza. Mirdzaritmijas gadījumā 
sūknis (sirds) strādā neregulāri un sūknē nepiln-
vērtīgi, turklāt jāņem vērā, ka asinis ir pilnas ar 
maziem receklīšiem – trombiem.
Sirds mazspēja attīstās lēnāk, to sākumā it kā 
nemaz nemana – tā ir kā tāds sālsūdens kroko-
dils vai Birmas pitons slēpnī. Sirds mazspēja lēni 
attīstās, pakāpeniski progresē, progresē... orga-
nisma kompensatorās funkcijas iesākumā tiek 
galā, simptomu nav, lai gan tiek traucēta asins 
plūsma un sirds funkcijas, bet tad resursi izsīkst...
Pēdējos gados kā mirdzaritmijas komplikāciju aiz-
vien biežāk piemin demenci – smadzeņu funkcijas 
traucējumus. Vēl «nepareizās» asinis ar mazajiem 
trombiņiem ir visur, arī venozajā sistēmā, un sākas 
mikroembolizācija plaušās. Faktiski mazie asins 
receklīši «pieķēza» plaušas. Asinis ir tās pašas, 
gan artērijās, gan vēnās... trombu veidošanās ir 
līdzīga, arī sūknis gan pumpē, gan piesūc asinis 
ar ievērojamiem traucējumiem. Pacientiem rodas 
elpas trūkums, aizdusa pie minimālas slodzes. 
Mēs sākam ārstēt sirds mazspēju, bet kaut kas īsti 
nesanāk. Un tad, ja paskatās rādītājus, kas attie-
cināmi uz plaušu «pieķēzīšanu», tad dati apstipri-
nās. Sākot lietot medikamentus, kas veicina asins 
šķidrināšanu, bieži vien pacientam kļūst vieglāk 
elpot, un situācija uzlabojas.
– Kāpēc mirdzaritmijas pacientiem ir lielāks 
insulta risks? Tieši kura insulta – išēmiskā vai 
hemorāģiskā? 
– Lielāks risks ir saslimt ar išēmisko insultu, jo asins 
receklīši nosprosto asins plūsmu uz smadzenēm 
un aiz recekļiem būtiski pasliktinās audu funkcija, 
attīstās bojājums. Notikuma smagums būtībā ir 
atkarīgs no recekļa lieluma un tā, kur tas trāpa. 
Mazie receklīši var uzreiz neradīt acīmredzamu 
simptomātiku, bet lielāks receklis visai nopietni 
nosprosto smadzeņu asinsapgādi.
Hemorāģisks insults jeb asins izplūdums kopumā 
ir sastopams ievērojami retāk – 8% gadījumu no 
visiem insultiem.
– Vai ārstētiem mirdzaritmijas pacientiem 
pastāv liels risks saslimt ar insultu?
– Šobrīd mēs varam prognozēt saslimšanas risku. 
Ir izstrādātas speciālas riska skalas, kas parāda, ka 
ne visiem mirdzaritmijas pacientiem tas būs vie-
nāds. Bet, jo vairāk riska faktoru, jo lielāka varbū-
tība, ka insults var notikt.
Mirdzaritmijas ārstēšanai ir vairākas sadaļas. 
Viena – pēc iespējas atjaunot ritmu, ja mēs to 
varam. Ja mēs to nevaram, tad vismaz jāuztur 
stabils sirdsdarbības ātrums (frekvences kontrole). 
Haotiska sirdsdarbība veicina sirds mazspēju un 
plūsmas traucējumus, paaugstina tādu bioloģisko 
vielu izdalīšanos, kuras tieši sekmē asins recē-
šanu. Pēc ritma atjaunošanas nākamā ārstēšanas 
daļa ir ritma saglabāšana. Vēl viena svarīga lieta – 
pro� lakse, lai mirdzaritmija neattīstītos. Atseviš-
ķas daļas, bez kurām mūsdienīga mirdzaritmijas 
ārstēšana nav iedomājama, ir insultu farmako-
loģiska, reizēm arī nefarmakoloģiska pro� lakse 
un farmakoterapija, kas vērsta pret sirds maz-
spējas attīstību. Mūsdienās situācija ar mirdza-
ritmiju ir daudz labāka, nekā pirms pieciem vai 
desmit gadiem, bet vēl joprojām mirdzaritmija 
ir ļoti nopietna problēma.
– Vai situācija ir mainījusies, tirgū ienākot jau-
niem antikoagulantiem?
– Situācija ir būtiski mainījusies. Pirmkārt, jau 
tādēļ, ka ārstiem ir daudz lielākas manevra 

iespējas. Otrkārt, šie jaunie… cik tad ilgi mēs 
tos sauksim par jaunajiem? Es pats sevi radinu 
pie domas saukt tos par tiešajiem antikoagu-
lantiem, jo tiem ir tieša iedarbība. Varfarīns, 
kuru mēs sen pazīstam, tomēr ir netiešas darbī-
bas antikoagulants.
Tiešie antikoagulanti ir būtiski samazinājuši 
išēmiskā insulta biežumu. Daudz mazāks ir arī 
intrakraniālo asinsizplūdumu biežums, daudz 
mazāks ir hemorāģisko insultu biežums. Lieto-
jot iepriekšējās paaudzes antikoagulantus, insultu 
skaits mazinājās, bet tai pašā laikā daudz vairāk 
pieauga asiņošanu risks.
– Kāda ir jauno perorālo antikoagulantu 
(POAK) loma išēmiskā insulta riska samazi-
nāšanā? 
Asins recēšanai ir speciāla kaskāde (koagulācijas 
kaskāde), kurai ir divi zari, kas saiet kopā. Koagu-
lācijas kaskādē mēs it kā pagrūžam vienu no rindā 
saliktiem domino kauliņiem, kas viens aiz otra 
sagāžas. Būtiska ir saskarsmes vieta un vēl virkne 
faktoru, kuri ietekmē recēšanas procesu aktivitāti, 
un veidojas asins recekļi. Pēc evolūcijas un � ziolo-
ģijas koagulācijas kaskāde mūs glābj, jo savādāk 
mēs noasiņotu no mazākās skrambiņas. Taču… 
draugs reizēm kļūst par ienaidnieku.
Ir saslimšanas, kuras veicina šo kaskādi, tā sauca-
mās trombofīlijas. Ieguvums no POAK ir tas, ka 
summāri tie ir vismaz tikpat droši kā varfarīns vai 
drošāki, bet ir efektīvāki insultu riska mazināšanā, 
ir mazāki asiņošanas riski. Otrs ieguvums – daudz 
mazāka mijiedarbība ar citiem medikamentiem. 
Bieži vien šie pacienti ir spiesti lietot arī citus medi-
kamentus, un tad šī savstarpējā «stumdīšanās» 
pie bioķīmisko procesu ceļiem var izraisīt katas-
trofu vai vismaz nopietnas blaknes. Tiešās iedar-
bības antikoagulatniem ir īslaicīgs efekts, tāpēc 
šie medikamenti ir jālieto regulāri, devas nedrīkst 
izlaist. Ja pacientam ir lielāks asiņošanu risks, 
var variēt ar devām – jo lielāks risks, jo mazāka 
deva, kas atkal ir ieguvums gan pacientam, gan 
arī ārstam.
Svarīga ir klīnisko ieguvumu samērojamība. 
Tomēr asiņošanas risks no tiešajiem antikoagulan-
tiem kopumā ir daudz mazāks nekā no varfarīna.
– Kādai būtu jābūt ārsta taktikai, lai mazi-
nātu išēmiskā insulta risku mirdzaritmi-
jas pacientiem?
– Pirmais – mēs � ksējam, ka pacientam ir mirdz-
aritmija, vai arī � ksējam, ka pacientam ir augsts 
mirdzaritmijas risks. Nākošais – mēs izmantojam 

insultu riska skalu, CHA2 DS2 VASc skalu, lai iden-
ti� cētu insulta risku. Ja risks ir 0, nekādi speci-
� ski medikamenti pret insultu nav nepieciešami, 
izņemot gadījumus, kad nepieciešams atjaunot 
ritmu. Tad speciālā režīmā tiek lietoti antikoagu-
lanti. Līdzko parādās riska punkti, sākas farmako-
terapija. Augsta riska pacientiem antikoagulanti 
jālieto visu mūžu.
Ja risks ir 1 vai vairāk, tad jālieto antikoagulanti. 
Tiešās iedarbības vai vecais varfarīns? Šeit nāk 
talkā SAM TTR skala, ko sarunvalodā saucam par 
«semu». Šajā sema skalā ir akcentēti riska pun-
kti, kuri ir pret varfarīna lietošanu. Jo vairāk pun-
ktu, jo vairāk argumentu pret varfarīna lietošanu. 
Piemēram, smēķētājiem ir vairāk nepieciešams 
fokusēties uz tiešajiem antikoagulantiem, tāpat, 
ja anamnēzē ir arteriālā hipertensija vai cukura 
diabēts. Tā kā sievietēm ir augstāki asiņošanu 
riski jebkurā vecumā, arī labāki un drošāki būs tie-
šie antikoagulanti. Ja sems ir zems – 2 un mazāk, 
tad mēs varam lietot varfarīnu. Ja ir sems virs 
2 – tiešo antikoagulantu drošība un efektivitāte 
ir augstāka.
Nākamais – skatāmies speciālu koe� cientu INR, 
kas norāda uz asins recēšanas laiku un jāmēra, lie-
tojot varfarīnu. Ja pacientam ir neprecīza koagu-
lācija, ja mēs nekādas korekcijas ar varfarīnu vairs 
nevaram izdarīt, tad jāpāriet uz tiešajiem antikoa-
gulantiem. Ja INR koe� cients ir virs 4, tad pieaug 
asiņošanu riski un hemorāģiskā insulta risks. Tad 
jābrīnās – kā tad tā, ārstēja pret insultu, bet dabūja 
hemorāģisko insultu. Kāds teiks – visa jūsu fabula 
ar antikoagulantiem ir muļķības, lietosim labāk 
aspirīnu. Jā, aspirīns ir labs medikaments, bet pie 
mirdzaritmijas no insulta nepasargās.
Ir tāds precīzs salīdzinājums: mirdzaritmija ir sirds 
elektriskās vai sirds elektroniskās sistēmas kļūda. 
Šī kļūda izraisa disonansi visā cilvēka organismā. 
Mēs jūtam: it kā nedaudz elpas trūkst, nespēks, 
nogurums, cilvēks netiek galā ar ikdienas slodzi... 
Iesākumā pataustām pulsu, pamērām sirdsdarbī-
bas ātrumu. Sirdsdarbība var būt neritmiska vai 
pārlieku ātra... Tad gan ir jāvēršas pie profesionā-
ļiem. Savlaicīga diagnoze un adekvāta, uz zināt-
niskiem pierādījumiem balstīta ārstēšana var ļoti 
daudz palīdzēt.
Medicīnas zinātne šobrīd ir ļoti daudz darījusi, lai 
pasargātu šo unikālo dabas veidojumu – cilvēka 
smadzenes – no insulta. Sargāsim sevi, sargāsim 
sirds muskuli, sargāsim smadzenes! Gan savas, 
gan savu tuvinieku.

Oskars Kalējs: «Galvenās mirdzaritmijas komplikācijas ir sirds mazspēja un insulti. 
Kura no tām ir ļaunāka, tas ir delikāts jautājums. Insultu redz uzreiz, un tas ir traģisks 
ar to, ka mirdzaritmijas pacientiem arī mirstība ir augstāka, turklāt vairākkārt augs-
tāka nekā pie standarta insulta.»
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Viena no biežāk sastopamajām sirds sli-
mībām ir stabila slodzes stenokardija – 
samērā īslaicīgas sāpes vai diskomforts 
krūškurvī slodzes apstākļos, kas reizēm 
šķiet tik maznozīmīgs un viegli pārva-
rams, ka cilvēks nemaz neaizdomājas, 
ka vainīga ir sirds. Citreiz sāpju un dis-
komforta cēlonis tiek paša noteikts gau-
žām kļūdaini, uzskatot, ka vainīgi mazliet 
apsaldēti nervi vai bronhi…

Par to, kas īsti ir stenokardija, kā ar to sadzīvot un 
kā tā ārstējama, Sirds veselības avīzei stāsta asoc. 
prof. Gustavs Latkovskis, Latvijas Kardioloģijas 
centra ārsts kardiologs, invazīvais kardiologs un 
LU Internās medicīnas katedras docētājs.

– Runājot par sirds slimībām, vārds „steno-
kardija” dzirdams ļoti bieži. Ko īsti nozīmē 
šī diagnoze?
– Stenokardija – tas ir sirds kliedziens pēc skā-
bekļa, kuru mēs ne vienmēr sadzirdam. Zinātniskā 
valodā runājot, tā ir išēmija – sirds muskulim pie-
trūkst skābekļa, bet tas vēl nemirst, kā tas būtu 
infarkta gadījumā. Visbiežāk skābekļa trūkumu 
rada sirds asinsvada sašaurinājums.
– Kā šādas problēmas rodas?
– Sirds artērijās izgulsnējoties holesterīnam, tas 
sašaurina asinsvadus. Ja artērijas sašaurinājušās 
par trim ceturtdaļām, tad miera stāvoklī tas šķie-
tami netraucē, bet brīžos, kad sirdij nepieciešams 
vairāk skābekļa un līdz ar to vairāk asiņu – �ziskās 
slodzes, emocionāla uztraukuma laikā –, sašau-
rinājums neļauj tās piegādāt. Tā rodas skābekļa 
bads un slodzes stenokardijas simptomi.
– Kas liecina par to, ka pacientam ir stenokar-
dija? Vai mēs varam runāt par dažādiem ste-
nokardijas veidiem?
– Par stenokardiju parasti liecina sāpes vai spie-
diena sajūta krūtīs. Parasti lielākas �ziskas slo-
dzes gadījumā vai arī emocionāla satricinājuma, 
uztraukuma brīdī krūšu kurvī pa vidu vai vai-
rāk kreisajā pusē nekonkrētā vietā – apmēram 
plaukstas platumā – jūtams smagums, spie-
doša, reizēm dedzinoša sajūta. Sajūta nerodas 
pēkšņi, bet gan lēnām un pakāpeniski – apmē-
ram minūtes laikā – un pakāpeniski arī pāriet. 
Reizēm sāpes var izstarot uz apakšžokli, kreiso 
plecu, elkoni, apakšdelmu, retāk uz abiem ple-
ciem vai uz vēdera pusi, bet nekad zemāk par 
nabu. Atsevišķos netipiskos gadījumos sāpes sajū-
tamas arī lāpstiņu rajonā. Parasti stenokardijas 
lēkme ilgst 3–5–10, reizēm – 15 minūtes, katrā 
gadījumā ne ilgāk par pusstundu, un pāriet, ja 
tiek pārtraukta slodze.
Iepriekš aprakstītās situācijas ir raksturīgas t. s. 
stabilai stenokardijai. Proti, tās biežums un izrai-
sošie faktori mēnešu laikā būtiski nemainās. Lai 
gan tas ir nopietns simptoms, kura gadījumā ir 
nepieciešama rūpīga izmeklēšana, ko nevaja-
dzētu atlikt, pārsvarā tas nedraud ar tūlītējiem 
riskiem dzīvībai. Tomēr, ja stenokardija sāk kļūt 
biežāka (progresēt), un īpaši, ja tā ir jūtama pat pie 
parastām ikdienas aktivitātēm (staigājot pa māju 

vai kāpjot otrajā stāvā), tas ir pietiekami nopietns 
simptoms, lai pie ārstiem grieztos pēc palīdzības 
nekavējoties! Sevišķi bīstams simptoms ir steno-
kardijas parādīšanās miera stāvoklī, kas atkārtojas 
vai ilgst vairāk par 15 minūtēm. Šīs situācijas tiek 
dēvētas par nestabilu stenokardiju. Kādēļ tāds 
nosaukums? Šādi simptomi parasti attīstās tad, 
ja sirds artērijas sašaurinājums ir ieplīsis un tajā 
sāk veidoties trombs. Ja tas netiek tūlīt ārstēts, 
iespējama artērijas pilnīga nosprostošanās, kas 
var novest pie sirds muskuļa bojāejas – miokarda 
infarkta (sāpes tad parasti ilgst vairāk nekā pus-
stundu!). Tādēļ nereti nestabila stenokardija tiek 
dēvēta par pirmsinfarkta stāvokli.
Nereti išēmija var izpausties bez sāpēm: skā-
bekļa bads sirds muskulim ir, bet pacients to 
nejūt. Šādos gadījumos par stenokardijas lēkmi 
var liecināt elpas trūkums. Īpaši tas raksturīgs dia-
bēta pacientiem, jo paaugstināta glikozes līmeņa 
dēļ ir samazināta sāpju izjūta – līdz smadzenēm 
nenonāk signāls par sāpju kairinājumu. Tāpēc dia-
bēta pacientiem, sastopoties ar elpas trūkumu, 
noteikti jāpārliecinās, vai tā iemesls nav sirds artē-
riju sašaurināšanās.
Diemžēl stenokardija ir bieži sastopama slimība. 
Līdz ar to arī biežāk nākas saskarties ar tās nestan-
darta formām, piemēram, rīta stenokardiju, kad 
simptomi jūtami tikai pirmajās rīta aktivitātēs, vai 
nakts stenokardiju (sāpju lēkmes nakts laikā, bie-
žāk uz rīta pusi). Retos gadījumos stenokardijas 
lēkmes var būt saistītas ar ēšanu, kad pēc kriet-
nas maltītes tās novērojamas biežāk (nevis ēšana 
izraisa, bet pēc ēšanas var būt vieglāk provocēja-
mas!). Smēķētājiem un emocionāliem cilvēkiem, 
kas bieži pakļaujas stresam, – un visbiežāk tās ir 
sievietes – novērojama arī spastiskā stenokardija, 
kad spazmas (asinsvadu «krampji») uztraukuma 
laikā aizspiež sirds artērijas. Tāpat ir sastopama 
mikrovaskulārā stenokardija, kad tiek aizsprosto-
tas nevis sirds lielās artērijas, bet gan mikroasins-
vadi. Lai par šo stenokardijas formu pārliecinātos, 
vispirms jāizmeklē lielie sirds asinsvadi. Mikro-
vaskulārā stenokardija atšķirībā no pārējām ste-
nokardijas formām nav saistīta ar infarkta risku.
– Kā rīkoties stenokardijas lēkmes laikā? Vai 
jāmeklē mediķu palīdzība?
Ir noteikti jāatceras – stabilas slodzes steno-
kardijas lēkme nekad nav ilgāka par 30 minū-
tēm. Ja lēkme pusstundas laikā nepāriet, tad 
jāsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība, jo, 
visticamāk, pacientam ir infarkts, kura pazīmes 
ir līdzīgas, bet izteiktākas. Tāpat pie ārsta jāvēr-
šas, ja stenokardijas simptomi parādās pirmo 
reizi mūžā vai arī tie pirmo reizi novērojami pie 
nelielas �ziskas slodzes, vai arī lēkmei sākoties 
miera stāvoklī. Visas šīs pazīmes norāda uz iespē-
jami paaugstinātu infarkta risku. Ja asinsvadu 
sašaurinājums iekšpusē plīst, tad, holesterīnam 
saskaroties ar asinīm, var veidoties trombs, un 
līdz ar to risks asinsvadam aizvērties pavisam, 
izsaucot infarktu.
Kā jau minēju, parasti stenokardijas lēkme pār-
iet, ja tiek pārtraukta to izraisījusī �ziskā slodze. 
Jāņem vērā, ka šādu lēkmju gadījumā nepalīdz 
tradicionālie sirds medikamenti, tādi kā validols, 
korvalols, valokordīns, sirds pilieni. Taču palīdz 

nitroglicerīns – parasti lēkme pāriet pusminū-
tes vai minūtes laikā. Tiesa, atsevišķos gadījumos 
nitroglicerīns (tabletēs zem mēles vai aerosola 
veidā zem mēles vai aiz vaiga) var radīt blakus-
parādības – galvassāpes, nedaudz pazeminātu 
asinsspiedienu. Tāpēc vispirms vēlams pārliecinā-
ties par šī medikamenta ietekmi tad, kad lēkmes 
nav, kā arī, to lietojot, apsēsties vai atgulties, ja tas 
iespējams, lai nenoreibtu galva. Kā alternatīva var 
tikt lietots medikaments ISDN (izosorbīda dinit-
rāts), kas iedarbojas nedaudz lēnāk, toties ilgāk 
un ar mazāk izteiktām galvassāpēm.
– Kā stenokardija tiek ārstēta?
– Ārstēšana ir atkarīga no stenokardijas sma-
guma. Visos gadījumos vispirms ir jāsaprot, kāds 
ir pacienta stāvoklis. Ja ir nopietni sašaurinājumi 
sirds asinsvados, jāatjauno asins pieplūde sirds 
muskulim, tas ir, jāveic revaskularizācija. Vis-
biežāk tas tiek darīts, ievietojot sašaurinājuma 
vietās stentus, vispirms ar precīzām metodēm 
izvērtējot katru bojājumu. Otra alternatīva ir šun-
tēšana – sirds operācija, kuras laikā, atverot krūš-
kurvi un, iespējams, uz laiku apturot sirdsdarbību, 
no kāju vēnām vai arī, izmainot krūškurvī artē-
riju gaitu, tiek izveidots aplinkus asinsrites ceļš, 
apejot bojātās vietas. Ir arī gadījumi, kad ķirur-
ģiska iejaukšanās nav nepieciešama un pietiek 
tikai ar medikamentozu ārstēšanu.
Taču pilnīgi visiem pacientiem neatkarīgi no sli-
mības smaguma pakāpes ir gan jākoriģē dzī-
vesveids, tas ir, jāatmet smēķēšana, jāsamazina 
liekais svars, jālieto pareizs uzturs, kā arī jāno-
darbojas ar piemērotām fiziskajām aktivitā-
tēm (saskaņojot ar ārstu), gan arī jālieto noteikti 
medikamenti pro�laksei, lai slimība neprogre-
sētu un tiktu samazināts holesterīna līmenis. 
Tiek uzskatīts: ja reiz asinsvados sašaurinājums 
ir konstatēts, tad ir jālieto maksimālā statīnu – 
holesterīna līmeni samazinošo preparātu – deva 
pat tad, ja holesterīns šķietami ir normas robe-
žās. Ja nav iespējams sasniegt mērķi – zema blī-
vuma lipoproteīnu holesterīna (ZBLH) rādītāju 
mazāku par 1,8 mmol/l –, tad statīni tiek kombi-
nēti ar citiem medikamentiem.
– Vai medikamentu lietošana jāsāk uzreiz pēc 
diagnozes noteikšanas?
– Pat tad, ja tikai ir aizdomas par stenokardiju 
un diagnoze vēl nav noteikta, ārsts var ieteikt 
gan dzīvesveida sakārtošanu, gan pro�laktisko 
medikamentu lietošanu – statīnu terapiju, medi-
kamentus asinsspiediena regulēšanai, aspirīnu 

asins šķidrināšanai, kā arī speciālas zāles, ar kurām 
samazināt vai nepieļaut stenokardiju.
Stenokardiju var ārstēt ar vairākām medikamentu 
grupām, kuras, pirmkārt, neļauj sirdij strādāt pārāk 
ātri; otrkārt, neļauj sirds asinsvadiem spazmēt; 
treškārt, paplašina asinsvadus un samazina sirds 
slodzi; ceturtkārt, iedarbojas uz sirds muskuli, lai 
optimizētu skābekļa patēriņu un palīdzētu sirds 
muskulim pārciest išēmiju. Pie pēdējās medika-
mentu grupas pieder meldonijs, trimetazidīns, 
ranolazīns.
– Daudzi pacienti pēc revaskularizācijas 
sūdzas par nogurumu un spēku izsīkumu. 
Kādu risinājumu jūs šādā gadījumā ieteiktu?
– Vispirms jārunā ar ārstu un jāmēģina noskaid-
rot noguruma cēlonis. Ir iespējams, ka tas sais-
tīts ar medikamentu lietošanu, bet šādi gadījumi 
ir reti. Visbiežāk diskomfortu izraisa psihoemo-
cionālais diskomforts, jo cilvēks, kas līdz šim 
sevi uzskatījis gandrīz par veselu, ir sastapies ar 
nopietnu slimību, viņam vairs nav skaidrs, ko viņš 
drīkst un nedrīkst darīt, utt. Šāds diskomforts var 
radīt ne tikai nogurumu, bet arī nedrošību vai 
pat depresiju.
Viens no risinājumiem ir konsultācija pie ārsta, kas 
atbildēs uz visiem neskaidrajiem jautājumiem, 
kā arī pie speciālista rehabilitologa, kas palīdzēs 
sastādīt individuālu programmu, kā pakāpeniski 
palielināt slodzi un atgriezties kvalitatīvā ikdienā. 
Fiziskās aktivitātes ir vajadzīgas, turklāt pēc revas-
kularizācijas cilvēks reāli var ar tām nodarboties, 
neizjūtot diskomfortu.
Ja šādi ar spēku izsīkumu nav iespējams tikt galā, 
ieteicama psihoterapija, lai saprastu, kas tieši 
traucē cilvēkam atgriezties ikdienā un kādas ir 
viņa vēlmes. Atsevišķos gadījumos var izmantot 
arī antidepresantus. Nav jābaidās no pieraduma; 
antidepresanti palīdzēs tikt pāri lūzuma punktam, 
un pēc tam to lietošana vairs nebūs nepieciešama.
– Vai stenokardija prasa tuvinieku iesaistī-
šanos? 
Tuviniekiem, protams, jābūt informētiem par sli-
mību, īpaši tiem, kas dzīvo kopā ar pacientu. Tuvi-
nieki var palīdzēt kontrolēt �ziskās aktivitātes, lai 
neprovocētu lēkmes, kontrolēt to ilgumu, lai lai-
kus izsauktu neatliekamo medicīnisko palīdzību, 
ja rodas aizdomas par sirds infarktu. Tāpat tuvi-
nieku iesaistīšanās nepieciešama dzīvesveida kori-
ģēšanai – atbalstīt, ja jāatmet smēķēšana, novērst 
pasīvo smēķēšanu, pievērsties veselīgam uztu-
ram u.tml.

PACIENTU IZGLĪTĪBAI

Gustavs Latkovskis: «Stabilas slodzes stenokardijas lēkme nekad nav ilgāka par 
30 minūtēm. Ja lēkme pusstundas laikā nepāriet, tad jāsauc neatliekamā medicī-
niskā palīdzība, jo, visticamāk, pacientam ir infarkts, kura pazīmes ir līdzīgas, bet 
izteiktākas.»
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VESELAS SIRDS SKOLA

ANNA KALNIŅA

Sirds mazspēja ir viena no visbiežāk 
sastopamajām sirds slimnieku diag-
nozēm gan Latvijā, gan citviet pasaulē 
(Pasaulē sirds mazspēja ir aptuveni 
23 miljoniem iedzīvotāju, tas ir, 2–3% 
pieaugušo. Saslimstība palielinās līdz ar 
vecumu: vecumā virs 65 gadiem – 6–10%, 
virs 70 gadiem – 10–20%), tomēr jopro-
jām cilvēkiem trūkst izpratnes par šīs 
diagnozes patiesajiem cēloņiem, kā arī 
rūpēm, ko prasa mūsu dzīvei tik svarī-
gais orgāns.

Par to, kas ir sirds mazspēja, kā to diagnosticēt un 
ar to sadzīvot, Sirds veselības avīzei stāsta kardio-
loģe Janīna Romanova, P. Stradiņa Klīniskās uni-
versitātes slimnīcas Latvijas Kardioloģijas centra 
Vispārējās kardioloģijas nodaļas vadītāja.

Kas ir sirds mazspēja
«Sirds mazspēja ir sindroms, kad strukturālu vai 
funkcionālu izmaiņu vai bojājumu dēļ tiek trau-
cēta sirds muskuļa spēja sarauties un iepum-
pēt asinis asinsvados. Sirds kreisais kambaris, kā 
zināms, pumpē asinis caur aortu uz visiem pārē-
jiem cilvēka orgāniem, savukārt labais kambaris 
nogādā venozās asinis uz plaušām, lai tās tur tiktu 
apskābekļotas. Ja sirds kambaru spēja pumpēt 
asinis ir traucēta, tad organismā sastājas lielāks 
asiņu daudzums. Tām sastājoties plaušās, rodas 
elpas trūkums, bet, ja otrā cirkulācijas lokā, vēro-
jama tūska kājās, sastrēgums aknās, kas izpaužas 
ar aknu palielināšanos un sāpēm labajā paribē,» 
stāsta J. Romanova.

Sirds mazspējas cēloņi
«Sirds mazspēja nekad nav primārā vai vienīgā 
diagnoze, bet gan klīnisks stāvoklis, kas ir citu 
sirds slimību rezultāts. Visbiežāk – aptuveni 70% 
gadījumu – sirds mazspējas iemesls ir koronārā 
sirds slimība, kuras cēlonis savukārt visbiežāk ir 
miokarda infarkts, kad aterosklerozes dēļ rodas 
izmaiņas sirds asinsvados, veidojas panga, kurai 
plīstot asins receklis aizsprosto asinsvadu. Netiek 
apasiņota kāda sirds daļa, tā atmirst (infarkts), 
rodas rēta, kas nespēj funkcionēt un sarauties kā 
normāls muskulis,» skaidro kardioloģe.

Sirds mazspēju var izraisīt ne tikai asinsvadu, 
bet arī sirds muskuļa slimības – kardiomiopātijas. 
Šāds cēlonis ir apmēram 10% sirds mazspējas gadī-
jumu. «Arī kardiomiopātijas cēloņi ir dažādi. Tai var 
būt ģenētiska izcelsme, kardiomiopātiju var izraisīt 
medikamenti, toksiskas vielas (alkohols, bieži lieto-
tas ķimikālijas), endokrīnas saslimšanas (diabēts, 
vairogdziedzera un virsnieru slimības u.c.). Tāpat 
pie vainas var būt uztura problēmas – aptaukoša-
nās, kaheksija u.c. Nopietna slimība ir t.s. grūtnieču 
kardiomiopātija, kad izmaiņas sirds muskulī saistītas 
ar grūtniecības izraisītām pārmaiņām organismā. 
Ne vienmēr šī slimība labi padodas ārstēšanai.»

Trešā lielā sirds mazspējas cēloņu grupa ir 
sirds vārstuļu problēmas, kas var būt iegūtas vai 
iedzimtas. Ārstus pārsteidz, ka vēl joprojām sta-
cionārā nokļūst jau pieauguši cilvēki ar iedzimtām, 
bet līdz šim nekonstatētām un nekoriģētām sirds 
vārstuļu problēmām, neraugoties uz mūsdienīga-
jām diagnostikas iespējām.

Nedrīkst piemirst hipertensiju!
«Ļoti bieži sastopama slimība ir hipertensija 
jeb paaugstināts asinsspiediens, kas ir pavi-
sam viegli diagnosticējama – atliek tikai izmē-
rīt asinsspiedienu. Tomēr cilvēki bieži šai kaitei 

nepievērš uzmanību un to neārstē, līdz ar to radot 
nepārtrauktu pārmērīgu slodzi sirds kreisajam 
kambarim, jo tam ir jāpumpē asinis pret aug-
stu spiedienu. Tas uzbriest un nevar vairs pildīt 
savu funkciju, radot sirds mazspēju,» skaidro J. 
Romanova. Savukārt, adekvāti sekojot līdzi vese-
lības stāvoklim un regulējot asinsspiedienu, šo 
pārslodzi iespējams mazināt, līdz ar to neradot 
sirds mazspēju.

Progresējoša slimība
Tiek izšķirta akūta un hroniska sirds mazspēja. 
«Akūta sirds mazspēja ir pēkšņs sindroms, kam 
nepieciešama steidzama kvali�cēta palīdzība, 
citādi pacients mirst. Akūtu sirds mazspēju rada 
plaušu tūska, kardiogēns šoks, miokarda infarkts, 
tāpat tā novērojama hipertensīvu krīžu gadīju-
mos. Savukārt hroniska sirds mazspēja sākas 
pakāpeniski, aizvien pieaugot sūdzībām; galve-
nokārt tas ir elpas trūkums, vājums, nespēks, kā 
arī kāju tūska,» skaidro J. Romanova.

Hroniskai sirds mazspējai ir četras funkcionā-
lās klases. Pirmās funkcionālās klases pacientiem 
sūdzības parādās tikai lielas �ziskās slodzes, pie-
pūles laikā. Ikdienas �ziskās aktivitātes neizraisa 
nogurumu, elpas trūkumu. Otrajā klasē elpas 
trūkums u.c. simptomi novērojami pie vieglām 
�ziskām aktivitātēm. Trešajai klasei raksturīgs 
ievērojams �zisko aktivitāšu ierobežojums, bet 
ceturtajā klasē diskomforts un sūdzības novē-
rojamas pat miera stāvoklī. Jebkura �ziska akti-
vitāte izraisa diskomfortu. «Sasniedzot ceturto 
funkcionālo klasi, 50% pacientu mirst piecu gadu 
laikā,» J. Romanova raksturo slimības bīstamību 
un progresiju. «Ja tiek slikti ārstēta pamatsli-
mība, kas izraisījusi sirds mazspēju, tad tā prog-
resē ļoti strauji un var nonākt līdz stadijai, kad 
tiek traucēta visu orgānu darbība, jo tie netiek 

pietiekamā daudzumā apgādāti ar skābekli. 
Rodas tro�ski traucējumi visā organismā – išē-
misks kolīts, išēmiska kāju slimība u.c. Sirds maz-
spējas pēdējā stadijā, kura diemžēl var skart arī 
gados samērā jaunus pacientus, vienīgā palīdzība 
ir sirds transplantācija.»

Laikus veikta diagnostika
Jāņem vērā, ka sirds mazspēja sākuma stadijās ir 
pilnībā izārstējama, ja iespējams pilnīgi izārstēt 
tās cēloni. Taču savlaicīga diagnostika ir būtiska 
jebkurā gadījumā, jo, laikus konstatējot arī tās hro-
niskās kaites, kuras pilnībā novērst nav iespējams, 
piemēram, hipertensiju, var ievērojami samazināt 
to progresēšanu, līdz ar to uz daudziem gadiem 
attālinot sirds mazspējas iestāšanos.

«Sirds mazspējas diagnostikas zelta standarts 
ir pareizi ievākta anamnēze, kam seko objektīvā 
izmeklēšana: ehokardiogramma, rentgens un 
sirds mazspējas marķiera noteikšana,» stāsta J. 
Romanova. «Pareizi noskaidrojot anamnēzi, iespē-
jams konstatēt problēmas, par kurām pacients 
nemaz nav aizdomājies, piemēram, par elpas 
trūkumu, strauji kāpjot pa kāpnēm. Konstatē-
jot, ka pacientam iespējama sirds mazspēja, tiek 
noskaidrots tās cēlonis. Ehokardiogramma pre-
cīzi parāda sirds mazspējas izteiktību, pakāpi, 
muskuļa bojājumus. Rentgens nepieciešams, lai 
konstatētu asins sastrēguma klātbūtni plaušās. 
Elektrokardiogramma uzrāda sirds ritma traucē-
jumus. Savukārt ar asinsanalīžu palīdzību iespē-
jams noteikt nātrijurētisko peptīdu līmeni asinīs. 
Tas ir hormons, ko izdala sirds muskuļa šūnas sirds 
iestiepuma rezultātā. Jo vairāk tiek iestiepts mio-
kards, jo vairāk tiek producēta šī viela. Norma ir 
līdz 100 pg/mL. Ja šis skaitlis ir lielāks par 100, 
tad tas var liecināt par sirds mazspēju. Mēs esam 
sastapuši pacientus, kuriem šis rādītājs ir 6000!»

Ārstēšanas iespējas
Stāstot par sirds mazspējas ārstēšanas iespējām, 
Janīna Romanova kā pirmo min nefarmakoloģisko 
ārstēšanu, kas, protams, viena pati bez medika-
mentiem problēmu nenovērsīs, tomēr ir vitāli 
nepieciešama kvalitatīvai veselības saglabāšanai. 
«Tā ir diēta, galvenokārt ierobežojot sāls patēriņu, 
šķidruma ierobežošana (sākot no sirds mazspē-
jas trešās funkcionālās klases), kā arī regulāras 
mērenas �ziskās aktivitātes. Protams, aktivitāšu 
līmeni var regulēt pēc pašsajūtas, tomēr vispa-
reizāk būtu, ja pareizos vingrinājumus un piemē-
rotāko slodzi norādītu speciālists rehabilitologs. 
Jāatceras, ka neko nevajag darīt pāri saviem spē-
kiem, jo pārslodze nodara organismam ļaunumu,» 
uzsver ārste.

«Sākot sirds mazspējas ārstēšanu, vispirms 
jānovērš pavadošā patoloģija, kādēļ mazspēja 
iestājusies. Ja tā radusies saistībā ar sirds ritma 
traucējumiem, tad tie ir maksimāli jākompensē. 
Ja ir mirdzaritmija, tad jāpanāk sirds ritma palēni-
nāšanās. Ja ir asinsvadu problēmas, tad vispirms 
jāatjauno to funkcija. Vārstuļu problēmas jāko-
riģē ķirurģiskā ceļā.

Ja sirds mazspējas process ir tālu attīstījies, 
tad sirds ritmu un funkcijas var koriģēt ar elek-
troierīcēm – kardiostimulatoru vai resinhronizā-
cijas ierīci, kas palīdz gadījumos, ja pēc infarkta 
ir traucēta kreisā kambara normāla, sinhrona 
saraušanās. Savukārt bīstamo aritmiju gadī-
jumā iespējama ICD (implantējamā kardio-
vertera-defibrilatora) implantācija, kas kupē 
bīstamās aritmijas.»

Kā risinājumu galēji smagos gadījumos 
J. Romanova min sirds transplantāciju, kas ir īpaši 
sarežģīta gan operācijas, gan saderīga donora 
atrašanas dēļ. «Saderīgs donors var būt jāmeklē 
ilgi, bet tāds var arī neatrasties,» uzsver J. Roma-
nova. «Palīgiespēja, gaidot donoru, ir mākslīgo 
sirds kambaru pievienošana, kas darbojas sirds 
vietā un pumpē asinis, taču, domājot par pacienta 
ērtībām un dzīves kvalitāti, šo iespēju nevar 
uzskatīt par sirds transplantācijas alternatīvu.»

Zāles jālieto rūpīgi!
Ir jāņem vērā, ka sirds mazspējas ārstēšanai 
paredzēto medikamentu sākotnējā deva ļoti 
atšķiras no sasniedzamās mērķa devas. «Sākumā 
zāles jālieto nelielās devās, lai neradītu straujas 
pārmaiņas un stresu organismam (var palēni-
nāties pulss, pazemināties asinsspiediens utt.), 
obligāti lēnām palielinot devu līdz mērķa devai. 
Diemžēl mēs sastopamies ar gadījumiem, kad, 
ģimenes ārstam izrakstot receptes, titrēšana uz 
augšu nenotiek un pacients arī turpmāk lieto 
tikai sākotnējo devu, kas, protams, ir nepietie-
kama.» Otrs medikamentu lietošanas klupšanas 
akmens ir diurētiķi – nedz pacienti paši, nedz 
ģimenes ārsti to lietošanai nepievērš pietiekamu 
uzmanību. Drīzāk otrādi – pacienti atsakās no 
to lietošanas, lai neapgrūtinātu savu ikdienu, 
biežāk meklējot labierīcības. «Taču tieši diurē-
tiķi sirds mazspējas ārstēšanā ir medikaments 
numur viens, jo ar to palīdzību tiek samazināts 
šķidruma daudzums organismā, līdz ar to arī 
samazinot asins daudzumu, kas sirdij jāpār-
pumpē, tādējādi arī samazinot tās slodzi,» 
skaidro J. Romanova. Saistībā ar šķidruma dau-
dzuma kontroli organismā svarīga ir svara kon-
trole. Ja svars sāk pēkšņi un strauji palielināties, 
tas var būt signāls, ka organismā notiek šķid-
ruma aizture un nepieciešams palielināt urīn-
dzenošo medikamentu devu. Un otrādi – strauja 
svara samazināšanās var liecināt par nepietie-
kamu orgānu apasiņošanu.

Janīna Romanova: «Sirds mazspēja nekad nav primārā vai vienīgā diagnoze, bet gan 
klīnisks stāvoklis, kas ir citu sirds slimību rezultāts. Visbiežāk – aptuveni 70% gadī-
jumu – sirds mazspējas iemesls ir koronārā sirds slimība.»

Sirds problēmas jārisina laikus!
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ATTĪSTĪBA

EVITA HOFMANE

Sirds un asinsvadu slimības ir būtiska 
sabiedrības veselības problēma gan Lat-
vijā, gan citviet pasaulē. Mūsu valstī tās 
ir visizplatītākais nāves cēlonis.

Ar P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas 
ārsti, sirds ķirurģi Edīti Kulmani runājam par 
sirds ķirurģiskās ārstēšanas iespējām, šīs jomas 
problēmām, kā arī to, cik liela ir mūsu pašu loma 
savas sirds veselības saglabāšanā.

– Kāda šobrīd ir situācija kardiovaskulāro sli-
mību jomā?
– Tā ir ļoti, ļoti nozīmīga lieta. Pasaules statisti-
kas dati liecina, ka kopš 2010. gada 1/3 iedzīvo-
tāju nāves cēlonis ir kardiovaskulārās – sirds un 
asinsvadu – saslimšanas. Latvijā situācija ir pat 
sliktāka. Slimību pro�lakses un kontroles centra 
dati vēsta, ka 2014. gadā 57% gadījumu iedzīvo-
tāju nāves iemesls ir bijušas asinsrites slimības. 
Tomēr desmit gadu griezumā kopējās tendences 
liecina par kardiovaskulārās mirstības samazinā-
šanos. Medicīna attīstās, cilvēki ir vairāk infor-
mēti, sāk vairāk domāt par savu veselību un ātrāk 
nonāk pie ārstiem. Lai gan Eiropā kardiovaskulā-
rās slimības joprojām ir biežākais nāves iemesls, 
biežāks nekā onkoloģiskās saslimšanas. Ir tikai 
dažas valstis Eiropā, kur no onkoloģiskām saslim-
šanām vīrieši mirst biežāk nekā no kardiovaskulā-
rām saslimšanām, un tikai viena valsts – Dānija –, 
kurā onkoloģiskās saslimšanas ir biežākais nāves 
cēlonis sievietēm.
– Ņemot vērā saslimstību, cik sirds operāciju 
gadā Latvijā vajadzētu veikt?
– Konkrētus ciparus ir grūti nosaukt, bet noteikti 
vairāk, nekā tas ir tagad. Šogad pasūtījums ir 1200. 
Būtībā tas, cik operācijas tiek veiktas, ir atkarīgs 
no �nansējuma. 2008. gadā pie mums tika izda-
rītas 1300 operācijas. Tas nozīmē, ka pacienti ir, 
un viņiem ir nepieciešama ķirurģiskā ārstēšana.
– Kādos sirds un asinsvadu slimību gadījumos 
tiek izmantota ķirurģiskā ārstēšana? Pašlaik 
operācijām ir tendence kļūt mazāk invazīvām, 
pacientam saudzējošākām. 
– Katrai saslimšanai un tās stadijai ir savas ārstēša-
nas metodes. Vienas no biežākajām operācijām, 
ko mēs izdarām, ir koronāro artēriju šuntēšanas 
operācijas. Šāda operācija nepieciešama, ja koro-
nārā sirds slimība ir skārusi vairākus sirds asins-
vadus, sašaurinājumu ir daudz un tie ir izkaisīti. 
Mēs izveidojam apvedceļus jeb šuntus vietās, 
kur asinsvads ir sašaurināts. Tā kā šunta mate-
riālam ir jābūt dabīgam, tam parasti izmanto vai 
nu kājas vēnu, vai krūškurvja iekšējo artēriju. Otrs 
biežākais sirds ķirurģisko operāciju veids ir sirds 
vārstuļu operācijas, kas tiek veiktas deģenerāci-
jas, kalci�kācijas, infekcijas un citu iemeslu dēļ. Ir 
dažādi vārstuļu operāciju veidi. Ja ir iespējams, 
tad saremontē paša pacienta vārstuli, tas ir, veic 
vārstuļa plastisko operāciju. Ja vārstuļa plastiku 
nav iespējams veikt, vārstuli protezē – veco vār-
stuli izgriež ārā un ieliek vai nu mehānisku vai 
bioloģisku protēzi.
Pie mums veic arī iedzimtu sirdskaišu korekciju 
pieaugušajiem, ķirurģiski ārstējam krūškurvja aor-
tas patoloģijas, aritmijas un sirds audzējus. Galēji 
smagas sirds mazspējas gadījumā veicam sirds 
transplantācijas vai liekam cirkulācijas palīgierī-
ces, kas nodrošina sirds funkciju līdz transplan-
tācijai vai līdz mūža galam. Dažkārt ārstēšanas 
metodes tiek kombinētas. Tiek veiktas tā sauca-
mās hibrīdoperācijas.
– Kā tas izpaužas?

– Tas nozīmē, ka tiek veikta sirds operācija kopā ar 
kādu mazinvazīvu procedūru. Piemēram, iespē-
jama miega artērijas stentēšana sirds operāci-
jas laikā. Ja pacientam pirms sirds operācijas tiek 
konstatēts sašaurinājums miega artērijā, viņam 
operācijas laikā pastāv liels insulta risks. Tāpēc, 
lai mazinātu insulta risku, miega artērijā ieliek 
stentu un tad operē sirdi.
Vēl pirms kāda laika pacientei koronārajā asins-
vadā tika ielikts stents, un pēc tam caur mazu 
griezienu – daļēju sternotomiju – tika nomainīts 
aortas vārstulis. Paciente bija diezgan korpulenta, 
ar elpošanas problēmām, un mazais grieziens 
palīdzēja saglabāt krūškurvja stabilitāti, kas pēc 
tam slimniecei ļāva ātrāk izveseļoties. Ja mums 
būtu jāizveido gan artērijas šunts, gan jāizoperē 
vārstulis, to nevarētu izdarīt caur mazu griezienu. 
Arī atveseļošanās būtu ilgāka. Tieši šādā hibrīd-
veidā, kad kopā tiek veikta koronārās artērijas 
stentēšana un sirds operācija ar mazu griezienu, 
ir veikta tikai viena operācija. Vienkārši sirds vār-
stuļu operācijas ar mazu griezienu esam veikuši 
ap 30 pacientiem.
Pie hibrīdoperācijām varētu pieminēt arī transka-
tetra aortas vārstuļa protezēšanu un transkatetra 
aortas vārstuļa implantācijas, ko mūsu slimnīcā 
veic kopš 2009. gada.
– Viens no nozīmīgākajiem sasniegumiem 
sirds slimību ārstēšanā ir sirds transplantā-
cija. Kas Latvijā notiek šajā jomā?
– Sirds transplantācija ir pēdējā sirds mazspējas 
ārstēšanas metode, kad visas citas jau ir izmēģi-
nātas – medikamenti, mazinvazīvās procedūras, 
ķirurģija –, bet tās nepalīdz. Sirds transplantāci-
jas Latvijā tiek izdarītas no 2002. gada un šobrīd 

kopā ir veiktas 20 pacientiem. Sākotnēji pamat-
problēma bija �nansējums un operācijas izdarīja 
par slimnīcas budžeta līdzekļiem. Ārstiem gan 
nevajadzētu domāt, kur ņemt naudu, viņiem 
būtu jānodarbojas ar medicīnas lietām. Tagad 
jau otro gadu sirds transplantēšanai ir piešķirts 
valsts �nansējums. Ļoti nopietna problēma ir tā, 
vai un kā pacienti pie mums nonāk. Tas ne vien-
mēr ir atkarīgs no ģimenes ārsta. Ir ļoti daudz 
pacientu, īpaši laukos, kuri paši neiet pie ārsta 
un arī nesūdzas.
Protams, pastāv donoru problēma. Mūsu popu-
lācija ir diezgan maza, līdz ar to arī sirds donoru 
ir maz. Turklāt cilvēki nelabprāt atļauj izmantot 
savu radinieku orgānus. Ja ir donora sirds, tad 
viss tiek mobilizēts un organizēts, lai operācija 
varētu notikt.
Vēl viena problēma ir pacientu pēcoperācijas 
aprūpe. Ir ļoti nopietni jāseko šo pacientu vese-
lības stāvoklim. Pašlaik viņi brauc pie mums uz 
pārbaudēm, ir atsevišķi ārsti, kuri šos pacien-
tus kontrolē, ar viņiem strādā. Nākotnē, jo vai-
rāk šādu pacientu kļūs, jo vairāk vajadzētu būt 
lietām, ko pēcoperācijas posmā varētu darīt arī 
ģimenes ārsti.
– Kādi, jūsuprāt, ir nozīmīgākie sasniegumi 
Latvijā sirds ķirurģijas jomā?
– Sirds ķirurģija visu laiku attīstās, tiek ieviestas 
jaunas metodes. Mēs lepojamies, ka veicam sirds 
transplantācijas. Kopš 2009. gada izdarām trans-
katetra aortas vārstuļu implantācijas (TAVI). Aor-
tas vārstuli implantē mazinvazīvā ceļā caur cirkšņa 
artēriju vai caur mazu griezienu caur sirds galotni. 
Procedūru varētu salīdzināt ar stenta implantāciju 
asinsvadā. Tai nav nepieciešami plaši griezieni 

un mākslīgā asinsrite. Parasti šo metodi izvēlas 
pacientiem ar augstu sirds operāciju risku. Šādi 
implantēts vārstulis ir jau vairāk nekā 160 cilvē-
kiem. Mēs ļoti lepojamies, ka, sākot ar 2007. gadu, 
izdarām vairāk nekā 1000 operācijas gadā. Tas 
norāda, ka esam samērā liels centrs.
– Ko jūs vēlētos un kādas ķirurģiskās ārstēša-
nas metodes būtu iespējams attīstīt tuvāko 
gadu laikā?
– Viena no lietām ko mēs vēlētos attīstīt, ir vār-
stuļu plastiskās operācijas, jo tas nozīmē, ka tiek 
salabots paša pacienta vārstulis. Tas ir ļoti sarež-
ģīts darbs. Man šķiet, ka tā ir joma, kur mums vēl 
ir daudz ko mācīties un attīstīties. Kāpēc šādas 
operācijas ir labākas? Ja mēs nomainām vārstuli 
un ieliekam protēzi, tas organismam ir svešķerme-
nis. Pacientam ir jālieto speciālas asinis šķidrinošas 
zāles, kas var radīt asiņošanas problēmas. Tāpēc 
salabot vienmēr ir daudz labāk. Tas arī ir jācenšas 
darīt, ir jāmācās.
– Kas ikvienam būtu jāņem vērā un jādara, lai 
pēc iespējas ilgāk saglabātu sirdi labā formā?
– Tas ir liels darbs. Tāpat kā mēs kārtojam māju, 
lai tā būtu tīra, tāpat ir jāsakārto savs organisms, 
un to vajadzētu darīt jau no bērnības. Jāveido 
pareizi ēšanas ieradumi, lai gan tas nenozīmē, 
ka nekad nedrīkst apēst kūciņu. Drīkst! Taču 
ne jau katru dienu. Otra liela problēma Latvijā 
ir �ziskās aktivitātes. Šobrīd gan situācija sāk 
uzlaboties, un arvien vairāk cilvēku tam pievērš 
uzmanību, vairāk kustas. Manos skolas gados 
bieži domājām, kā varētu izvairīties no sporta 
nodarbībām, un mums īsti neizskaidroja, kāpēc 
tās ir vajadzīgas. Piemēram, skolotāji vienkārši 
liek noskriet vienu kilometru, nevis māca, ko 
darīt, ja tu to pašlaik nevari. Bet galvenais jau 
ir zināt, ko es varu darīt tagad, lai es kaut ko 
varētu izdarīt nākotnē. Varbūt kilometra vietā 
sākt ar puskilometru?
Vēl, strādājot ar pacientiem, esmu pamanījusi, ka 
viņi pārsvarā ir ļoti slikti informēti par savu ķer-
meni. Varbūt tas būtu jāmāca veselības mācības 
stundās skolā? Cilvēkiem vajadzētu saprast, kā vei-
dojas biežākās saslimšanas, kāpēc tas notiek un 
ko viņi var darīt, lai nesaslimtu. Tāpat ir jāmācās, 
ko nozīmē ēst pareizi un kā pareizi nodarboties 
ar �ziskajām aktivitātēm. Ikviens var atrast laiku 
�ziskajām aktivitātēm, kaut vai pusstundu dienā. 
Tikai tad, kad jau esi formā, tu novērtē, cik daudz 
labāk jūties. Šo izpratni vajadzētu veidot jau bēr-
nībā, un tam jāsākas ģimenē.
– Tomēr sākt nekad nav par vēlu!
– Pazīstot Latvijas cilvēkus, šis jautājums ir ļoti sva-
rīgs. Pacienti bieži saka: kā jūs, dakter, teiksiet, tā 
būs labi! Cilvēkiem pašiem vajadzētu vairāk inte-
resēties par savu veselību. Ir jāsaprot, ka viss ir 
atkarīgs no mums pašiem. Daudzi pacienti domā: 
dakteris iedos to mazo, balto tabletīti, un tad es 
piecelšos un aiziešu. Tā nebūs. Vispirms pašam 
ir jāpadara daudz, daudz darba un jāsaprot, ka 
kaut kas savā dzīvē ir jāmaina. Minēšu kādu diez-
gan tipisku piemēru. Agrāk es strādāju slimnīcas 
uzņemšanas nodaļā. Pie mums atnāk cilvēks un 
saka: es te jau biju pirms nedēļas, bet man nepa-
liek labāk. Izrādās – dakteris ir uzrakstījis daudzus 
punktus, kas jāizpilda, bet no tiem nekas nav izda-
rīts. Te es nerunāju par medikamentiem, kas var 
būt dārgi un ko, iespējams, dažkārt nevar nopirkt. 
Taču ir rakstīts, ka jāievēro diēta u.c. lietas. Diem-
žēl nekas nav darīts. Tad kāpēc brīnīties, ka nekļūst 
labāk? Cilvēkiem ir jāsaprot, ka viņiem ir jāstrādā 
ar sevi, jo ķermenis pats no sevis veselāks nekļūs. 
To tabletīti jau vienmēr varēs norīt, bet ir jācen-
šas, lai bez tās varētu iztikt pēc iespējas ilgāk. Tas 
ir nopietns darbs.

Edīte Kulmane: «Vienas no biežākajām operācijām, ko mēs izdarām, ir koronāro artē-
riju šuntēšanas operācijas. Šāda operācija nepieciešama, ja koronārā sirds slimība ir 
skārusi vairākus sirds asinsvadus, sašaurinājumu ir daudz un tie ir izkaisīti. Mēs izvei-
dojam apvedceļus jeb šuntus vietās, kur asinsvads ir sašaurināts.»

Būt veselam – ikdienas darba auglis
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FOKUSS

Kas kaiš mazajai sirsniņai?
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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JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

LUDMILA GLAZUNOVA

Cukura diabēts ir diagnoze, no kuras bai-
dās ikviens. Šobrīd, pateicoties jaunās 
paaudzes medikamentiem, ir iespējams 
ar šo slimību sadzīvot, un ne tikai sadzī-
vot, bet dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Tas gan 
notiek tikai tad, ja pacients pats vēlas 
cīnīties ar savu slimību, nevis to ignorēt.

Par jaunajiem medikamentiem 2. tipa cukura dia-
bēta ārstēšanā un šīs slimības riskiem uz sarunu 
aicinājām Rīgas Austrumu klīniskās universitātes 
slimnīcas galveno speciālistu internajā medicīnā 
un RSU Iekšķīgo slimību katedras vadītāju profe-
soru Aivaru Lejnieku.

– Vai pēdējos gados ir parādījušies kādi jau-
numi cukura diabēta medikamentu klāstā?
– Pēdējo sešu gadu laikā ir nākuši klāt daudzi 
dažādu grupu medikamenti, kuri mazina glikēmiju 
(cukura līmeni asinīs). Piemēram, dažādi insulīna 
preparāti: ļoti garas darbības, lielas koncentrācijas, 
kombinācija ar GLP-1, kuri šobrīd ieņem ļoti nozī-
mīgu vietu diabēta ārstēšanā. Tie ne tikai uzlabo 
diabēta kompensāciju, bet arī samazina vienu no 
biežākajām un smagākajām cukura diabēta ārs-
tēšanas problēmām – hipoglikēmiju.
Paralēli insulīna preparātiem šobrīd ir pieeja-
mas medikamentu grupas, kas palīdz ārstiem 
un pacientiem precīzāk un vienkāršāk sasniegt 
ārstēšanās mērķus un arī izvairīties no dažādām 
komplikācijām: svara palielināšanās, hipoglikēmi-
jas. Šiem jaunajiem cukura līmeni samazinošajiem 
līdzekļiem nav arī negatīvas ietekmes (šobrīd nav 
pierādīta) uz dažādu sirds un asinsvadu slimību 
riska faktoru attīstību.
– Kādas ir šīs medikamentu grupas?
– Šobrīd mēs varam izmantot trīs būtiski jaunas 
medikamentu grupas: glikogēnam-1 līdzīgos pep-
tīda receptoru agonistus (GLP-1), dipeptidilpepti-
dāzes-4 inhibitorus (DPP4-i) un glikozes un nātrija 
atpakaļ uzsūkšanās kavētājus nierēs (SGLT2).
Katram no šīs grupas medikamentiem ir ļoti inte-
resants un atšķirīgs darbības princips, bet tos 
vieno tas, ka tie visi mazina cukura līmeni asinīs 
un tādā veidā uzlabo cukura diabēta kompen-
sāciju, turklāt nepalielina ķermeņa svaru. Divas 
grupas (GLP-1 un SGLT2) pat samazina to. Tiem 
ir ļoti neliels hipoglikēmiju (zems cukura līmenis 
asinīs) attīstības risks un tie negatīvi neietekmē 
sirds un asinsvadu problēmu attīstību.
GLP-1 receptoru agonisti darbojas līdzīgi kā hor-
mons (aktīva viela), kas izstrādājas tievajās zarnās 
un veicina insulīna izdalīšanos no aizkuņģa dzie-
dzera. Šī medikamentu grupa šobrīd ir pieejama 
injekciju veidā, ievadot zem ādas reizi dienā vai 
reizi nedēļā. Tiek strādāts, lai tuvākajos gados 
parādītos arī tabletes vai zemādas implanti, kas 
darbotos pusgadu. Šīs grupas medikamenti ir 
interesanti ar to, ka būtiski uzlabo diabēta kom-
pensāciju (samazina glikēto hemoglobīnu) un 
arī būtiski samazina ķermeņa svaru. Medika-
mentu plašāku lietošanu Latvijā gan ierobežo 
augstā cena. Endokrinologi drīkst izrakstīt šīs gru-
pas medikamentus pacientiem ar 2. tipa cukura 
diabētu, kuriem ķermeņa masas indekss ir virs 
35 kg/m2.
Šobrīd plaši tiek izmantoti DPP4 inhibitori, jo ir ērti 
lietojami (perorāli), efektīvi, tiem ir maz blakņu 
un arī pieejamāka cena. To darbība ļauj ilgāk 
darboties GLP-1, ko producē tievās zarnas, tādā 
veidā veicinot sava insulīna izdali no aizkuņģa 
dziedzera un kavējot to fermentu darbību, kuri 
sagrauj GLP-1. Šīs grupas medikamenti būtiski 
samazina glikozes koncentrāciju asinīs. Svaru gan 

tā nesamazina, bet arī nepalielina, kas ir ļoti sva-
rīgi. Tajā pat laikā medikamentu lietošana neiz-
raisa hipoglikēmijas.
Jauna un ļoti interesanta medikamentu grupa 
ir SGLT2 inhibitori. Tie kavē (bloķē) glikozes 
(cukura) un nātrija, kas atrodas pirmurīnā, uzsūk-
šanos atpakaļ nieru kanāliņos. Faktiski tie veicina 
cukura un nātrija (kopā ar ūdeni) izčurāšanu. 
Šķiet paradoksāli: jo vairāk cukura izčurā, jo vai-
rāk samazinās cukura līmenis asinīs. Šīs grupas 
medikamenti būtiski samazina cukura līmeni 
asinīs, un ir ļoti maza varbūtība, ka tie izraisīs 
hipoglikēmiju, tie arī samazina arteriālo asins-
spiedienu un svaru.
Jaunajām medikamentu grupām, kuras izmanto 
un turpmāk izmantos 2. tipa cukura diabēta ārstē-
šanā, Eiropas un Amerikas medikamentu kontro-
les aģentūras vienmēr pieprasa pierādījumus, ka 
jaunie cukuru samazinošie medikamenti negatīvi 
neietekmē sirds un asinsvadu slimību riska fak-
toru attīstību un mirstību. Tā notiek kopš laika, 
kad vienas grupas medikaments pētījumos 
parādīja, ka tā lietošana var palielināt sirds un 
asinsvadu slimību riska faktoru attīstību un arī 
ietekmēt mirstību.
– Cukura diabētu vienmēr atzīmē kā vienu 
no būtiskākajiem sirds un asinsvadu slimību 
riska faktoriem. Kādēļ tas tā ir?
– Ja runājam par riska faktoriem un vēlīno kom-
plikāciju attīstību pacientiem ar 2. tipa cukura 
diabētu, tad atsevišķi vajadzētu nodalīt lielos 
un mazos asinsvadus. Arī asinsvadi ir jāsaprot 
divējādi. Ir ļoti mazi un tievi asinsvadi – kapi-
lāri, galvas smadzeņu asinsvadi, nieru glome-
rulu asinsvadi, acs asinsvadi un lielie asinsvadi 
– sirds, kāju u. c. asinsvadi. Cukura diabēts veicina 
agrīnu aterosklerozes attīstību gan mazajos, gan 
lielajos asinsvados. Ja ir slikti kompensēts cukura 
diabēts, skaitļi ir augsti un glikētais hemoglobīns 
ir vairāk nekā 9,5, tad agresīvāk tiek bojāti tieši 
mazie asinsvadi acīs, nierēs, smadzenēs. Daudzi 

iedomājas, ka, tikai nedaudz palielinoties cukura 
līmenim asinīs, nekas ļauns nenotiks. Izrādās, ka 
tā nav, jo tad aktīvāk tiek bojāti lielie asinsvadi, 
ateroskleroze attīstās ļoti agrīni vai strauji. Tas 
viss ir saistīts ar ietekmi uz asinsvadu endotēliju. 
Endotēlijs būtībā ir ļoti aktīvs endokrīns orgāns, 
kas producē dažādas aktīvas vielas, gan labus 
faktorus, gan nepieciešamības gadījumā arī slik-
tus, lai it kā aizsargātu sevi. Paaugstinoties cukura 
daudzumam asinīs, tas rada faktorus, kas veicina 
asinsvadu saraušanos. Ja muskulis saraujas, tad 
notiek kustība, ja saraujas asinsvads – trubiņa, tad 
tās šķērsizmērs kļūst mazāks, un līdz ar to paaug-
stinās arteriālais spiediens. Jo spiediens ilgstošāk 
ir paaugstināts, jo asinsvads kļūst stīvāks – tā attīs-
tās ateroskleroze. Paaugstināts cukura līmenis 
izmaina arī tauku vielmaiņu un asinīs palielinās t. s. 
«sliktie» tauki: zema blīvuma lipoproteīnu holes-
terīns, ne-augsta blīvuma lipoproteīnu holesterīns 
(kopējais holesterīns – ABL holesterīns), triglicerīdi 
u. c., kas veicina pangu veidošanos uz asinsvadu 
iekšējām sieniņām.
Tādā veidā tiek ietekmēti gan lielie, gan mazie 
asinsvadi. Problēmas ātrāk sāk parādīties orgānos, 
kur ir mazie asinsvadi, jo tie ir ļoti šauri. Sašaurino-
ties nieru glomerulu asinsvadiem, tiek veicināta 
mikroalbumīna (neliels olbaltums) vai proteīna 
(olbaltumviela) izdalīšanās ar urīnu. Tas veicina 
tālāku nieru bojājuma attīstību.
Tiek traucēts arī organisma enerģētiskais balanss: 
it kā cukura ārpus šūnām ir daudz, bet šūnās tā 
nepietiek un šūnu sastāvdaļas mitohondriji ener-
ģiju ražo nepietiekami. Līdz ar to, lai organisms 
varētu saņemt enerģiju pietiekamā daudzumā, 
tas sāk aktīvāk enerģiju iegūt no taukiem. Rezul-
tātā veidojas dažādi tauku produkti lipīdi, kas ļoti 
slikti iedarbojas uz asinsvadiem. Vēl viens sva-
rīgs moments: lai varētu iegūt enerģiju no lipī-
diem, nepieciešams samērā daudz skābekļa. Līdz 
ar to organismā pastiprināti veidojas tā sauca-
mie skābekļa brīvie radikāļi, kuri toksiski un slikti 

iedarbojas uz organisma šūnām, izsaucot dažādu 
orgānu bojājumus. Attīstās bojājumi tādos orgā-
nos kā acis, nieres, galvas smadzenes. Paralēli 
bojājas lielie asinsvadi sirdī, kājās, vēderā u. c. 
Cukura diabēts līdz pat 2,4–4 reizēm paātrina 
aterosklerozes attīstību, salīdzinot ar cilvēkiem, 
kuriem nav cukura diabēta.
Protams, šie mehānismi ir ļoti sarežģīti. Tāpēc, ja 
ir pieejami medikamenti, ar kuriem mēs varam 
ne tikai normalizēt ogļhidrātu (cukuru) vielmaiņu, 
bet arī aizkavēt kādu no iepriekš minētajiem pro-
cesiem – samazināt oksidatīvo stresu, samazināt 
pastiprinātu lipīdu šķelšanos vai aizkavēt atero-
sklerozes attīstību –, tas ir ļoti svarīgi. Izvēloties 
mūsdienīgu 2. tipa cukura diabēta ārstēšanas 
taktiku un medikamentus, visi šie uzdevumi ir 
jāņem vērā.
Izvēloties 2. tipa cukura diabēta ārstēšanas tak-
tiku, ir jāizvēlas tāda ārstēšana, ar kuru mēs būtiski 
nepalielināsim pacienta ķermeņa svaru, jo pacien-
tiem ar 2. tipa cukura diabētu svars parasti ir 
paaugstināts, neveicināsim hipoglikēmiju attīs-
tību, jo jebkura hipoglikēmija cilvēkam rada gan 
bailes, gan diskomforta sajūtu, gan arī, iespē-
jams, ļoti smagas depresijas. Cilvēkiem, kuriem 
jau ir sirds asinsvadu problēmas, piemēram, ste-
nokardija, vai bijis infarkts vai insults, jebkura 
hipoglikēmija rada vēl lielākas problēmas. Tāpēc 
ārstam, izvēloties medikamentus, vienmēr vaja-
dzētu padomāt, kādā veidā viņš varētu mazināt 
potenciālās blaknes.
– Viens konkrēts medikaments noteikti 
nebūs brīnumzāles pret 2. tipa cukura dia-
bētu visiem pacientiem?
– Nekad nebūs tā, ka viens medikaments būs uni-
versāls un derēs visiem. Šobrīd ir tik liels cukuru 
mazinošo medikamentu klāsts, ka pacientam 
kopā ar savu ārstu ir iespējams izvēlēties visopti-
mālāko, vispareizāko terapiju. Ik pēc 3–6 mēne-
šiem būtu jākontrolē ārstēšanas efektivitāte un 
nepieciešamības gadījumā tā jāpārskata. Ja šajā 
laikā netiek sasniegti ārstēšanas mērķi, tad tera-
pija noteikti ir jāmaina. Nevajag iedomāties, ka 
visu laiku būs jālieto tikai viens medikaments.
Pats svarīgākais rādītājs tomēr ir tas, vai izdodas 
sasniegt ārstēšanās mērķus. Mērķi ir dažādi. Viens 
no galvenajiem diabēta pacientu ārstēšanas mēr-
ķiem ir sasniegt glikētā hemoglobīna līmeni zem 
6% vai vismaz 6,5–7% robežās. Vienam no mēr-
ķiem jābūt normalizēt arteriālo spiedienu. Tam 
jābūt zem 140/90 ml dzīvsudraba stabiņa. Ja gli-
kēmijas mērķi būs sasniegti, bet spiediens būs ļoti 
augsts, tas var veicināt infarkta vai insulta rašanos. 
Svarīgi panākt, lai lipīdu rādītāji būtu mazāki par 
plānotajiem mērķiem, tāpēc jālieto arī šīs gru-
pas medikamenti.
2. tipa cukura diabēta ārstēšana ir ļoti komplekss 
uzdevums, nevis viens cipars, kas atrisināms ar 
vienu medikamentu. Lai sasniegtu mērķus, ļoti 
bieži ir jālieto medikamentu kombinācijas vai 
vairāki medikamenti. Tas no ārsta prasa ļoti dzi-
ļas zināšanas, bet no pacienta ļoti lielu atbildību 
attiecībā pret sevi un patiesu vēlmi saglabāt savu 
veselību. Precīzi ir jārealizē uzdevumi, ko ārsts 
uzdod un kas tiek saskaņoti kopā ar pacientu.
Ārstam jābūt pārliecinātam, ka medikamenti tiks 
lietoti, jo pretējā gadījumā nekāda efekta nebūs. 
Jo vairāk medikamentu, jo pacients biežāk kaut 
ko nelietos. Tāpēc ārstam, ik pēc trim mēnešiem 
tiekoties ar pacientu un izrakstot recepti, ir jārunā 
ar viņu un jāpārliecina, ka medikamenti ir jālieto. 
Jāparāda pacientam, kādi ir kontroles mērķi, uz 
kuriem jāvirzās, pacientam jāraksta dienasgrā-
mata un pašam jāseko sev līdzi. Tikai tad var 
sasniegt visus labos efektus, par ko mēs tagad 
teorētiski runājam.

Fo
to

: G
u

n
ti

s 
G

vo
zd

ev
s

Aivars Lej-
nieks: «2. tipa 
cukura diabēta 
ārstēšana ir 
ļoti komplekss 
uzdevums. Lai 
sasniegtu mēr-
ķus, bieži ir 
jālieto medi-
kamentu 
kombinācijas 
vai vairāki medi-
kamenti. Tas no 
ārsta prasa ļoti 
dziļas zināšanas, 
bet no pacienta 
ļoti lielu atbil-
dību attiecībā 
pret sevi un 
patiesu vēlmi 
saglabāt savu 
veselību.»
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ĀRSTA PADOMS

LUDMILA GLAZUNOVA

Bronhiālā astma ir hroniska slimība, ar 
kuru var saslimt gan bērns, gan pusmūža 
cilvēks, gan arī sirmgalvis. Arī tādi cilvēki, 
kuri savu mūžu nav smēķējuši vai sirguši 
ar alerģijām. Taču šī diagnoze nav pasau-
les gals – sadarbojoties ar speciālistiem, 
pareizi lietojot nepieciešamības gadīju-
mos medikamentus, cilvēki var dzīvot 
pilnvērtīgu dzīvi.

Par bronhiālo astmu, tās diagnosticēšanu un 
ārstēšanu uz sarunu aicinājām P. Stradiņa klīnis-
kās universitātes slimnīcas pneimonoloģi Nata-
ļju Voskresensku.

– Kāds var būt iemesls saslimšanai ar bron-
hiālo astmu pusmūža cilvēkiem, kuri nekad 
nav smēķējuši vai sirguši ar alerģijām?
– Bronhiālā astma ir hroniska slimība. Saslimšanu 
ar to ietekmē dažādi faktori, un viens no tiem ir 
iedzimtība. Lai realizētos iespēja saslimt ar astmu, 
svarīga ir apkārtējo faktoru ietekme, jo kāds ārējs 
faktors var izraisīt slimības sākšanos. Pieaugušam 
cilvēkam visbiežāk tās ir infekcijas elpceļos: vīrusa 
infekcija, plaušu iekaisums vai bronhīts.
Ļoti bieži pacienti stāsta, ka viņiem bijusi vīrusa 
infekcija vai pārslimots plaušu karsonis, un sācies 
ilgstošs klepus. Var parādīties elpas trūkums, 
iespējams, slimības laikā bijuši čīkstoši trokšņi. 
Un tā pacientam sākas bronhiālā astma.
Šodien pat pie manis uz pieņemšanu atnāca kun-
dze, kurai bronhiālo astmu pirmo reizi diagnosti-
cēja 81 gada vecumā. Tātad ar astmu var saslimt 
gan bērnībā, gan pusmūža periodā, gan arī 80 
gadu vecumā.
– Vai tas nozīmē, ka smēķēšana nav būtisks 
bronhiālo astmu izraisošs faktors?
– Smēķēšana ir ļoti nozīmīgs ārējais faktors, 
kas būtiski ietekmē iespēju saslimt ar bron-
hiālo astmu. Smēķēšana, arī pasīvā smēķēšana, 
ir iemesls, no kā ļoti cieš mūsu bērni. Ja pieaugušie 
smēķē bērna klātbūtnē, tas palielina risku saslimt 
ar bronhiālo astmu jau bērnībā. To pašu gan var 
teikt arī par citiem mūža periodiem.
– Cik viegli ir diagnosticēt bronhiālo astmu? 
Vai to neapgrūtina fakts, ka daži šīs slimības 

simptomi var būt tādi paši kā kardiovaskulā-
rajām saslimšanām?
– Daudziem pacientiem mēs jau pirmajā vizītē 
varam diagnosticēt bronhiālo astmu pēc sūdzī-
bām un veicot spirometriju. Tas ir tests, kas parāda 
pacienta elpceļu stāvokli.
Ilgstoši klepojošam pacientam varbūt visi rādī-
tāji ir normas robežas – pacientam ir normālas 
elpošanas funkcijas, nav trokšņu plaušās. Šādiem 
pacientiem mēs izmantojam tādu izmeklēša-
nas metodi kā bronhu provokācijas tests, ar 
kura palīdzību novērtē-
jam, kā bronhi reaģē uz 
kairinājumu. Ļoti bieži 
pacientiem ar normāliem 
rādītājiem, kairinot bron-
hus, sākas bronhu spaz-
mas – un tā apstiprinām 
diagnozi bronhiālā astma. 
Šis tests mūsu iedzīvotā-
jiem ar ģimenes ārsta 
nosūtījumu ir pieejams 
bez maksas. Tests ir vienkāršs, un, lai to veiktu, 
nav jāgaida garās rindās. Tas ir ļoti efektīvs, lai 
diagnosticēto bronhiālo astmu.
Protams, ir arī izņēmuma gadījumi, ar slēptu klī-
nisku gaitu, bet šādu pacientu ir ļoti maz.
– Ko nozīmē jēdziens kontrolētā astma?
– Astma ir hroniska slimība, kuru, kā jebkuru hro-
nisku slimību nevar izārstēt. Tāpēc pacientiem 
ir svarīgi saprast, ka diagnoze astma ir uz visu 
mūžu. Tas nebūt nenozīmē, ka visiem pacien-
tiem tiešām visa mūža garumā būs jālieto medi-
kamenti. Lielākajai daļai pēc medikamentu kursa 
ir remisija, kad ilgu laiku nav uzliesmojumu, nav 
sūdzību un ir ļoti laba plaušu funkcija. Tādā gadī-
jumā, saskaņojot ar ārstu, uz laiku zāļu lietošanu 
var pārtraukt. Ja pacienti ar medikamentiem var 
kontrolēt savu slimību, to mēs saucam par kon-
trolētu astmu. Viņam nav simptomu, viņš jūtas 
labi un dzīvo pilnvērtīgu dzīvi.
– Tomēr daudziem pacientiem ir nekontrolēta 
astma. Kādi ir šīs situācijas galvenie iemesli?
– Mēs nevaram izolēt pacientu no visiem kairi-
nātājiem, kas izraisa bronhiālās astmas paasinā-
jumus. Kairinātāji var būt ļoti dažādi: tā var būt 
�ziska slodze, klimats, sadzīves ķīmija, aktīvā 
vai pasīvā smēķēšana, mājdzīvnieki, putekļu 

alergēni. Piemēram, ja mājās ir putekļu ērcīte, 
tad pacientam nav nekādu iespēju to pilnīgi iero-
bežot. Pacienta bronhus visu laiku kairina apkār-
tējā vide. Tikai palīdzot ar medikamentiem, mēs 
varam mazināt bronhu iekaisumu, un organisms 
nereaģē tik akūti, ar spazmām.
– Kāds ir galvenais bronhiālās astmas tera-
pijas mērķis?
– Galvenais terapijas mērķis ir kontrolēt slimību. 
Tas nozīmē, ka pacients ar medikamentiem, arī 
ar speciāliem elpošanas vingrinājumiem, kā arī ar 

netradicionālās medicīnas 
palīdzību – homeopātiju, 
klimata terapiju – kon-
trolē slimību. Diemžēl 
ne visiem pacientiem tas 
izdodas, tomēr lielākajai 
daļai pacientu mēs varam 
palīdzēt kontrolēt astmu.
Bronhiālā astma ir plaušu 
slimība, un mēs varam pie-
dāvāt pacientiem medi-

kamentus, kas darbojas tikai uz plaušām – tie ir 
inhalatori. Šiem pacientiem nav jālieto tabletes, 
kas iedarbojas uz visu organismu un var izraisīt 
dažādas blaknes.
Ir trīs veidu inhalatori. Pirmajos ir ārstējošie 
medikamenti – inhalējamie glikokortikoīdi. Šīs 
zāles ir astmas terapijas galvenā sastāvdaļa, jo 
ārstē bronhiālo astmu, nomāc bronhu iekai-
sumu. Problēma ir tāda, ka pacienti uzreiz nejūt 
šo zāļu efektu. Otrie ir glābjošie medikamenti, 
kas paplašina bronhus, un pacients tūlīt jūt 
uzlabošanos. Liela daļa pacientu visā pasaulē 
nelieto ārstējošos medikamentus, bet tikai glā-
bējinhalatorus, un tas ir iemesls, kādēļ slimība 
progresē. Izejai no šīs situācijas tika radīti kom-
binētie preparāti, kuri pie mums ir ļoti populāri. 
Šajos inhalatoros ir apvienoti divi medikamenti 
– gan ārstējošie, gan arī tie, kas paplašina bron-
hus. Pacients pēc inhalācijas uzreiz jūtas labi, 
bronhi tiek paplašināti, ārstējošais medikaments 
mazina iekaisumu, un pacienta slimība vairs 
tālāk neprogresē.
Mūsu pacientiem raksturīga kāda ne pārāk 
laba iezīme: tikko viņi jūtas labi, tā atsakās no 
ilgstošas terapijas, uzskatot to par lieku. Pie 
kā var novest šāda pašdarbība, ja pacients, 

nekonsultējoties ar ārstu, pārtrauc medika-
mentozo terapiju?
– Ārstu pienākums ir sniegt pacientam informā-
ciju gan par slimību, gan par ārstēšanas iespējām, 
un arī par to, kas notiks, ja terapija tiks pārtraukta. 
Ja cilvēks negrib lietot medikamentus, mēs 
nevaram viņu piespiest. Viens no galvenajiem 
neefektīvas terapijas iemesliem ir medikamentu 
nelietošana vai arī nepareiza lietošana. Skatoties 
no citas puses, ja cilvēks jūtas labi, ja nav slimības 
paasinājumu, varbūt viņam arī nevajag pastā-
vīgi lietot medikamentus, taču tas ir jāpārrunā 
ar savu ārstu.
– Ir cilvēki, kuri atsakās lietot medikamentus. 
Kādas ir alternatīvas – vai palīdz netradicio-
nālā medicīna?
– Astma ir tāda slimība, kurai ir daudz ārstēšanas 
variantu. Ja pacients, izmantojot netradicionālo 
medicīnu, jūtas labi, viņam ir normāla elpošanas 
funkcija, nav astmas paasinājumu, tad kādēļ lai 
viņš neizmantotu kādu alternatīvu metodi?
O�ciālajā medicīnā ir divas astmas terapijas – 
inhalējamie kortikosteroīdi un leikotriēnu 
antagonisti, kurus ļoti plaši izmanto bērniem. 
Es neteikšu neko sliktu par alternatīvo medi-
cīnu, ja tā palīdz, bet, ja pacients lieto alterna-
tīvo medicīnu, jo baidās no inhalatoriem, bet 
slimība paasinās un pacients nonāk slimnīcā… 
Domāju, ka šādos gadījumos tā ir pacienta 
kļūda, un ārstam viņš ir jāinformē par sekām. 
Jebkurš astmas paasinājums atstāj plaušās 
pārmaiņas. Mūsu galvenais mērķis ir panākt, 
lai pacientam būtu normāla dzīve un nebūtu 
astmas paasinājumu.
– Lai slimība neprogresētu un nerastos neat-
griezeniskas izmaiņas elpceļos un plaušās, 
astmas pacientam ir jābūt labai sadarbībai 
ar ārstu.
 – Latvijā ģimenes ārstam bronhiālās astmas 
pacients reizi gadā ir jānosūta pie speciālista uz 
pārbaudēm, lai izvērtētu viņa stāvokli. Arī tad, ja 
pacientam nav sūdzību un viņš jūtas labi. Pat tad, 
ja medikamenti nav jālieto pastāvīgi, reizi gadā 
ir jāapmeklē speciālists, jāuztaisa rentgens plau-
šām, spirometrija, asins analīzes. Tā mēs varam 
novērst problēmas, ja ir pasliktinājies pacienta 
stāvoklis. Nozīmējot pareizu terapiju, cilvēks ātri 
vien atkal jūtas labi.

Bronhiālā astma ir plaušu slimība, un pacientiem tiek piedāvāti medikamenti, kas darbojas tikai uz plaušām – tie ir inhalatori. Šiem pacientiem nav jālieto tabletes, kas 
iedarbojas uz visu organismu un var izraisīt dažādas blaknes.

Kā kontrolēt 
bronhiālo 
astmu?

Inhalējamie 
glikokortikoīdi ir astmas 
terapijas galvenā 
sastāvdaļa, jo ārstē 
bronhiālo astmu, nomāc 
bronhu iekaisumu.
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TOMS ZVIRBULIS

Sirds slimību plašā izplatība gan Latvijā, 
gan pasaulē daudzas veselības problē-
mas uzreiz saista ar ķermeņa svarīgākā 
muskuļa darbības traucējumiem, bet tas 
ne vienmēr ir tiesa. Acīmredzamo mēs 
bieži vien ignorējam un pneimonologa 
vietā dodamies pie kardiologa, kaut gan 
problēma ir plaušās.

Lai noskaidrotu, kāpēc šāda situācija ir izveido-
jusies, kādas slimības var maskēties aiz elpas 
trūkuma un kā tās ārstēt, uz sarunu aicinājām 
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 
Tuberkulozes un plaušu slimību centra plaušu 
slimību diferenciāldiagnostikas nodaļas vadītāju 
Inetu Grīsli.

– Kāpēc cilvēki nereti plaušu darbības traucē-
jumu simptomus saista ar sirds slimībām? Uz 
kādām plaušu slimībām var norādīt elpas trū-
kums un stāvokļa pasliktināšanās pie slodzes?
– Es domāju, ka cilvēki sirds problēmas uztver 
nopietnāk, tā viņiem ir svarīgāks orgāns par plau-
šām, jo ir tikai viena. Plaušas ir divas: ja slima ir 
viena, tad palīdz otra. Bet būtiskākais varētu būt 
tas, ka mirstība no sirds asinsvadu slimībām ir 
galvenais nāves cēlonis, un arī kardiologi aktīvi 
atgādina par sirds veselību. Pacienti cenšas sekot 
kardiologu ieteikumiem vai vismaz izrāda, ka tiem 
seko. Plaušu ārsti parasti ir bijuši nedaudz klusāki, 
un arī slimības, kas saistītas ar elpas trūkumu, vai-
rāk tiek pētītas tikai pēdējo gadu laikā. Piemēram, 
agrāk cilvēkam ar elpas trūkumu spirometrija kā 
diagnostikas metode nebija plaši pieejama. Pnei-
monologu ikdienas praksē Latvijā spirometriju 
sāka izmantot deviņdesmito gadu vidū. Tas arī 
bija brīdis, kad vairāk tika diagnosticēta astma, 
hroniska obstruktīva plaušu slimība. Ir pilnvei-
dojušās arī citas elpošanas orgānu izmeklēšanas 
metodes kā, piemēram, plaušu datortomogrā-
�ja. Ar tās palīdzību tiek diagnosticētas tādas 
plaušu slimības kā �brozējošs alveolīts. Tomēr 
dažādās attieksmes galvenais iemesls joprojām 
ir tas, ka cilvēki baidās no pēkšņas nāves sirds 
dēļ. Arī astmai agrāk bija pēkšņas nāves gadījumi 
elpas trūkuma dēļ. Cilvēki par to zināja, bet nebija 
pieejamas pietiekami efektīvas ārstēšanas meto-
des. Līdz ar to bailes no smagām astmas lēkmēm 
sabiedrībā ir palikušas, bet citas astmas izpaus-
mes bieži vien netiek atpazītas. Tas var būt tikai 
klepus, viegls elpas trūkums, atsevišķās situācijās 
ar čīkstošu elpu. Tāpēc mums pacienti ir vairāk 
jāizglīto, lai viņi pazītu ne tikai smagu un dzīvībai 
bīstamu, bet arī vieglu astmu. Visā pasaulē astmas 
diagnostika ir labāka bērniem un jauniešiem, un 
vislielākās kļūdas diagnostikā un ārstēšanā tiek 
pieļautas vecākiem pacientiem. To pierāda arī epi-
demioloģiski pētījumi, kas ir veikti ārpus Latvijas. 
Nosakot diagnozi, mēs dažkārt aizmirstam, ka cil-
vēks vienlaikus var slimot ar vairākām slimībām. 
Īpaši raksturīgi tas ir vecākiem cilvēkiem. Viņiem 
var būt gan sirds, gan plaušu slimības.
– Cik sarežģīti vai viegli ir noteikt, tā ir sirds 
vai tomēr plaušu slimība?
– Ģimenes ārstam uz šādiem «šaubīgiem» pacien-
tiem ir jāskatās nedaudz plašāk. Diagnostika 
nav tik sarežģīta, cik laikietilpīga un dārga, kad 
pacients ir jānosūta gan uz spirometriju, gan slo-
dzes testu, gan ehokardiogrā�ju. Divas galvenās 
diagnozes, protams, ir sirds vai plaušu slimības, 
vai arī abas kopā.
Kopš kardiologi ir sākuši sekmīgāk ārstēt pacien-
tus, viņi ir sākuši dzīvot ilgāk. Sabiedrībā ir daudz 

vairāk gados vecu cilvēku, un parādās slimības, 
kuras agrāk faktiski nemanījām. Ja cilvēks no sirds-
darbības problēmām nomirst 50 gadu vecumā, 
tad HOPS viņam, visticamāk, vēl nav diagnosti-
cēts, taču, ja šo pacientu izglābj un viņš turpina 
smēķēt, tad pēc dažiem gadiem varbūt atklājam 
arī HOPS.
– Pie kāda speciālista pacientam būtu jādo-
das vispirms – kardiologa vai pneimonologa?
– To gan nevar konkrēti pateikt. Es ieteiktu sākt 
ar ģimenes ārsta apmeklējumu. Pie kardiologa 
cilvēki bieži vien dodas paši. Tāpat arī pie ausu, 
kakla un deguna ārsta, jo nav grūti saprast, ka 
ir problēmas ar dzirdi vai deguna tecēšanu. Ne 
visi saprot, kad jādodas pie plaušu ārsta, nezina, 
ka šos ārstus sauc par pneimonologiem, brīnās, 
ka tādi vispār ir. Vēsturiski plaušu ārsti ārstēja 
tikai tuberkulozi, bet tagad svarīgākās hroniskās 
saslimšanas astma un HOPS nosaka lielāko pnei-
monologu pacientu daļu.
– Ar kādiem izaicinājumiem jūs saskaraties 
ikdienā, ārstējot šos pacientus?
– Pacienti ir jāizglīto un jāpārliecina par to, ka plau-
šas patiešām ir slimas. Astmas diagnozi pacien-
tiem nav viegli pieņemt, jo ārstēšanas kurss 
neilgst tikai nedēļu vai divas. Ārstēšana ir ilgs-
toša, tie var būt trīs mēneši un vairāk, un reizēm 
pat viss mūžs. Galvenais, lai pacients pieņem šo 
diagnozi un saprot, ko tas viņam nozīmē. Otrs izai-
cinājums ir prast pacientam izskaidrot, ka svarīgas 
ir ne tikai zāles tablešu formā, bet arī inhalatori 
astmas ārstēšanai. Viņš ir jāprot pārliecināt, ka 
inhalatoru sastāvā esošie hormoni nebūs veselī-
bai kaitīgi. Jāpaskaidro, ka medikamenti ir jālieto 
regulāri, ne tikai lai ārstētu esošos simptomus, bet 
arī lai novērstu slimības uzliesmojumus nākotnē. 
Visbeidzot tā ir pacientu apmācība pareizā inha-
latoru izmantošanā. Gados veciem cilvēkiem ir 
grūtāk iemācīt pareizu inhalācijas tehniku, tieši 
tāpēc mācību process aizņem ilgāku laiku. Kat-
ram pacientam ir jāatrod viņam piemērotākās 
zāles, lietošanas režīms.
– Inhalatoru nepareiza lietošana ir bieži sasto-
pama problēma. Cilvēki, uzsākot terapiju, pēc 
pāris mēnešiem vēršas pie ārsta ar sūdzību, 
ka zāles viņiem nepalīdz.
– Mēs ar ģimenes ārstiem un citiem speciālistiem 
esam pārrunājuši, ka nekad nevajag domāt, ka 
zāles nav labas vai neder. Vispirms ir jāpārbauda, 

vai pacients tiešām visu dara pareizi. Ja viss tiek 
darīts atbilstoši norādījumiem, mēs varam mek-
lēt citus variantus. Kādreiz pietiek izmainīt devu 
vai lietošanas režīmu.
– Vai pacientiem ir pieejamas zāles, kas vien-
laikus gan paplašina bronhus lēkmes gadī-
jumā, gan ārstē iekaisumu plaušās?
– Jā, tie ir kombinētie medikamenti. Šādas zāles 
parasti izvēlas pacientiem ar vidēji smagu un 
smagu bronhiālo astmu, kuriem simptomi traucē 
pietiekami bieži. Katram pacientam tiek atrasta 
labākā ārstēšanas metode, bet kombinētās tera-
pijas galvenā priekšrocība ir tā, ka pacients uzreiz 
jūt uzlabošanos no bronhu paplašinātāja, turklāt 
viņš saņem arī efektīvu pretiekaisuma terapiju, 
kas palīdzēs ilgtermiņā.
– Jūs minējāt, ka kombinētos medikamentus 
iesaka lietot vidēji smagas un smagas astmas 
gadījumā. Vai arī vieglākas saslimšanas gadī-
jumā drīkst izmantot šīs zāles?
– Jautājums ir nevis par to, vai drīkst, bet vai vajag. 
Ja slimība parādās epizodiski, tad ārsts būs tas, kurš 
pieņems lēmumu, cik tā ir smaga un kāda medika-
mentu grupa būs vajadzīga. Vidēji smaga astma 
ir visbiežāk sastopamā astmas smaguma pakāpe, 
kuru ārstē pie ģimenes ārstiem. Smagas astmas 
pacientus biežāk konsultē speciālisti, jo grūtāk pie-
meklēt atbilstošu terapiju slimības kontrolei. Lai 
gan pētījumi apgalvo, ka vislielākā ir vieglas ast-
mas pacientu grupa, taču viņi nevēršas pēc palīdzī-
bas, un tāpēc šķiet, ka šādu pacientu ir vismazāk.
– Vai astmu ir iespējams izārstēt? Dažkārt sli-
mība vairāk izpaužas dzīves sākumā, tad tā 
pazūd uz ilgāku laiku, bet tad atkal parādās.
– Astma jau pēc de�nīcijas ir slimība ar mainīgu 
gaitu. Tas nozīmē, ka ir labākas vai sliktākas die-
nas, labāki vai sliktāki mēneši, gadi. Slimībai ir viļ-
ņveida raksturs, īpaši tādai astmai, kura sākusies 
jau bērnībā. Var būt ilgstoši labie periodi, bet ir 
jārēķinās, ka dažādu apstākļu sakritības rezultātā 
tā atkal var parādīties. Mēs diezgan bieži redzam, 
ka puišiem, kuriem bērnībā ir bijusi astma, kļūst 
labāk, bet tad viņi sāk smēķēt vai strādāt kaitīgu 
darbu, un slimība uzliesmo. Mēs katram cilvēkam 
dodam cerību, ka slimību gan pilnībā neizārstē-
sim, taču spēsim to kontrolēt un panāksim remi-
siju, kad tā vairs netraucēs.
– Cik liela loma slimības kontrolē ir medika-
mentiem un cik liela – pašam pacientam?

– Es teiktu, ka abi ir vienlīdz svarīgi. Ja pats 
pacients ir gatavs klausīt ārstu, mainīt savu dzī-
vesveidu, mazināt riska faktorus, tad kopā ar 
medikamentiem tā būs gandrīz 100% efektivi-
tāte. Tikai mainīt dzīvesveidu un nelietot zāles 
vai lietot zāles un pieturēties pie saviem vecajiem 
paradumiem nevar.
– Kā slimību izjūt pats pacients un kā zināt, 
kad viņš var pārtraukt lietot zāles?
– Pacientam pašam nevajadzētu pārtraukt lie-
tot zāles, viņam būtu jākonsultējas vismaz ar 
ģimenes ārstu, ja ne ar speciālistu. Kā simpto-
mus izjūt pats pacients, ārsts var tikai mēģināt 
saprast, bet situācijas noskaidrošanai ir domāti 
astmas kontroles testi. Ja visas atbildes uz testa 
jautājumiem norāda uz kontrolētu astmu un 
ja plaušu funkcija pēc spirometrijas ir atzīta 
par labu, tad var pieņemt lēmumu par ārstēša-
nās pārtraukšanu.
– Kādi ir biežāk dzirdētie stereotipi, aiz-
spriedumi, kāpēc pacienti neievēro noteikto 
terapiju? 
– Visbiežāk pacienti uzskata, ka šie medika-
menti izraisa atkarību. To dzirdam pat mūs-
dienās: no inhalatora radīsies pieradums un to 
nevarēs pārtraukt lietot. Uzzinot, ka inhalatorā 
var būt hormoni, cilvēki baidās, ka kļūs resni. 
Tas vairāk uztrauc jaunas meitenes. Ja sāk sāpēt 
kakls, vainīgi ir inhalatori, ja veidojas katarakta 
vai glaukoma, atkal pie vainas ir inhalators. Šādi 
secinājumi gan ir raksturīgi gados vecākiem cil-
vēkiem. Visticamāk, slimības būtu radušās tāpat 
vai jau ir bijušas pirms zāļu lietošanas. Izlasot zāļu 
instrukcijā par iespējamām blaknēm, katrs sev var 
piemeklēt dažas slimības.
– Cik liela nozīme ir pacientu informētībai par 
slimību un pareizu zāļu lietošanu? Vai pie-
tiek ar to, ka cilvēks izlasa zāļu lietošanas 
instrukciju? 
– Nē, ar to noteikti nepietiek, bet šeit ir jārunā 
par izglītošanas formām. Jauniem cilvēkiem es 
dodu interneta adreses un materiālus no globālā 
tīmekļa, vecākiem cilvēkiem patīk uzskates mate-
riāli, grāmatiņas, kuras viņi ļoti labprāt lasa. Ar 
sabiedrībā zināmiem astmas pacientu piemē-
riem mēs īpaši cenšamies iedrošināt un pārlieci-
nāt pusaudžus par ārstēšanas nepieciešamību. 
Tā ir visas pasaules pieredze – atrast slavenus un 
veiksmīgus cilvēkus, kuri par spīti savai slimībai 
guvuši panākumus dzīvē un sportā un nu ir gatavi 
palīdzēt citiem.
– Ko jūs ieteiktu katram pacientam vai viņa 
tuviniekiem sakarā ar ieilgušiem astmas simp-
tomiem? Kāpēc svarīgi ir doties pie ārsta, 
nevis tikai uz aptieku?
– Tāpēc, ka vienmēr jāatceras – astma var apdrau-
dēt pacienta dzīvību. Par laimi, tas notiek reti, bet 
tā var būt un ar to ir jārēķinās.
– Vai mūsdienās tādi meklēšanas rīki kā 
Google ir labākais veids, kā iegūt informā-
ciju par savu slimību? 
– Es domāju, ka nekas nespēj aizstāt sarunu ar 
ārstu. Tomēr elektroniskie saziņas līdzekļi ir sva-
rīgs informācijas avots. Es pacientiem Latvijā, īpaši 
krievvalodīgajiem, iesaku neskatīties austrumu 
virzienā, jo tur ārstēšanas prasmes joprojām ir 
stipri atpalikušas no pārējās pasaules, bet gan 
informāciju meklēt Eiropas Plaušu Fonda mājas-
lapā, kur materiāli tiek arī tulkoti krievu valodā. 
Mūsdienās tā gan vairs nav tik aktuāla problēma, 
jo lielākoties jaunieši prot angļu valodu. Pēdējos 
gados cilvēki informāciju meklē dažādos avo-
tos, īpaši tie, kuru stāvoklis ir smagāks. Viņi atnāk 
sagatavojušies, un mēs jau varam diskutēt, kā sli-
mību labāk ārstēt.

ĀRSTA PADOMS

Ineta Grīsle: 
«Pacienti ir jāiz-
glīto un jāpārliecina 
par to, ka plaušas 
patiešām ir slimas. 
Astmas diagnozi 
pacientiem nav 
viegli pieņemt, jo 
ārstēšanas kurss 
neilgst tikai nedēļu 
vai divas. Ārstēšana 
ir ilgstoša, tie var 
būt trīs mēneši un 
vairāk, reizēm pat 
visa mūža garumā.»Fo
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Ieskaties!
www.elpobrivi.lv

Aizpildiet testu un jautājiet ārstam!

Izglītojošs materiāls pacientiem. Lai saņemtu personiska rakstura medicīniskus ieteikumus, lūdzu, konsultēties ar veselības aprūpes speciālistu.
Materiālu atbalsta GlaxoSmithKline Latvia SIA, Duntes iela 11, Rīga, LV/RESP/0006/15; sagatavots: 02/2015

Apvelciet atbilstošo!

itknuP imujātuaJ

Vai Jūs klepojat vairāk nekā citi cilvēki?................ 2

Vai Jūsu klepus „nāk no krūtīm” nevis no kakla? .. 2

Vai minētie simptomi pasliktinās 
apguļoties?

Klepus ........................................................ 1

Smagums krūtīs ......................................... 1

Čīkstēšana (sēkšana, trokšņi) krūtīs ............ 1

Elpas trūkums ............................................. 1 

Vai minētie simptomi pasliktinās pēc 
nelielas fiziskas slodzes?

Klepus ........................................................ 1

Smagums krūtīs ......................................... 1

Čīkstēšana (sēkšana, trokšņi) krūtīs ............ 1

Elpas trūkums ............................................. 1 

Vai minētie simptomi pasliktinās pēc 
smiešanās vai raudāšanas?

Klepus ........................................................ 1

Smagums krūtīs ......................................... 1

Čīkstēšana (sēkšana, trokšņi) krūtīs ............ 1

Elpas trūkums ............................................. 1 

itknuP imujātuaJ

Vai minētie simptomi pasliktinās pēc 
runāšanas pa tālruni?

Klepus ........................................................ 1

Smagums krūtīs ......................................... 1

Čīkstēšana (sēkšana, trokšņi) krūtīs ............ 1

Elpas trūkums ............................................. 1 

„Asthma Screening Questionnaire” B.Shin et al. J Investig Allergol Clin Immunol 2010

Punktu summa

Ja Jūsu kopējais punktu skaits ir 4 un vairāk, 
iespējams, ka Jums ir bronhiālā 
astma un būtu ieteicams konsultēties ar 
ārstu par savu plaušu veselību.

OK



26

Sirds
veselības avīze

EVITA HOFMANE

Hroniska obstruktīva plaušu slimība 
(HOPS) ir lēni progresējoša un bieži neat-
pazīta kaite, kas ļoti ievērojami ietekmē 
slimnieku dzīves kvalitāti un tās ilgumu. 
Šobrīd tiek uzskatīts, ka HOPS ir trešajā 
vietā pasaulē starp nāves cēloņiem.

Par HOPS, tās cēloņiem, diagnostiku un ārstē-
šanu runājam ar P.Stradiņa Klīniskās universitā-
tes slimnīcas Plaušu slimību centra ambulatorās 
daļas vadītāju, internisti, pneimonoloģi Nata-
ļju Voskresensku.

– Vai plaušu slimības saasinās rudens periodā?
– Rudens mums tradicionāli ir periods, kad saasi-
nās hroniskās elpceļu slimības, tostarp arī hro-
niska obstruktīva plaušu slimība un bronhiālā 
astma. HOPS saasinājumu biežākais iemesls ir 
vīrusu infekcijas, un rudenī sākas vīrusu sezona.
–  Kādas ir biežākās plaušu saslimšanas 
pasaulē un Latvijā?
– Jāatzīmē, ka reālu saslimšanas gadījumu ir vai-
rāk, nekā liecina statistika. Latvijā, tāpat kā citās 
valstīs, daudzi HOPS pacienti nav atklāti, un tāpēc 
statistiski viņu ir uzskaitīts mazāk, nekā tas ir patie-
sībā. Mums vairāk ir pacientu ar bronhiālās ast-
mas diagnozi, bet pasaules dati liecina, ka HOPS 
pacientu ir daudz. Pēdējie dati vēsta, ka ar bron-
hiālo astmu pasaulē slimo 235 miljoni, bet ar 
HOPS – 65 miljoni cilvēku.
Latvijā plaušu saslimšanu jomā situācija ir ļoti 
slikta. Pirmkārt, tāpēc, ka mums ir ļoti liels smē-
ķētāju īpatsvars – Latvijā smēķē aptuveni 30% 
iedzīvotāju. Otrkārt, jaunie un veselie cilvēki 
izbrauc no Latvijas, un ir liels vecāku cilvēku un 
pensionāru skaits, kuriem šīs slimības ir biežāk 
sastopamas. HOPS diagnozi mēs parasti nosa-
kām pacientiem, kuriem ir 40 un vairāk gadu, jo 
šīs slimības attīstībai ir vajadzīgs ilgāks laiks. Pie-
mēram, ar bronhiālo astmu var saslimt zīdainis, 
bet HOPS ir pieaugušu cilvēku slimība, kas attīs-
tās dzīves otrajā pusē.
– Vai vīrietim pie pneimonologa būtu jādodas 
reizi gadā, līdzīgi kā to iesaka, rekomendējot 
doties pie urologa?
– Cilvēkam, kuram nav sūdzību un kurš nesmēķē, 
regulāri apmeklē ģimenes ārstu, pro� laktiski veic 
plaušu rentgena izmeklējumus u.c., reizi gadā 
apmeklēt pneimonologu nav vajadzības. Taču 
tiem pacientiem, kuriem ir sūdzības vai viņi 
smēķē, nepieciešams regulāri apmeklēt pnei-
monologu. HOPS pacientiem tiek rekomendēta 
dinamiskā novērošana pie pneimonologa.
– Garās rindas un augstās izmaksas bieži tiek 
minētas kā galvenie iemesli, kāpēc cilvēki 
neiet pie ārsta.
– Problēma ar rindām pie speciālistiem pastāv, 
it īpaši reģionos. Stradiņos visgarākā rinda pie 
pneimonologa ir bijusi trīs nedēļas, taču daž-
kārt atbrīvojas vietas, un pacienti var saņemt 
pneimonologa ambulatoro konsultāciju 3–4 
dienu laikā.
– Pie kāda ārsta pacientam būtu jādodas vis-
pirms – pie speciālista vai pie ģimenes ārsta?

– Jebkurā gadījumā jāsāk ar ģimenes ārstu, lai 
saņemtu nosūtījumu.
–Astmas un HOPS simptomi ir līdzīgi. Kā šīs 
slimības atšķirt?
– Bronhiālā astma un HOPS ir hroniskas plaušu 
slimības, kam raksturīgs hronisks iekaisums bron-
hos, bet tām ir dažādi rašanās iemesli. HOPS riska 
faktori ir:
smēķēšana, iekštelpu un āra gaisa piesārņojums, 
aroda putekļi un ķimikālijas.
Bronhiālas astmas ierosinātāji: iekštelpu alergēni 
(mājas putekļu ērcītes, mājdzīvnieku blaugznas 
u.c.), āra alergēni (ziedputekšņi), tabakas dūmi 
(pasīvā smēķēšana), ķīmiskie kairinātāji darba-
vietā, gaisa piesārņojums. Ir pacienti, kuriem 
ir gan bronhiālā astma, gan HOPS, un dažreiz 
skaidru robežu starp tām nav: var būt bronhiālā 
astma, kam pievienojas HOPS, un otrādi.
– Kādas metodes tiek izmantotas, lai noteiktu 
precīzu diagnozi? Vai diagnostika ir sarežģīta 
un dārga?
– Atšķirt bronhiālo astmu no HOPS palīdz vien-
kārša un lēta diagnostiskā izmeklēšanas metode – 
spirometrija ar bronhodilatācijas testu (ar 
medikamentu, kas paplašina bronhus).
– Kādi simptomi liecina par HOPS un kas to vis-
biežāk izraisa? Kā zināt, ka jāvēršas pie ārsta 
un nepietiek ar aptiekas apmeklējumu un kle-
pus sīrupa iegādi?
– Par iespējamu HOPS liecina trīs lietas: pacienta 
sūdzības par elpas trūkumu pie � ziskas slodzes 
un vēlāk arī miera stāvoklī. Raksturīgs klepus ar 
pelēkas vai zaļas krāsas krēpām. HOPS pacien-
tiem raksturīga arī depresija un citi simptomi. 90% 
gadījumu HOPS ir smēķētāju slimība. Viens no 
riska faktoriem, kas var izraisīt HOPS, ir arī arod-
slimības. Mums ir ļoti daudz slimnieku, kuriem 
slimības rašanos sekmējis viņu darbs, piemēram, 
metināšana u.c.
Teikšu tā: klepus gadījumā nepietiek vienkārši 
aiziet uz aptieku, jo parasts klepus var būt ļoti 
bīstamu slimību, arī plaušu vēža, simptoms. Smē-
ķētājiem bieži sastopams plaušu vēzis, un diemžēl 
mēs to atpazīstam ļoti vēlīnās stadijās, jo pacienti 
novēloti griežas pēc palīdzības.
– Kāda terapija ir pieejama HOPS pacientiem, 
kad diagnoze ir noteikta un nozīmēta ārstē-
šana? Kas ietekmē tās efektivitāti?
– Bez šaubām ārstēšanu ietekmē pacienta sadar-
bība jeb līdzestība. Vispirms mēs runājam par 
smēķēšanas atmešanu. Ja pacients neatmet smē-
ķēšanu, visa mūsu terapija ir tikai palīgdarbība. 
Diemžēl HOPS, tāpat kā lielākā daļa hronisko sli-
mību, nav pilnībā izārstējama, bet atbilstoša tera-
pija ļauj atvieglot pacienta elpošanu, līdz ar to 
viņš būs � ziski aktīvāks, viņam būs labāka dzīves 
kvalitāte. Tomēr pirmais un galvenais ir atmest 
smēķēšanu, un, ja tas ir nepieciešams, lietot spe-
ciālos medikamentus, kas paplašina bronhus un 
atvieglo elpošanu. Latvijā ir pieejami jauni un labi 
medikamenti, kas var šiem cilvēkiem palīdzēt. Lie-
lākā daļa pacientu lieto dažādas inhalējamo zāļu 
formas – sausos pulverveida inhalatorus, gāzes 
inhalatorus, ir iespējams lietot arī tabletes. Vie-
nīgā problēma ir tāda, ka pacienta līdzmaksā-
jums ir liels – 50% no medikamenta cenas. Vidēji 

mēnesī tie varētu būt 20–40 eiro. Medikamenti ir 
jālieto regulāri, bet dažkārt � nansiālu iemeslu dēļ 
pacienti to nedara. Tad sākas slimības saasinājumi, 
ko ārstē slimnīcā, kur līdzmaksājumi ir vēl lielāki, 
un medikamentiem atliek vēl mazāk naudas. Tā 
ir liela problēma.
– Kuras pacientu grupas vislabāk ievēro ārsta 
norādījumus? Vai pastāv atšķirības dzimumu 
starpā? 
– Es nevarētu teikt, ka dzimumu starpā būtu vēro-
jamas lielas atšķirības. Pacienti ir dažādi: vieni ļoti 
skrupulozi ievēro ārstu rekomendācijas, bet vien-
mēr ir arī tādi, kuri turpina smēķēt un neievēro 
nozīmēto terapiju. Vīriešu problēma ir tāda, ka 
viņi nevēlas apmeklēt ārstu.
– Vai ir kādi jaunumi terapijā, kas palīdz uzla-
bot pacientu līdzestību un veicina regulāru 
zāļu lietošanu?
– Šobrīd ir pieejamas ļoti labas zāles. Ja agrāk 
mūsu rekomendētos medikamentus pacientiem 
nācās lietot 3–4 reizes dienā, vēlāk divas reizes 
dienā, tad tagad ir pieejami jauni medikamenti, 
kuri jālieto tikai vienu reizi dienā. Viena inhalācija 
dienā ievērojami uzlabo pacientu līdzestību. Šie 
medikamenti ir ļoti efektīvi, pacients jau no pir-
mās inhalācijas jūt uzlabojumu un līdz ar to tur-
pina tos lietot. Ir arī jaunas, nemedikamentozas 
terapijas formas, speciālas ierīces, kas palīdz atkrē-
pot un trenēt elpošanas muskulatūru.
Pacientiem, kuriem slimība ir smagā formā un kuri 
elpas trūkuma dēļ nevar iziet no mājas, ir pieejama 
skābekļa terapija mājās. Katru gadu parādās jau-
nas terapijas iespējas. Būtiskākās problēmas ir 
lielais līdzmaksājums un bailes apmeklēt pneimo-
nologu. Pēdējo gadu laikā ļoti bieži tieši ģimenes 
ārsti sūta pie mums pacientus, kuri smēķē. Šiem 
pacientiem mēs bieži atklājam ar smēķēšanu sais-
tītas slimības. Konstatējot tās sākumstadijā, varam 
ārstēt un palīdzēt, vēlākos gados saglabāt nor-
mālu � zisko aktivitāti.
– Kas, jūsuprāt, veicinājis šo aktivitāti?
– Dažādās konferencēs pneimonologi ģimenes 
ārstiem lasa lekcijas par HOPS. Par pacientiem ar 
bronhiālo astmu ir zināms jau kopš Senās Grieķijas 

laikiem, bet par HOPS – runājam pēdējos 15 gadus. 
Taču šobrīd šī slimība ir trešajā vietā nāves iemeslu 
ziņā. Tāpēc tā ir jāuztver ļoti nopietni.
– Kā pacientam pašam izvērtēt, vai veselības 
stāvoklis ir uzlabojies? Vai ir iespējams vien-
kāršā veidā veikt paškontroli?
– Bronhiālās astmas gadījumā ir astmas kontro-
les tests, ko pacienti var izmantot. HOPS pacientu 
anketas rezultātu var izvērtēt tikai speciālists, kad 
vizītes laikā pacients aizpilda šo anketu.
– Vai jums kā ārstei sievietei ir grūtāk vai vieg-
lāk sastrādāties par pacientiem vīriešiem?
– Tas ir atkarīgs no pacienta. Vienam pacientam 
ir vieglāk griezties pie sava dzimuma speciālista, 
otram – pretēji. Pacienti ir dažādi. Man visvieglāk 
ir strādāt ar pacientu, kurš mani klausa un izpilda 
rekomendācijas, neatkarīgi no viņa dzimuma.
– Kādi būtu jūsu ieteikumi vīriešiem, lai viņi 
labāk rūpētos par savām plaušām?
– Nesmēķēt, nesmēķēt, nesmēķēt! Atmest smē-
ķēšanu nekad nav par vēlu. To var izdarīt 30 gadu 
vecumā, bet man ir bijuši pacienti, kas atmetuši 
smēķēšanu 70 un gandrīz 80 gadu vecumā. Starp-
tautiskos klīniskajos pētījumos ir pierādīts: ja 
pacients atmet smēķēšanu pirms operācijas un 
nesmēķē pēc operācijas, sadzīšanas rezultāti ir 
daudz labāki nekā tiem, kuri smēķē. Atmetot smē-
ķēšanu, efekts būs jūtams visiem, tāpēc nekad 
nav par vēlu to darīt.
– Vai mūsdienu digitālajā laikā «māte Google» 
ir labs risinājums, kad rodas jautājumi par 
veselības likstām?
– Latvijā ir labas mājas lapas, kur ir rakstīts par 
plaušu veselību: www.alergo.lv, www.elpobrivi.lv 
u.c. Tajās atrodama speciālistu sniegta informācija 
un noderīgi padomi. Ja cilvēks sāk meklēt infor-
māciju, tas nozīmē, ka viņš sāk domāt par savu 
veselību un, ja sāk domāt, tad sāk arī darīt un var-
būt gūt no tā labumu. Tomēr nevar ārstēties, bals-
toties uz interneta informāciju, un nedrīkst lietot 
zāles, kas palīdz kaimiņam. Ja cilvēkam ir uzstā-
dīta diagnoze un nozīmēta terapija, bet viņš tai 
nepiekrīt un meklē internetā citas receptes, tad 
slimība tikai progresē.

JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM
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Nataļja Voskresenska: «HOPS pacientiem pirmais un galvenais ir atmest smēķēšanu, 
un, ja tas ir nepieciešams, lietot speciālos medikamentus, kas paplašina bronhus un 
atvieglo elpošanu.»

Apturēt HOPS 
izplatību
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Statistikas dati nesaudzīgi vēsta, ka 
vīriešu mūža ilgums vidēji ir par desmit 
gadiem īsāks nekā sievietēm. Neraugo-
ties uz to, ka izpratne un zināšanas par 
veselības nozīmi aug, daudziem vīriešiem 
regulāras vizītes pie ārsta izpaliek. Šobrīd 
iespēju veikt ikgadējo bezmaksas vese-
lības stāvokļa profilaktisko novērtējumu 
izmanto vien nedaudz vairāk nekā 10% 
abu dzimumu iedzīvotāju.

Par to, vai apjaušam, cik lielā mērā viss mūsu orga-
nismā saistīts, runājam ar Rīgas Stradiņa universi-
tātes asoc. profesoru un Rīgas Austrumu klīniskās 
universitātes slimnīcas Uroloģijas klīnikas vadītāju 
Vilni Lietuvieti.

– Stress, neveselīgs dzīvesveids un smēķēšana 
– šie trīs komponenti bieži vien ir sastopami 
daudzu vīriešu dzīvē, un tie arīdzan nereti ir 
nozīmīgi iemesli, kas kombinējoties, noved 
gan pie sirds, gan uroloģiskās veselības prob-
lēmām, jo mūsu organismā viss ir saistīts. Vai 
mēs to apzināmies?
– Organismā viss ir cieši saistīts. Raksturojot sais-
tību starp kardioloģiju un uroloģiju var, nedaudz 
pārfrāzējot, izmantot Platona teikto, ka kustība 
jeb tecēšana ir dzīvības un veselības pamats. Līdz 
ar to, ja sirdī, kājā vai galvā ir nosprostots asins-
vads vai ir traucēta urīna izvade no organisma, 
tas visos gadījumos izraisa ļoti nopietnus vese-
lības traucējumus, iespējams, priekšlaicīgu cil-
vēka bojāeju.
Šīs nozares ir pat vēl vairāk vienotas, nekā mēs 
to ikdienā apzināmies. Piemēram, sirds katetri, 
kas tiek lietoti, veicot angiogrā�jas, tiek kalibrēti 
mērvienībās, ko sauc par frenčiem. Šī mērvie-
nība ir patapināta no urologu rīcībā esošajiem 
katetriem, ko arī kalibrē frenčos. Frenči ir mēr-
vienība, kas radīta pirms vairākiem gadsimtiem, 
un tā tika ieviesta, lai kalibrētu urīnizvadkanāla 
instrumentus bužus, ko lietoja, lai paplašinātu 
urīnizvadkanālu gadījumos, kad vīrietim gono-
rejas rezultātā bija izveidojies sarētojums. Tad 
izdarīja bužēšanu. Šajos gadījumos milimetrs kā 
kalibrēšanas solis bija pārāk liels, un franču ārsti 
izdomāja, ka varētu milimetru dalīt trīs daļās – 
vienā milimetrā bija trīs frenči.
Šobrīd esošās vizualizācijas iespējas kardioloģiju 
padarījušas par endoskopisku, invazīvu nozari, 
taču viens no pirmajiem endoskopiem bija cis-
toskops, ko izmantoja uroloģijā. Tie bija endo-
skopijas pirmsākumi, kura, tālāk attīstoties, tika 
izmantota ausu-kakla-deguna slimību gadījumā, 
ginekoloģijā, ķirurģijā un šobrīd tiek izmantota arī 
pētot asinsvadus. Tādējādi mēs vēsturiski redzam 
ciešu saistību, un es kā urologs ļoti lepojos, ka 
arī pārējās medicīnas nozares no uroloģijas var 
kaut ko aizgūt.
– Kā jūs raksturotu Latvijas vīriešu vese-
lību? Kādas ir pozitīvās un kādas – negatīvās 
tendences? 
– Mēs zinām, ka pieaug vīriešu vidējais dzīves 
ilgums, un varu teikt, ka arvien vairāk pieaug arī 
izpratne par organisma novecošanos un veselī-
bas lomu mūsu dzīves un emocionālā komforta 
kontekstā. Tāpēc daudzi kungi izvēlas veikt pār-
baudes, atbildības līmenis par veselību pieaug, 
un cilvēki savlaicīgāk meklē palīdzību. Protams, 
vienmēr būs arī cilvēki, kas par savu veselību nerū-
pējas, un nereti tieši tāpēc viņi priekšlaicīgi aiziet 
bojā, bet tajā vīriešu lokā, ar ko es saskaros, novē-
roju lielāku izpratni un atbildības sajūtu.

– Viens no iemesliem, kāpēc vīrieši mēdz 
pamest novārtā savu veselību, ir bailes no 
ārsta. Ne vienam vien saistoši šķiet dažādi 
ekstremālie sporta veidi, lai ķertu adrenalīnu 
un pierādītu savu drosmi, varēšanu un sparu. 
Varbūt veselīgāk un noderīgāk būtu ķert adre-
nalīnu, saņemot dūšu un regulāri apmeklējot 
urologu un citus ārstus?
– Ir daudzi puiši, kuri, piemēram, nebaidās braukt 
pa ielu uz motocikla aizmugurējās riepas, bet 
viņiem ir bail atnākt pie ārsta. Manā uztverē tas 
ir neizskaidrojams paradokss. Arī viņiem jāmē-
ģina iestāstīt, ka ar bravūru dzīvē nekur tālu tikt 
nevar. Viens no biežākajiem cēloņiem, kāpēc 
vīrieši nonāk slimnīcā un mirst, ir tieši bravūra 
un bezatbildība. Kombinējot bravūru ar alkohola 
lietošanu, rodas vēlme meklēt pārgalvīgus pie-
dzīvojumus, un tas noved pie dažādām problē-
mām, veselības traucējumiem un dažreiz arī rada 
invaliditāti. Varbūt tā šim cilvēkam ir mācība, kas 
jāapgūst, jo katram no mums dzīvē ir dažādas 
mācības. Te būs vietā teiciens, ka gudrie mācās 
no citu kļūdām, dumjie – no savējām.
– Vairums pacientu veselības problēmu gadī-
jumā vispirms dodas pie saviem ģimenes ārs-
tiem, attiecīgi šiem speciālistiem ir liela loma 
pacientu veselības saglabāšanā un atjauno-
šanā. Ko vēsta jūsu pieredze – vai saikne starp 
primāro un sekundāro veselības aprūpi ir 
veiksmīga? 
– Es domāju, ka ģimenes ārstu institūcija Latvijā 
pēdējo 20–25 gadu laikā ir ļoti attīstījusies. Šī 
institūcija ir pieredzējusi fundamentālas pārmai-
ņas, kādas, manuprāt, nav piedzīvojusi neviena 
cita medicīnas nozare vai specialitāte. Piemēram, 

urologi un kardiologi šodien joprojām ir ārsti 
speciālisti, tikai viņiem ir citas zināšanas un jau-
nas iespējas, bet no iecirkņa ārsta kļūt par ģime-
nes ārstu – tas ir fantastisks sasniegums. Noteikti 
ir vēl daudz lietu, kas darāmas, jo attīstības pro-
cess medicīnā vienmēr turpinās, tomēr, manu-
prāt, daļa ģimenes ārstu pēdējos gados ir pat 
daudz progresīvāki un viņiem ir lielāka izpratne 
nekā dažiem ārstiem speciālistiem. Sākotnējā 
ģimenes ārsta loma un misija bija tāda, ka viņš 
ir tas cilvēks, kas pacientu visbiežāk redz, tāpēc 
pazīst un izprot viņa slimības un prot saskatīt 
kopsakarības, kā tās var kombinēties. Domāju, 
vairumā gadījumu tas arī ir ticis īstenots, un šajā 
jomā ir labi panākumi. Vienmēr jau var atrast 
un nopelt kaut ko, kas nav izdarīts vai varētu 
būt izdarīts labāk, bet uzskatu, ka ir paveikts 
daudz un to arī vajadzētu akcentēt un stāstīt. 
Šajā punktā mēs varētu atkāpties no mūsu nāci-
jas īpatnības tikai pelt, bet palūkoties uz to, kā 
bija, un salīdzināt ar to pozitīvo, kā ir šobrīd. Un 
tas ir daudz.
– Kādus uzskatāmākos piemērus jūs varētu 
nosaukt, lai ilustrētu sirds asinsvadu un 
vīrieša uroģenitālās sistēmas saistību?
– Piemēram, vīrietim, kuram ir bijis neveiksmīgs 
dzimumakts vai erekcijas traucējumi vecumā pēc 
50 gadiem, tuvākajos piecos gados ir vairākkārt 
lielāks risks pieredzēt nevēlamu kardiālu noti-
kumu. Būtībā tā pati asinsvadu sistēma nodro-
šina optimālu sirds, smadzeņu, nieru darbību un 
arī erekciju. Iztaujājot pacientus par šo seksuālās 
dzīves aspektu, mēs iegūstam papildu informā-
ciju un norādes par iespējamiem sirds asinsvadu 
riskiem nākotnē.

Tāpēc pacientam jau laikus vajadzētu pievērsties 
šīs slimību grupas pro�laksei un ārstēšanai. Ārsta 
uzdevums ir pārliecināt vīrieti, ka tie nav vienkārši 
vecuma izraisīti erekcijas traucējumi, bet prob-
lēma ir asinsvados, jo ir arī vecāki vīrieši, kuriem 
nav erekcijas traucējumu un vēlāk nav arī infarktu 
un citu problēmu ar sirdi. Tās ir norādes, kas jāņem 
vērā un var palīdzēt šīs slimību grupas savlaicīgai 
diagnosticēšanai, pro�laksei un vajadzības gadī-
jumā ārstēšanai.
– Kā sirds un asinsvadu sistēmas kaites 
ietekmē vīrieša prostatu un pārējo jūsu pār-
ziņā esošo jomu?
– Šīs abas jomas joprojām bieži vien nepietie-
kami savstarpēji saista. Kardiologi ir panākuši, ka 
vīrieši nekautrējas runāt par savām sirds slimībām, 
par to, ka sirdī ir ievadīti stenti, kas būtībā ir tādi 
paši katetri, kuru funkcija ir izvadīt šķidrumu caur 
šaurajām vietām. Par uroloģiskām problēmām 
vīrieši bieži vien kautrējas runāt. Spilgts piemērs 
tam ir fakts, ka tikai viens politiķis Latvijā ir atzi-
nis, ka viņam ir bijis prostatas vēzis. Šajā kontek-
stā var teikt, ka uroloģisko problēmu esamība 
netiek atzīta un tajā netiek investēts pietiekami 
daudz �nanšu līdzekļu. Tomēr jāatceras, ka sva-
rīga ir visa organisma veselība kopumā. Dažkārt 
tieši tādēļ, ka viss organisms netiek uztverts kā 
vienots mehānisms, kur viss ir savstarpēji sais-
tīts, rezultāts ir traģisks. Piemēram, pacientam ir 
veikta koronārā angioplastija, bet pirms tam cil-
vēks ir kautrējies un nav stāstījis ne ģimenei, ne 
kardiologam, ka viņam ir problēmas arī ar pros-
tatu un urīnpūsli. Pēc pusgada uroloģiskās prob-
lēmas manifestējas tā, ka viņam ir izteikta nieru 
mazspēja, urīnpūšļa palielināšanās, nevar nolaist 
urīnu, un tad, lai nodrošinātu dzīvības funkcijas, 
vienīgais ko mēs varam darīt, ir izveidot urīnpūšļa 
stomu jeb cistostomu.
– Kas būtu jāzina sirds slimniekiem, kad viņi 
kādā brīdī kļuvuši arī par jūsu pacientiem un 
par ko jāaizdomājas uroloģiskajiem pacien-
tiem, ja kādā dzīves posmā rodas problēmas 
ar sirds veselību?
– Jāatceras, ka bez sirds ir arī citi orgāni, un ka 
tās pašas asinsvadu izmaiņas, kas ir sirdī, var būt 
arī citās organisma vietās: smadzenēs, nierēs, 
iegurnī, kājās un citviet. Kāju un iegurņa asins-
vadu problēmas izraisa erekcijas traucējumus. 
Organismā viss ir saistīts, un tas jāatceras arī sirds 
slimniekiem. Jāatceras, ka arī tad, ja ir sakārtota 
sirds asinsvadu veselība, pārējie asinsvadi kādā 
brīdī var izteikti dekompensēties un tāpēc vajag 
apmeklēt arī citus speciālistus. Viens no tiem 
ir urologs.
Ja pacientam ir veiktas kādas sirds operācijas, 
viņš nereti ilgstoši lieto dažādus medikamen-
tus, kas šķidrina asinis. Tas savukārt tuvākajos 
gados ierobežo iespēju veikt dažādas invazīvas 
procedūras un manipulācijas. Tāpēc būtu labāk 
uroloģiskās problēmas risināt vai koriģēt pirms 
sirds operācijām.
Savukārt tiem pacientiem, kuriem ir uroloģiskas 
problēmas, būtu labi atcerēties, ka jādomā arī par 
citu orgānu veselību. Gluži kā mašīnas tehniskajā 
apskatē: nevis tikai pārbaudīt spiedienu riepās, 
bet arī to, kā darbojas bremzes, gaismas un visa 
mašīna kopumā.
– Ja paraugāmies uz vīrieša mūžu visā tā 
garumā, kam jūs ieteiktu pievērst uzmanību 
vecumā līdz 40 gadiem, no 40 gadu vecuma 
un pēc pensijas vecuma sasniegšanas?
– Līdz 40 gadiem vajag pēc iespējas mazāk orga-
nismu bojāt, lai vēlāk, kad pieaug izpratne par 
dzīves jēgu un vērtību, būtu pēc iespējas mazāk 
jāinvestē veselības atgūšanā.

Jādomā par visu organismu kopumā

Vilnis Lietuvietis: «Asinsvadu sistēma nodrošina optimālu sirds, smadzeņu, nieru 
darbību un arī erekciju. Iztaujājot pacientus par šo seksuālās dzīves aspektu, mēs 
iegūstam papildu informāciju un norādes par iespējamiem sirds asinsvadu riskiem 
nākotnē.»
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