
Mūsu iespēja – vesela sirds!

Brīnumtabletes mūžīgai sirds veselībai vēl nav izgudrotas.  
Daudz vajadzēs paveikt pašiem.

Fantastika kļuvusi par realitāti: kardioķirurģijā sākusies 
transkatetrālo procedūru ēra.

SVARĪGA LĪDZESTĪBA JAUNAS IESPĒJAS
6.–7. lpp.2. lpp.

VISS UZREIZ LIELISKI REZULTĀTI SAUDZĒT KUŅĢI
Medikamenti gremošanas trakta aizsardzībai.Katetrablācija – aritmijas ārstēšanai.Ko pārbauda neinvazīvā kardiālā sistēma.

12. lpp.8. lpp.4. lpp.
Sirds slimību un 2. tipa cukura diabēta risks.
KĀPJAM UZ SVARIEM
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LAIKRAKSTA TAUTA UN VESELĪBA PIELIKUMS
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17,3 miljoni
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BEZMAKSAS
IZDEVUMSSirds

veselības avīze

No kardiovaskulārām slimībām ik gadu priekšlaikus mirst apmēram 17,3 miljoni cilvēku. 
Novēršot riska faktoru ietekmi, var novērst arī daudzus saslimšanas gadījumus.
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Sirds
veselības avīze

VESELAS SIRDS SKOLA

KRISTĪNE PASTORE

Vesela sirds – tas nozīmē iespēju dzīvot 
priecīgu, veiksmīgu un piepildītu dzīvi. To 
vēlas katrs! Kā to iemācīties un kā pacien-
tiem būt līdzestīgiem, ja sirdij vajadzīga 
palīdzība, skaidro Liepājas reģionālās 
slimnīcas kardioloģe Iveta Šime.

– Veselīgs dzīvesveids ir pamatu pamats, lai 
mūsu sirds būtu vesela. Kā to iemācīties?
– Sirds veselību nekādā gadījumā nevar nošķirt no 
cilvēka vispārējās veselības, tāpēc patlaban gan 
ārsti, gan citi speciālisti visā pasaulē strādā pie 
tā, lai iemācītu cilvēkiem saprast veselīga dzīves-
veida svarīgākos principus. Tos ir svarīgi apgūt un 
zināt jau no mazotnes – gan ģimenē, gan skolā.
– Kas būtu jāievēro un jādara katram cilvē-
kam, lai saglabātu labu sirds veselību?
– Lai tā būtu, pirmām kārtām ir svarīgi jau no 
mazotnes radināties pie mērenas �ziskās slo-
dzes, lai organisms būtu apmierināts ar šīm akti-
vitātēm un izjustu tās kā nepieciešamību. Otrs 
būtisks noteikums ir veselīgs ēdiens. Ēšanai ir 
jābūt baudai. Tā nav darbība, kas aizvieto kādu 
lietu, un nav vērts uztraukuma vai bēdu dzēša-
nai izmantot čipsu paku un pudeli kolas. Pēdējā 
laikā mūsu valstī ļoti lielu uzmanību velta ēdi-
nāšanai skolās. Tas ir labi, taču nekāds ļaunums 
neradīsies arī tad, ja bērns ēdīs no mājām līdzi 
paņemtu ēdienu, ar noteikumu, ka viņam garšo 
tas, ko viņš ēd un ka bērns līdzpaņemto apēd 
lēni un patīkamā sabiedrībā. Slikti ir tad, ja īsajā 
starpbrīdī bērns ātri aizskrien uz tuvējo veikalu, 
nopērk kādu saldo dzērienu un bulciņu un ātri pa 
ceļam līdz skolai to notiesā. Par ēšanu runājot, ja 
ģimenē mājās negatavo ēdienu, vēlāk tādā vidē 
augušam cilvēkam būs ļoti grūti nodrošināt sev 
veselīgu uzturu. Nepareizs ir uzskats, ka veselīga 
pārtika ir dārga. Nē, tā nav! Dārzeņi pie mums ir 
lēti, un tos var veselīgi pagatavot ļoti dažādos vei-
dos. Dārga ir neveselīgā pārtika: čipsi, saldinātie 
dzērieni un daudz kas cits. Ja vēl cilvēks smēķē – 
skaidrs, ka tur aiziet kaudze naudas. Slimnīcā es 
ļoti labi redzu, ka liela daļa slimnieku neēd no 
rītiem pasniegto putru, jo neuzskata to par nor-
mālu ēdienu. Bet tas ir veselīgs ēdiens!
– Vai varat pateikt, kādā vecumā cilvēkam 
palielinās risks saslimt ar kādu no sirds un 
asinsvadu slimībām?
– Visbiežāk tas notiek jau pusaudžu gados, kad 
mazkustīga dzīvesveida un neveselīgas pārtikas 

dēļ rodas liekais svars. Ja cilvēks nav gatavs atteik-
ties no neveselīgas pārtikas, kas turklāt satur arī 
daudz tauku un pārāk daudz sāls, tad kardiovas-
kulāro slimību risks palielinās ar katru gadu.
– Kādi veselības rādītāji katram cilvēkam būtu 
jākontrolē, lai izvairītos no kardiovaskulāra-
jām slimībām?
– Pirmām kārtām tas ir auguma garums un svars. 
Turklāt ne tikai reālais svars, bet arī vēlamais. Lai 
to noskaidrotu, ir jāaprēķina savs ķermeņa masas 
indekss (ĶMI). To var noskaidrot, internetā atro-
dot vietni, kurā, ievadot savus auguma paramet-
rus, var uzzināt rezultātu, kā arī to var aprēķināt 
pats, svaru kilogramos dalot ar augumu met-
ros, kāpinātu kvadrātā. Par normālu svaru lie-
cina rezultāts robežās no 18,5 līdz 24,9. Tāpat jau 
no pusaudžu gadiem cilvēkiem vajadzētu iemā-
cīt kontrolēt asinsspiedienu. Mūsdienās to bez 
maksas var izmērīt ļoti daudzās aptiekās. Tāpat 
ir jākontrolē asinsaina, lai izvairītos no mazasi-
nības. Un arī holesterīna līmenis ir jāzina. Vese-
lam cilvēkam visi šie rādītāji būtu jākontrolē reizi 
gadā, un valsts to apmaksā. Savukārt cilvēkam, 
kuram ir problēmas ar sirds veselību, pirmām 
kārtām ir svarīgi regulāri lietot zāles, lai šīs prob-
lēmas ārstētu. Ja ir pareizi izvēlēti medikamenti, 
kas uztur minētos rādītājus normas robežās, 
nemaz nav vajadzīgs tos pārbaudīt daudz bie-
žāk kā reizi gadā.
– Ko nozīmē termins – rādītāji ir normas 
robežās? 
– Es ieskicēšu pašus svarīgākos. Ja veselam cil-
vēkam asinsspiediena rādījumi atkarībā no slo-
dzes ir 120–140/70–80 mmHg, tad tas ir absolūti 
normāli. Arī sirdsdarbība līdz pat 90 sitieniem 
minūtē ir normas robežās, un holesterīna līme-
nim nevajadzētu pārsniegt 5,4 mmol/l. Ja arī tas 
ir augstāks, bet visi citi rādījumi ir normas robe-
žās un cilvēks jūtas labi, nav nekādas vajadzības 
nedaudz paaugstinātu holesterīnu speciāli ārstēt. 
Jā, protams, var ievērot veselīga dzīvesveida reko-
mendācijas: pamainīt uzturu vai palielināt �zisko 
slodzi, lai nākotnē samazinātu kardiovaskulāro sli-
mību risku, bet zāles lietot gan nav nepieciešams. 
Savukārt kardiovaskulāro slimību pacientiem, lie-
lākoties gados veciem cilvēkiem, asinsspiedienu 

vajadzētu noturēt 140/80 mmHg robežās. Ja tas ir 
augstāks, ir jālieto zāles. Sirdsdarbības frekvence 
(sitieni minūtē) varētu būt ap 60, bet holesterīna 
līmeni šiem cilvēkiem vajadzētu analizēt sīkāk, 
pa frakcijām: sekot arī zema blīvuma holesterīna 
rādījumam, kas nedrīkstētu pārsniegt ciparu 2, 
bet ideālā variantā tam vajadzētu būt no 1,6 līdz 
1,8 mmol/l. Tāpat jāzina triglicerīdu un augsta 
blīvuma holesterīna līmenis.
– Kāda ir jūsu pieredze – vai kardiovaskulāro 
slimību pacienti, kam nepieciešams šos rādī-
tājus koriģēt ar medikamentiem, to apzinīgi 
arī dara?
– Ne visi! Visvairāk grēko pacienti ar paaugstinātu 
asinsspiedienu. Kādu brīdi viņi patiešām apzi-
nīgi dzer zāles, līdz asinsspiediens nostabilizējas, 
un tad domā, ka ir izārstējušies. Seko dažu dienu 
pauze zāļu lietošanā, kā rezultātā tādi pašdarb-
nieki nereti nonāk slimnīcā ar augstu asinsspie-
dienu. Tas ir ceļš, kā iedzīvoties insultā vai infarktā, 
tāpēc asinsspiediena korekcijai ir jābūt regulārai 
un bez pārtraukumiem. Tāpat ir jākoriģē holes-
terīna līmenis. Te es gribu pateikt, ka mūsdienās 
farmācijas speciālisti seko līdzi tam, lai 21.gad-
simta cilvēkiem būtu ērti lietojamas zāles. Tas 
nozīmē, ka vienā tabletē vai kapsulā ir kombinēti 
divi vai pat trīs preparāti, tāpēc to lietošana cilvē-
kiem ievērojami atvieglo dzīvi. Industrija ir pacien-
tiem pretim nākoša, bet viņiem pašiem arī jābūt 
gataviem sadarboties. Bet tikpat svarīgi kā lietot 
medikamentus, lai nostabilizētu savus veselības 
rādījumus, ir koriģēt arī dzīvesveidu.
Es vēl gribēju pieminēt, ka daudziem kardiovas-
kulāro slimību pacientiem nopietna problēma ir 
cukura diabēts, kas lielākoties iegūts tieši neve-
selīga dzīvesveida dēļ – galvenokārt par daudz 
un neveselīgi ēdot un par maz kustoties. Ja šos 
ieradumus maina, arī cukura līmenis noregulē-
jas. Ja cilvēks nepievērš uzmanību paaugstinā-
tajam cukura līmenim, tā iespaidā tiek bojāti ne 
tikai lielie, bet arī sīkie asinsvadi. Rezultātā cieš 
orgāni, ko šie asinsvadi apasiņo. Tie nesaņem pie-
tiekami daudz skābekļa un tajos rodas bojājumi. 
Tāpat cukura diabēts veicina redzes bojājumus. 
Tāpēc īpaši tad, ja cilvēks ir apaļīgs, jau no pus-
audžu vecuma ir svarīgi kontrolēt cukura līmeni 

asinīs. Bet ļoti, ļoti svarīgi ir veselīgi ēšanas iera-
dumi un kustības.
– Ar ko šajā ziņā vajadzētu sākt?
– Ir jāmaina sava attieksme pret dzīvi un apkārt 
notiekošo, atrodot tajā ne tikai slikto un iemeslus, 
kāpēc dusmoties, bet arī prieku. Manuprāt, ļoti, 
ļoti reti cilvēka dzīvē nav iespējams atrast nekādu 
prieku. Prieku var radīt gan saulains, gan apmā-
cies, gan arī lietains laiks. Nākamais nosacījums ir 
ieviest savā dzīvē pavisam vienkāršas �ziskās akti-
vitātes. Pati vienkāršākā un visiem vispieejamākā 
ir staigāšana – tā ir ļoti veselīga un iepriecinoša. 
Cilvēkiem, kam netīk vieniem doties pastaigās, es 
iesaku nospraust sev kādu mērķi. Piemēram, aiziet 
līdz tai un tai vietai, apsēsties un izlasīt rīta avīzi. 
Vai paņemt līdzi termosa krūzi ar ka�ju un izdzert. 
Vai iet uz veikalu pa apkārtceļu, nevis prasīt paš-
valdībai brīvbiļeti, lai vienu pieturu aizbrauktu ar 
autobusu vai tramvaju. Bieži vien pastaiga divas 
reizes dienā ir noderīgāka par vienu otru medi-
kamentu. Tādās pastaigās pa īstam var izbaudīt 
katru gadalaiku, var vērot cilvēkus un pat iepa-
zīties ar citiem cilvēkiem, iegūt labus draugus 
vai vismaz paziņas, ar ko parunāt. Tā dara cilvēki 
visā pasaulē. Nākamais, protams, ir ēdienkartes 
izvērtēšana. Par dārzeņiem es jau teicu un gribu 
atgādināt arī par nepieciešamību iekļaut ēdien-
kartē zivis.
Vēl es noteikti gribu atgādināt par zobu vese-
lību. Manuprāt, pirms 20 gadiem ar zobu veselību 
pacientiem nebija tik slikti kā tagad. Īpaši slimnīcā 
mēs, ārsti, to redzam ļoti labi. Šī problēma ir gan 
veciem cilvēkiem, gan jauniešiem, gan arī cilvē-
kiem darbspējīgā vecumā. Tāpēc, manuprāt, šī 
problēma ir jārisina valsts un pašvaldību līmenī. 
Dažkārt ir pat tā, ka nav vērts ārstēt citas slimības 
pirms pacientam nav salaboti zobi, jo slimi zobi 
ir infekcijas avots.
– Ko saka jūsu pieredze – kurus ieradumus 
cilvēkiem ir visgrūtāk mainīt?
– Manuprāt, visgrūtāk ir atteikties no smēķēšanas. 
Tā ir patiešām ļoti smaga atkarība. Otra lielākā 
problēma ir ēšanas ieradumu maiņa. Ir cilvēki, 
kam ļoti daudz kas negaršo. Labi, tad mēģinā-
sim citādi! Turpiniet ēst to pašu, ko esat pieradis 
ēst, bet ar vienu noteikumu: samaziniet porcijas 
un nenašķojieties starp ēdienreizēm! Tad pama-
zām eksperimentējiet ar kaut ko jaunu un papildi-
niet savu ēdienkarti. Daudziem neklājas viegli arī 
ar pievēršanos �ziskajām aktivitātēm. Visgrūtāk 
šajā ziņā ir tiem cilvēkiem, kuriem nav neviena, ar 
ko kopā doties pastaigās. Vieglāk, ja ir kāds māj-
dzīvnieks, kas jāved pastaigā. Ja nav, tad, kā jau 
es teicu, ir jānosprauž sev kāds mērķis.
– Ja tomēr cilvēks ir līdzestīgs un maina savu 
dzīvesveidu, pēc cik ilga laika ir jūtami pirmie 
uzlabojumi? Kādi tie ir?
– Tas notiek ātri – jau pēc pirmajiem trim mēne-
šiem cilvēks jūt pozitīvas izmaiņas. Ja ir bijis 
paaugstināts asinsspiediens, regulāri lietojot 
izrakstītos medikamentus, tas nostabilizējas 
4–7 nedēļu laikā. Līdz ar to rodas plašākas iespē-
jas �ziskajām aktivitātēm. Ja cilvēks kādu laiku 
ir regulāri gājis pastaigāt, nemaz nerunājot par 
aktīvākām �ziskajām nodarbēm, samazinās svars. 
Ja samazinās svars, uzlabojas pašsajūta. Visa tā 
rezultātā uzlabojas arī izskats, garastāvoklis, cil-
vēks kļūst dzīvespriecīgāks, un visa viņa dzīves 
kvalitāte mainās uz labo pusi.
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Iveta Šime: «Ja cilvēks nav gatavs mainīt dzīvesveidu un atteikties no neveselīgiem 
paradumiem, ar zālēm vien sirdi nevarēs uzturēt pie labas veselības.»

Palīdzēsim sirdij būt veselai!

TAUTA UN VESELĪBA
Izdevējs: SIA Medicīna un prese
Reģ.nr. 42103056373
Izdevniecība: SIA Medicīna un prese
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MODERNĀS TEHNOLOĢIJAS

KRISTĪNE PASTORE

Latvijas ārsti tāpat kā viņu kolēģi citur 
pasaulē sirds un asinsvadu veselības pār-
baudei sākuši pielietot mūsdienīgu un 
modernu izmeklēšanas metodi – nein-
vazīvo kardiālo sistēmu. Pārbaudes 
notiek nesāpīgi un bez iejaukšanās cil-
vēka organismā.

Ar jauno izmeklēšanas metodi iepazīstina Liepā-
jas reģionālās slimnīcas kardioloģe Iveta Šime.

– Izskaidrojiet, lūdzu, ko nozīmē neinvazīvā 
kardiālā sistēma?
– Jau pats termins «neinvazīvā» norāda, ka, vei-
cot šajā kompleksā iekļautās pārbaudes, nenotiek 
iejaukšanās cilvēka organismā, bet mēs izmanto-
jam dažādus mērījumus, ko iespējams veikt ārēji. 
Vienīgā iejaukšanās ir asins analīze. Līdz ar to tā ir 
cilvēkam droša veselības pārbaude, kā rezultātā 
mēs iegūstam informāciju par konkrētā cilvēka 
sirds veselību – par sirds funkcionālajām spējām, 
to, cik labi darbojas sirds un visa organisma asins-
vadu sistēma. Mūsdienās aizvien vairāk cilvēku 
visā pasaulē savas veselības pārbaudēm labprā-
tāk izvēlas diagnostikas metodes bez iejaukšanās 
organismā. Medicīnai attīstoties, mums rodas aiz-
vien vairāk šādu iespēju.

– Kāda varētu būt šī izmeklējuma mērķ audi-
torija? 
– To var izmantot visiem cilvēkiem, kuri vēlas pār-
liecināties par savas sirds veselību. Tie ir �ziski 
aktīvi cilvēki, kas vēlas noskaidrot savas sirds 
veselības stāvokli un konsultēties par nepiecie-
šamību ieviest nepieciešamās pārmaiņas savā 
dzīvesveidā; tie ir sportisti, kam ir palielināta slo-
dze, tās ir grūtnieces un arī cilvēki, kas jau sirgst ar 
kādām sirds un asinsvadu slimībām. Neinvazīvā 
kardiālā sistēma ir moderna un mūsdienīga teh-
noloģija sirds mazspējas un paaugstināta asins-
spiediena pacientu veselības mērījumu kontrolei, 
lai piemērotu katram individuālu un precīzu ārstē-
šanu un vajadzības gadījumā koriģētu medika-
mentu lietošanu.
– Kā notiek pārbaudes ar neinvazīvo kardi-
ālo sistēmu?
– Ļoti vienkārši. Tās laikā pacientam veic dažādus 
mērījumus, ko pēc tam ar speciālu aparatūru ana-
lizē, lai saņemtu precīzu informāciju par cilvēka 
veselību. Tiek noteikts ķermeņa svars un auguma 
garums, aprēķināts ķermeņa masas indekss, izmē-
rīts asinsspiediens, izmērīta asinsvadu pretes-
tība u.c. Pēc tam pacientam pievieno aparatūru, 

kas līdzinās sirds kardiogrāfam. Ar šai sistēmai 
izstrādātu programmu, paralēli veicot nepiecie-
šamos biometriskos mērījumus, iekārta izanalizē 
rādījumus, sniedzot individualizētu informāciju, 
kas ļoti precīzi uzrāda konkrētā pacienta sirds 
un asinsvadu veselības stāvokli. Pēc saņemtās 
informācijas ir iespējams izvērtēt, vai cilvēka sirds 
strādā atbilstoši viņa vecumam, dzimumam un 
svaram, vai sirdsdarbība ir normāla, tai ir pārslo-
dze vai arī sirdsdarbība ir nepietiekama. Saņem-
tais rezultāts ir izejas pozīcija, kas ļauj vērtēt tālāk, 
vai pacientam ar sirds un asinsvadu funkciju viss 
ir kārtībā, vai viņam ar to ir kādas problēmas un 
nepieciešama ārstēšana vai līdzšinējās ārstēša-
nas korekcija.
Līdztekus sirds veselības rādītāju diagnostikai 
pārbaudes laikā nosaka arī šķidruma balansu 
organismā: vai tas ir pietiekams, samazināts, vai 
šķidruma ir par daudz. Tas ir svarīgi tāpēc, ka šķid-
ruma balanss organismā ļoti tieši iespaido arī 
sirds un asinsvadu veselību. Ja šķidruma orga-
nismā ir par maz, un kā mēs ārsti sakām, cilvēks 

ir izžuvis, tas nozīmē, ka asinis sabiezē, netiek 
pietiekami apasiņoti orgāni un rodas citas prob-
lēmas. Tieši tāpat rodas problēmas, ja šķidruma 
organismā ir par daudz: palielināta šķidruma 
dēļ veidojas tūska, ir apgrūtināta elpošana, un 
rodas citi veselības traucējumi. Kontrolēt šķid-
ruma balansu organismā ir svarīgi ne tikai cilvē-
kiem, kam jau ir sirds un asinsvadu problēmas, 
bet arī veseliem un sportiskiem cilvēkiem, sievie-
tēm, kas gaida bērniņu.
– Vai, nākot uz pārbaudēm, cilvēkam iepriekš 
ir kaut kā speciāli jāsagatavojas?
– Nē! Pārbaude ir ļoti vienkārša, tā notiek ambu-
latori, mierīgā un harmoniskā atmosfērā. Iepriekš 
pierakstoties, to var izdarīt pat pusdienas pār-
traukumā. Vienīgi asins analīze jāuztaisa iepriekš, 
lai tad, kad veicam visus citus mērījumus, tā būtu 
jau zināma, un mēs varētu programmā ievadīt 
rādījumus. Izmeklējumu veikšanai un mērījumu 
izvērtēšanai ir nepieciešama aptuveni stunda 
laika. Cilvēkiem ar sirds un asinsvadu problēmām 
precīzākas informācijas iegūšanai mērījumus 

veic arī ar �ziskās slodzes provēm: pietupieniem 
un citādu izkustēšanos. Fiziskās slodzes proves 
izmanto arī, veicot mērījumus sportistiem, lai 
reģistrētu izmaiņas miera stāvoklī un pie dažā-
dām slodzēm.
– Kādas, jūsuprāt, ir šīs izmeklēšanas meto-
des priekšrocības, salīdzinot ar to, kā līdz 
šim notiek sirds un asinsvadu veselības 
izvērtēšana?  
– Ļoti nozīmīgi ir tas, ka šajā pārbaudē ir iekļauti 
arī tādi mērījumi, ko līdz šim lielākoties veica 
tikai pētnieciskos nolūkos. Tas attiecas, piemē-
ram, uz asinsvadu pretestības mērījumu, kas 
norāda, cik spēcīgi sirdij jāstrādā, lai asinis no tās 
nonāktu tālāk asinsvados. Īpaši svarīgs šis mērī-
jums ir, ārstējot pacientus, kas sirgst ar paaugsti-
nātu asinsspiedienu.
– Kādi ir galvenie ieguvumi, veicot neinvazī-
vās kardiālās sistēmas izmeklējumus?
– Tie ir ļoti būtiski. Pirmkārt, pacients iegūs per-
sonalizētu ārstēšanu. Tas attiecas uz cilvēkiem, 
kam jau iepriekš ir diagnosticētas sirds un asins-
vadu problēmas. Izvērtējot katra pacienta datus, 
daudz vieglāk nekā līdz šim iespējams precīzi 
noteikt, kādi medikamenti jāpielieto ārstēšanā. 
Iegūtā informācija ir arī palīgs, ja nepieciešams 
mainīt iepriekšējo terapiju, kā arī iegūtā infor-
mācija palīdz analizēt pacienta veselības izmai-
ņas dinamikā. Līdz ar to ārstēšana ir kvalitatīvāka, 
precīzāka, un pacients pats daudz mērķtiecīgāk 
var piedalīties ārstēšanā, būt līdzestīgāks. Otrkārt, 
tā ir ārstēšanas līdzekļu ekonomija. Zinot precī-
zus rezultātus, ārsts var daudz precīzāk izvēlēties 
medikamentus, izslēdzot subjektīvo momentu. 
Tas nozīmē arī reālu naudas ietaupījumu pacienta 
maciņā. Treškārt, tā ir iespēja uzlabot slimā cil-
vēka dzīves kvalitāti, samazinot iespējamo kom-
plikāciju risku un tādējādi paaugstinot dzīvildzi. 
Ceturtkārt, pat ja cilvēkam nekas nekaiš un ar šo 
izmeklējumu palīdzību viņš vēlas pārliecināties 
par savas sirds un asinsvadu veselību, ir iespējams 
jau laikus diagnosticēt iespējamos nākotnes riskus 
un lemt par dzīvesveida un slodzes korekcijām, 
lai problēmas attālinātu vai pilnībā novērstu. Šī 
sistēma sirds un asinsvadu slimību pro�laksē un 
ārstēšanā ir patiešām liels solis uz priekšu.
– Vai šī ir tāda veselības pārbaude, ko vaja-
dzētu veikt ar zināmu regularitāti, piemēram, 
reizi gadā, lai cilvēks būtu drošs par savas 
sirds un asinsvadu veselību?
– Veseliem cilvēkiem nē, bet zināma regularitāte 
būtu vajadzīgs tiem pacientiem, kuri kādu no sirds 
un asinsvadu problēmām ārstē ar zālēm, jo, kā jau 
es teicu, tā ir iespēja dinamikā salīdzināt atkār-
totu mērījumu rezultātus un, ja nepieciešams, 
koriģēt terapiju.
– Vai šo izmeklējumu apmaksā valsts?
– Pagaidām vēl nē.
– Kur Latvijā to iespējams veikt?
– Mēs esam sākuši neinvazīvo kardiālo sistēmu 
izmantot Liepājas reģionālajā slimnīcā, un es zinu, 
ka sirds un asinsvadu sistēmas diagnostiku ar šo 
metodi veic arī Rīgā: ARS, Pulss 5 un Veselības cen-
trā 4, kā arī Daugavpils reģionālajā slimnīcā.
– Vai izmeklējumu veikšanai ir nepieciešams 
ģimenes ārsta, kardiologa vai kāda cita spe-
ciālista norīkojums?
– Ja cilvēkam ir kādas sirds asinsvadu problēmas 
vai aizdomas, ka tādas varētu būt, protams, ka 
gan ģimenes ārsts, gan kardiologs, gan gineko-
logs vai kāds cits speciālists var dot norīkojumu, 
taču, tā kā tas ir maksas pakalpojums, tad cilvēks 
var pieteikties arī pats, ja vēlas pārbaudīt savu 
veselību un būt drošs, ka ar sirdi un asinsvadiem 
viss ir kārtībā.

Iveta Šime: «Pārbaudes laikā iegūtā informācija ļauj izvērtēt, vai cilvēka sirds strādā 
atbilstoši viņa vecumam, dzimumam un svaram, vai sirdsdarbība ir normāla, tai ir 
pārslodze, vai arī sirdsdarbība ir nepietiekama. Saņemtais rezultāts ir izejas pozīcija, 
kas ļauj vērtēt tālāk, vai pacientam ar sirds un asinsvadu funkciju viss ir kārtībā, vai 
viņam ar to ir kādas problēmas un nepieciešama ārstēšana vai līdzšinējās ārstēša-
nas korekcija.»

Vienā pārbaudē viss par sirds veselību

Neinvazīvā kardiālā 
sistēma (NICAS) 
ir moderna un 
mūsdienīga tehnoloģija 
sirds mazspējas 
un paaugstināta 
asinsspiediena 
pacientu veselības 
mērījumu kontrolei, 
lai piemērotu katram 
individuālu un precīzu 
ārstēšanu un vajadzības 
gadījumā koriģētu 
medikamentu lietošanu.
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Sirds
veselības avīze

LAUMA ABRAMOVIČA

Cukura diabēts ir slimība, kuru sākotnēji 
cilvēks nemaz nejūt, taču ilgtermiņā tā 
var radīt ievērojamus veselības traucēju-
mus. Diabēts ir cieši saistīts ar cilvēka kar-
diovaskulāro sistēmu, tāpēc tā ārstēšanā 
būtiska nozīme ir dzīvesveidam – ēšanas 
paradumiem, sportiskajām aktivitātēm, 
arī kaitīgajiem ieradumiem.

Par vienu no biežāk sastopamajiem sirds slimību 
riska faktoriem tiek minēts dzimums un vecums 
(sievietēm virs 55, vīriešiem – 45 gadiem), ģime-
nes anamnēze, smēķēšana, nepareizs uzturs, lie-
kais svars un aptaukošanās, nepietiekama �ziskā 
aktivitāte, paaugstināts arteriālais asinsspiediens, 
paaugstināts holesterīna līmenis un cukura dia-
bēts. Mūsdienu dzīvesveida ietekmē diabēts tiek 
atklāts arvien jaunākiem cilvēkiem, kas saistāms 
ar �zisko aktivitāšu trūkumu, aptaukošanos un 
nepareizu uzturu. Cukura diabēts nav izārstējams, 
taču ar medikamentu un insulīna palīdzību cukura 
daudzumu asinīs var kontrolēt.
Par cukura diabētu un tā ietekmētajiem kar-
diovaskulārajiem riskiem runājam ar kardioloģi 
Vēsmu Ārgali.

– Cik bieži kardiologs sastopas ar cukura dia-
bēta pacientiem?
– Cukura diabēts palielina kardiovaskulāro sli-
mību attīstības risku. Diabēta pacientiem viens 
no biežākajiem nāves iemesliem ir kardiovas-
kulāras saslimšanas. Tāpēc ir svarīgi jau laikus 
novērtēt cukura diabēta brīdinājuma signālus. 
Parādoties sūdzībām, piemēram, slāpēm, ape-
tītes izmaiņām, ādas niezei, nespēkam, nepie-
ciešams vērsties pie sava ģimenes ārsta, lai 
precizētu diagnozi. Arī es esmu diagnosticējusi 
cukura diabētu, sevišķi pacientiem ar metabolo 
sindromu (palielināts ķermeņa svars, paaug-
stināts asinsspiediens, dislipidēmija – samazi-
nāts augsta blīvuma lipoproteīna holesterīna 
un paaugstināts triglicerīdu līmenis asinīs). 
Taču parasti pie manis pacienti vēršas cukura 
diabēta radīto kardiovaskulāro komplikāciju 
dēļ (stenokardija, miokarda infarkts, paaugsti-
nāts asinsspiediens).
– Cik nopietni un kādā veidā cukura diabēts 
ietekmē sirds un asinsvadu sistēmu?
– Cukura diabēts bieži norit slēpti, kad nav izteiktu 
sūdzību, bet tas rada izmaiņas asinsvadu sieniņā, 
bojā tās. Lipīdi uzkrājas traumētajās asinsvadu sie-
niņās un izveido plātnītes, kas sašaurina asinsva-
dus vai pat nosprosto tos. Glikoze paātrina artēriju 
bojājuma procesu vai pat nosprostošanos, veicina 
lipīdu salipšanu. Šo bojājumu rezultātā rodas kar-
diovaskulārie notikumi – stenokardija, miokarda 
infarkts, insults.
– Kas nosaka katra konkrēta cilvēka kardio-
vaskulāro notikumu attīstības risku?
– Katra pacienta kardiovaskulāro risku novērtē-
šanā tiek izmantota tā saucamā SCORE sistēma 
(Systemic Coronary Risk Evaluation; vērā tiek ņemts 
vecums, dzimums, smēķēšana, sistoliskais arteriā-
lais spiediens un kopējais holesterīna līmenis – 
red.), nosakot fatālu kardiovaskulāro notikumu 
risku desmit gadu laikā. Šajā sistēmā gan nepa-
rādās pacienti ar cukura diabētu, kuriem risks ir 
ievērojami lielāks (sievietēm tas ir piecas reizes 
lielāks un trīs reizes lielāks vīriešiem), abdominālo 
aptaukošanos, traucētu nieru funkciju, nelabvē-
līgu ģimenes anamnēzi (1,7 reizes palielina risku 
sievietēm un divas reizes vīriešiem). Cukura dia-
bēta pacienti ar kardiovaskulāru slimību tiek 
iekļauti ļoti augsta riska grupā.

Pacientiem ar cukura diabētu kopējais kardiovas-
kulāro slimību attīstības risks ir divas līdz četras 
reizes lielāks nekā cilvēkiem bez cukura diabēta. 
Tiem pacientiem, kam ir glikozes tolerances trau-
cējumi, šis risks ir pusotru reizi lielāks. Savukārt 
miokarda infarkta risks pacientiem ar otrā tipa 
cukura diabētu ir tikpat liels kā pacientiem bez 
diabēta, kas jau ir pārcietuši miokarda infarktu. 
Pirmā tipa cukura diabēta pacientiem, koronā-
rās sirds slimības, kardiovaskulārie notikumi ir 
saistīti ar diabētiskās nefropātijas veidošanos, 
bet otrā tipa cukura diabēta pacientiem ir paaug-
stināts risks arī tad, ja nav izveidojusies diabē-
tiskā nefropātija.
Latvijā ir daudz cilvēku ar lieko svaru, kuriem ir 
metabolais sindroms – paaugstināts asinsspie-
diens, palielināts ķermeņa svars, glikozes tole-
rances traucējumi. Viņiem ir divas reizes augstāks 
aterosklerotiskas kardiovaskulārās slimības risks 
nekā cilvēkiem bez šī sindroma. Tāpēc cilvēkiem 
ar lieko svaru un paaugstinātu asinsspiedienu ir 
svarīgi sekot līdzi savam cukura līmenim.
– Kādi ir galvenie cukura diabēta pacientu kar-
diovaskulāro slimību riska faktori?
– Riska faktori ir dažādi. Vienus riska faktorus 
nevar koriģēt. Tie ir vecums, dzimums, tautība, arī 
rase un ģimenes anamnēze. Tie faktori, ko cilvēks 
var izmainīt, ir viņa svars, paaugstināts holesterīna 
līmenis, paaugstināts asinsspiediens, smēķēšana, 
neveselīgs uzturs, mazkustīgums, insulīna rezis-
tence. Arteriālās hipertensijas korekcija metabolā 
sindroma un cukura diabēta pacientiem ir ļoti 
nozīmīga, taču grūti padodas terapijai. Paaug-
stināts asinsspiediens veicina aterosklerozes pro-
cesu. Ir noteikti orgāni, kas visvairāk no tā cieš. 
Sievietēm vairāk tiek veicināta smadzeņu asins-
vadu ateroskleroze, līdz ar to ir lielāks insulta risks. 

Tāpat paaugstināts asinsspiediens ietekmē nieres, 
sirdi, var novest pat līdz nieru un sirds mazspējai. 
Vēl viens orgāns, ko ļoti ietekmē hipertensija, ir 
acis. Acu asinsvadu sklerotiskas dabas traucējumi 
noved pie redzes traucējumiem.
Ko pacients pats var darīt savā labā? Noteikti ir 
jāsamazina vārāmā sāls patēriņš ikdienas uzturā, 
jāsamazina ķermeņa masa, nepieciešama regu-
lāra �ziskā aktivitāte, kaitīgo ieradumu ierobe-
žošana. Arteriālā hipertensija ir ļoti kaitīga pati 
par sevi, bet vēl svarīgāks ir kopējais cilvēka kar-
diovaskulārais risks. Tas ir augsts, ja ir viens riska 
faktors un cukura diabēts, taču ļoti augsts arte-
riālās hipertensijas ar mērķu orgānu bojājumiem 
un cukura diabēta gadījumā.
– Kā aizkavēt kardiovaskulāro notikumu attīs-
tību cukura diabēta pacientiem?
– Svarīga ir savlaicīga cukura diabēta diagnos-
tika un ārstēšana. Regulāri jāseko asinsspiedie-
nam un holesterīna līmenim, kā arī jālieto ārsta 
nozīmētā terapija.
– Vai ar dzīvesveida maiņu, lai regulētu 
holesterīna līmeni, cukura diabēta pacien-
tiem pietiek?
– Svarīga ir pacienta līdzestība, tad arī būs rezul-
tāti. Jāievēro diēta, sportiskās aktivitātes, jāatmet 
smēķēšana. Daļa pacientu to saprot un tiešām 
grib mainīt dzīvesveidu. Ar viņiem ir patīkami strā-
dāt, jo ir redzams rezultāts.
Pacientiem, kuriem ir zems kardiovaskulāro 
slimību risks un tikai nedaudz paaugstināts 
holesterīna līmenis, uzreiz nebūs jāsāk lietot 
medikamenti. Taču cukura diabēta pacientiem 
risks ir paaugstināts, tāpēc uzreiz tiek rekomen-
dēta statīnu terapija. Statīni ne tikai pazemina 
holesterīna līmeni, bet arī samazina miokarda 
infarkta risku un mirstību.

– Vai holesterīna līmeņa norma cukura dia-
bēta pacientiem ir tāda pati kā pacientiem 
bez cukura diabēta?
– Visiem pacientiem ar pirmā tipa cukura diabētu 
un mikroalbuminēriju vai nieru slimībām jālieto 
statīni, lai ZBLH (zema blīvuma lipoproteīna holes-
terīns) samazinātos par vismaz 30% neatkarīgi no 
sākuma līmeņa. Otrā tipa cukura diabēta pacien-
tiem ar kardiovaskulāro risku ZBLH mērķis < 1,8 
mmol/l, bet visiem pacientiem ar otrā tipa cukura 
diabētu primārais mērķis ZBLH < 2,5 mmol/l.
– Cik ilgi cukura diabēta pacientiem būs jālieto 
statīni? Vai tas negatīvi neietekmēs veselību?
– To, kādi medikamenti jālieto holesterīna līmeņa 
pazemināšanai, izvērtē ģimenes ārsts, kardio-
logs, endokrinologs. Statīni ir medikamenti, ko 
izraksta gan sirds slimību riska, gan ateroskle-
rozes vai sirds slimību gadījumā (pēc miokarda 
infarkta, sirds operācijām, gan arī pēc invazīvām 
asinsvadu procedūrām). Taču jāņem vērā, ka sta-
tīni jālieto visu mūžu, jo, ja izmaiņas asinsvados ir 
konstatētas, tās var apturēt, aizkavēt, bet ne izār-
stēt. Ja, sasniedzot labu rezultātu, tiek pārtraukta 
statīnu terapija, tad izmaiņas asinsvadu sienā sāk 
atkal progresēt. Šo zāļu lietošana lielā mērā ir sais-
tīta ar pacientu iespējamo dzīves ilgumu. Dzerot 
zāles regulāri, samazinās kardiovaskulārais risks 
un palielinās pacienta mūža ilgums. Blaknes, lie-
tojot statīnus, tiek novērotas ļoti reti.

Vēsma Ārgale: «Cukura diabēts bieži norit slēpti, kad nav izteiktu sūdzību, bet tas 
rada izmaiņas asinsvadu sieniņās, bojā tās. Šo bojājumu rezultātā rodas kardiovas-
kulārie notikumi – stenokardija, miokarda infarkts, insults.»

Cukura diabēts būtiski ietekmē sirds veselību
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zzMiokarda infarkts un insults ir galvenie nāves cēloņi pasaulē, 
taču to izplatību var aizkavēt
zz Kardiovaskulārās slimības vienādi bieži skar gan vīriešus, gan 
sievietes. Sievietēm kardiovaskulārais risks būtiski pieaug pēc 
menopauzes
zz Smēķēšana, neveselīgs uzturs un fiziskā pasivitāte palielina 
miokarda infarkta un insulta risku
zz Smēķēšanas pārtraukšana samazina sirds un smadzeņu triekas 
iespējamību
zz Vismaz 30 minūtes ilgas fiziskās aktivitātes katru dienu palīdz 
novērst miokarda infarktu un insultu
zz Sāls ierobežošana uzturā (mazāk kā viena tējkarote dienā) palīdz 
novērst miokarda infarktu un insultu
zz Asinsspiediens ir jāpārbauda regulāri
zz Diabēts palielina miokarda infarkta un insulta risku. Ja jums 
ir diabēts, kontrolējiet savu asinsspiedienu un cukura līmeni 
asinīs, lai risku mazinātu!
zz Liekais svars paaugstina miokarda infarkta un insulta risku. 
Lai saglabātu normālu ķermeņa svaru, regulāri sportojiet un 
ēdiet veselīgu pārtiku!
zzMiokarda infarkts un insults var būt pēkšņs un liktenīgs, ja 
palīdzība netiek meklēta nekavējoties

Kā saglabāt  
sirds veselību

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

CUKURA DIABĒTA SKOLA
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MODERNĀS TEHNOLOĢIJAS

SARMA ZVIRBULE

Vienas no izplatītām sirdskaitēm visā 
pasaulē ir sirds vārstuļu patoloģijas. 
Arī Latvijas Kardioloģijas centrā pērn 
veiktas 800 šādas operācijas. Daudzas 
no tām – caur katetru jeb transkatet-
rāli, kas vēl pirms pāris gadu desmitiem 
likās neiespējami.

Ir pagājuši gandrīz 40 gadi, kopš 1977. gadā And-
reass Grīncigs (Andreas Roland Grüntzig) pirmo 
reizi koronāro asinsvadu labošanai izmantoja 
nevis ķirurģisku metodi, bet angioplastiju. Kopš 
tā laika mazinvazīvas sirds ārstēšanas metodes ir 
strauji attīstījušās, sadzīvojot ar gadiem pierasto 
ķirurģisko sirds ārstēšanu. 2009. gada 30. septem-
brī Latvijā pirmo reizi transkatetrāli tika implantēts 
aortas vārstulis. Kā notiek sirds vārstuļu nomaiņa, 
kā tiek izvēlēti pacienti, kuriem šo procedūru 
izdarīt transkatetrāli, bet kuriem – ķirurģiski, par 
tuvākajā nākotnē gaidāmiem jaunumiem runā-
jam ar Latvijas Kardioloģijas centra kardiologu 
Aināru Rudzīti.

– Kāda ir vārstuļu loma normālā sirds darbībā? 
Ko vārstuļi dara?
– Vārstuļi nodrošina to, ka asinsrite sirds dobu-
mos un artērijās notiek vienā virzienā. Ja vārstu-
lis ir atvērts, tad asinis plūst no viena dobuma uz 
otru vai no sirds ārā uz lielajām artērijām. Otrā 
cikla fāzē, kad vārstulis aizveras, tas nodrošina, 
ka asinis neplūst atpakaļ uz to kameru, no kuras 
tikko ir izplūdušas. Vārstuļiem ir pilnībā jāatveras 
un pilnībā jāaizveras. Tās ir vārstuļu pamatfunkci-
jas. Dažādu slimību gadījumā vārstuļi savu lomu 
var nepildīt.
– Kādas ir visbiežāk sastopamās vārstuļu 
patoloģijas? 
– Pirmkārt, tā ir vārstuļu nepietiekamība jeb 
regurgitācija, kad vārstuļi nenoslēdzas, un asinis 
atgriežas no aortas atpakaļ kreisajā kambarī, vai 
no kreisā kambara plūst atpakaļ uz kreiso priekš-
kambari – atkarībā no tā, kurš vārstulis ir bojāts. 
Otrkārt, tā ir vārstuļu sašaurināšanās jeb stenoze.
– Kāpēc vārstuļi sašaurinās?
– Ir vairāki iemesli. Visbiežākās ir deģeneratīvas 
izmaiņas vārstuļu audos, kas ir saistītas ar nove-
cošanās procesu. Sevišķi tas ir raksturīgs aortas 
vārstulim, kas pārkaļķojas un kļūst mazkustīgs, 
arī atvere samazinās. Tā rezultātā izveidojas ste-
noze jeb sašaurināšanās. Vēl ir sastopamas rei-
matiskas vārstuļu kaites, kad pēc pārciesta sirds 
reimatisma bērnībā vai pusaudža gados dzīves 
laikā veidojas vārstuļu slimības. Jāteic gan, ka Rie-
tumu populācijā, tostarp Latvijā, reimatiskas sirds-
kaites iet mazumā.
Vārstuļu bojājumu var izsaukt arī infekcija, vis-
biežāk bakteriāla infekcija – streptokoki un sta�-
lokoki. Ja vārstulis jau pirms tam ir bijis nedaudz 
bojāts, kaut arī cilvēks to nav jutis, baktērijai, ar 
asins plūsmu nonākot sirdī, ir lielāka iespēja pie-
ķerties bojātajai vietai un sākt vairoties. Asins 
vide ir ļoti labvēlīga barotne mikrobiem. Rezul-
tātā notiek vārstuļa audu destrukcija vai veidojas 
abscess jeb iekaisuma perēklis apkārt vārstulim, 
un vārstulis daļēji atraujas vai sabrūk. Tad visbie-
žāk veidojas vārstuļa nepietiekamība.
– Tā veidojas strauji?
– Ir iespējamas dažādas formas. Ja slimība ir 
agresīva, tad tas notiek dažu nedēļu laikā. Hro-
niskai infekcijai process ir lēnāks. Taču lielākoties 
viss notiek strauji. Vārstuļu iekaisumi vienmēr ir 
smagi, saistīti ar sepsi jeb vispārēju organisma 
reakciju uz iekaisumu. Var būt neskaidri drudži, 
augsta temperatūra – virs 38 grādiem, drebuļi, 

pastiprināta svīšana. Pacients jūtas nespēcīgs, 
var zaudēt svaru. Viens no biežākajiem infekcijas 
rašanās iemesliem ir nepietiekama mutes higiēna, 
bojātas zobu saknes, kas nav ārstētas. Caur šo 
vidi streptokoki visbiežāk iekļūst organismā, lai 
gan tas var būt arī ādas bojājums, abscess. Pilnīgi 
veselam cilvēkam ir labas organisma aizsargspējas 
jeb imunitāte, un vārstuļu iekaisums attīstās reti. 
Ir jābūt predisponējošiem faktoriem: iedzimtas 
sirdskaites, strukturālas sirds un vārstuļu izmaiņas 
vai sakaļķošanās, novecošanās process, narkotiku 
intravenoza lietošana.
– Ja vārstuļi ir bojāti, kā tos iespējams salabot?
– Ja ārstam rodas aizdomas par sirds vārstuļu sli-
mību, vispirms pacientam noteikti ir jāveic eho-
kardiogramma (sirds ultraskaņas izmeklējums), 
kas ir galvenā sirds un sirds vārstuļu izmeklēša-
nas metode. Gribu uzsvērt, ka mūsdienu smalko 
tehnoloģiju laikmetā ārsti (tajā skaitā ģimenes 
ārsti) nereti piemirst pavisam vienkāršu izmeklē-
šanas metodi – auskultāciju jeb sirds izklausīšanu 
ar fonendoskopu. Ja tiek izklausīts patoloģisks 
troksnis virs sirds, pacientam noteikti ir jānozīmē 
ehokardiogrā�skā izmeklēšana.
Ja vārstuļu izmaiņas nav pārāk izteiktas, smagas, 
tad priekšroka ir dodama vārstuļu labošanai jeb 
plastikai. Ja tas nav iespējams, tad vārstulis ir jāno-
maina uz jaunu, mākslīgo vārstuli. Ir divu veidu 
mākslīgie vārstuļi: mehāniskie un bioloģiskie.
– Kādas ir šo vārstuļu atšķirības un kā izvē-
las, kuru vārstuli likt konkrētam pacientam?
– Mehāniskie vārstuļi visbiežāk sastāv no oglekļa 
kompozītmateriāla, kas ir iebūvēts metāliskā 

karkasā. Ievietojot šādu vārstuli, cilvēks ar to var 
nodzīvot visu atlikušo mūžu. Vārstulis salūst ārkār-
tīgi retos gadījumos. Tātad šo vārstuļu priekšro-
cība ir ilgmūžība. Tos parasti implantē jaunākiem 
cilvēkiem, lai dzīves laikā nebūtu jāveic atkārtota 
operācija. Šo vārstuļu problēma – pēc operāci-
jas pacientiem visu mūžu jālieto asinis šķidrino-
šas zāles, antikoagulanti, lai novērstu trombozes 
un trombembolijas risku. Latvijā faktiski tiek lie-
tots tikai viens šāds medikaments – varfarīns. 
Mehāniskas protēzes ievietošanas gadījumā ir 
kategoriski aizliegts lietot jaunās paaudzes anti-
koagulantus. Ir bijuši mēģinājumi, kas beigušies 
slikti, jo zāles nebija pietiekami efektīvas un izvei-
dojās vārstuļu tromboze.
Bioloģiskās vārstuļa protēzes izgatavošanai 
izmanto liellopa sirds somiņas jeb perikarda 
audus, kā arī speciāli apstrādātus cūkas sirds 
vārstuļus. Tā kā šiem vārstuļiem ražošanas pro-
cesā nekāda šūnu informācija nav saglabājusies, 
nav iespējama atgrūšana, imūnais kon�ikts. Tie ir 
daudz funkcionālāki, vairāk līdzinās cilvēka dabī-
gajam vārstulim. Pēc bioloģisko vārstuļu ievieto-
šanas pacientam nav jālieto antikoagulanti, ja vien 
nav citu indikāciju, piemēram, ātriju �brilācija jeb 
mirdzaritmija. Šajos gadījumos var lietot arī jau-
nos antikoagulantus.
Bioloģisko vārstuļu trūkums ir tāds, ka to darbības 
ilgums ir ierobežots. Uzskata, ka šie vārstuļi dar-
bojas 10–15 gadus. Tad visbiežāk tas ir jānomaina. 
Tāpēc bioloģiskos vārstuļus biežāk ievieto vecā-
kiem cilvēkiem, bet jaunākiem – mehāniskos. Ir 
izņēmumi, kad arī jauniem pacientiem implantē 

bioloģiskos vārstuļus. Piemēram, ja viņi nepa-
nes varfarīnu (to būtu labi pārbaudīt jau pirms 
operācijas) vai to nedrīkst ilgstoši lietot. Sievie-
tēm reproduktīvā vecumā mehāniskais vārstulis 
būtu pirmās izvēles ierīce, jo viņai vēl garš mūžs 
jādzīvo, taču grūtniecībā varfarīnu drīkst lietot 
ierobežotu laiku. 1.–2.grūtniecības trimestrī šis 
medikaments ir kontrindicēts, jo var izraisīt augļa 
anomālijas. Tāpēc arī jaunām sievietēm varētu 
implantēt bioloģiskās protēzes.
Ir kāda interesanta nianse: ķirurgi šobrīd arvien 
biežāk bioprotēzes implantē arī jaunākiem 
pacientiem, vecumā ap 60 gadiem, jo ir attīstī-
jušās transkatetrālās metodes. Ja cilvēkam pēc 
10–15 gadiem vajadzēs mainīt vārstuļa protēzi, 
tad iespējams, ka mēs to varēsim implantēt trans-
katetrāli, nevis ķirurģiski. Līdz šim Kardioloģijas 
centrā mēs diviem pacientiem iepriekš ķirurģiski 
ievietotā aortas bioprotēzē esam implantējuši 
jaunu protēzi ar transkatetrālo jeb TAVI (trans-
katetrāla aortas vārstuļa implantācija) metodi.
– Kādas operāciju metodes parasti tiek izman-
totas vārstuļu nomaiņai?
– Zelta standarts vārstuļu korekcijai un implantāci-
jai joprojām ir kardioķirurģija. Vienalga, vai tā būtu 
vārstuļu labošanas operācija, vai nomaiņa. Bet ir 
gadījumi, kad pacientiem ir blakus slimības, kuru 
dēļ operācija ir saistīta ar augstu risku. Piemēram, 
smaga plaušu slimība, varbūt izteikta sirds maz-
spēja, liels pacienta vecums (virs 80 gadiem). Ir 
atsevišķi gadījumi, kad pacientam šāda operācija 
ir kontrindicēta. Piemēram, ja ir izteikta krūškurvja 
deformācija. Sievietēm pēc krūts noņemšanas 
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Ainārs Rudzītis: «Zelta standarts vārstuļu korekcijai un implantācijai joprojām ir kardioķirurģija. Vienalga, vai tā būtu vārstuļu 
labošanas operācija, vai nomaiņa. Gadījumos, kad pacientiem ir blakus slimības, kuru dēļ operācija ir saistīta ar augstu risku, 
ir pieejamas jaunās metodes – transkatetra vārstuļu implantācijas.»
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operācijām un sekojošas apstarošanas veidojas 
saistaudi, krūškurvja audi kļūst blīvāki, cietāki, ir 
saaugumi. Ja viņām izvēlas tradicionālo vārstuļu 
operāciju, tad pēcoperācijas periods bieži norit ar 
sarežģījumiem. Tādā gadījumā ir pieejamas jau-
nās metodes – transkatetra vārstuļu implantācijas.
– Kuriem vārstuļiem ir iespējams izmantot 
transkatetra vārstuļu implantācijas metodi?
– Latvijā šobrīd tādā veidā pārsvarā implantē aor-
tas vārstuli. Bērnu slimnīcā ir veiktas arī pirmās 
plaušu vārstuļa implantācijas. Pasaulē norit arī 
ļoti nopietni pētījumi par citu vārstuļu, piemē-
ram, mitrālā vārstuļa, implantāciju. Šobrīd tas vēl 
nav plaši pieejams, taču nav izslēgts, ka arī Lat-
vijā tā tuvāko gadu laikā kļūs par realitāti. Pasaulē 
ir veikta arī citu vārstuļu nomaiņa caur katetru.
– Kāpēc tika sākts tieši ar aortas vārstuli?
– Aortas vārstulim visbiežāk ir raksturīga sašau-
rināšanās jeb stenoze. Tā ir visbiežākā vārstuļu 
patoloģija, kurai nepieciešama ķirurģiska operā-
cija. Pacienti pārsvarā ir veci, viņiem ir vairāk bla-
kus slimību. Līdz ar to pētnieki meklēja iespējas, 
kā viņiem palīdzēt ar mazinvazīvām metodēm, lai 
mazinātu operāciju risku. Arī tīri tehniski aortas 
vārstuļa bioprotēzi implantēt ir vienkāršāk nekā 
citu vārstuļu protēzi.
Ķirurģiska vārstuļu operācija notiek mākslīgajā 
asinsritē, apstādinot sirdsdarbību. Daļējas hipo-
termijas jeb pazeminātas temperatūras apstāk-
ļos tiek atvērts krūšu kauls. Tad ķirurgs atver sirds 
kameru vai aortu un redzes kontrolē izgriež veco 
vārstuli un iešuj protēzi.
– Kā notiek transkatetrāla aortas vārstuļa 
implantācija? 
– Transkatetrālas, mazinvazīvas operācijas laikā 
pacients lielākoties neatrodas vispārējā narkozē. 
Mēs izmantojam sedāciju jeb virspusēju narkozi. 
Vietējā anestēzijā tiek veikts pusotru centimetru 
liels grieziens cirkšņa rajonā, un caur to tiek punk-
tēta cirkšņa artērija. Rentgenogrā�jas un ehokar-
diogrā�jas kontrolē tiek ievadīti īpaši katetri līdz 

pat aortas vārstulim. Caur šo katetru vecā vār-
stuļa vietā tiek ievadīta vārstuļa protēze. Jaunais 
vārstulis ir bioloģiska protēze – cūkas vai liellopa 
perikarda audi, kas ir iešūti metāliskā karkasā jeb 
stentā. Ievadot vārstuli, tas ir uzmontēts īpašam 
balonam. Kad vārstulis ir nogādāts līdz vietai, kur 
tas ir jāimplantē, balons tiek uzpūsts ar šķidrumu. 
Stents tiek atplests, un vārstulis sāk uzreiz strādāt. 
Atšķirībā no ķirurgiem mēs neko negriežam ārā.
– Lai asinsvadā ievietotu stentu, vieta, kur 
stents tiks implantēts, dažkārt iepriekš ir jāsa-
gatavo. Vai ar vārstuļiem ir līdzīgi?
– Dažos gadījumos patiešām ir līdzīgi. Ja ir ļoti 
izteikta vārstuļa kalcinoze, mēs veicam vecā vār-
stuļa paplašināšanu jeb predilatāciju ar balonu – 
paplešam vārstuli ar balonu, lai būtu vieglāk 
šķērsot sašaurinājuma vietu. Izteiktas sašaurināša-
nās gadījumos vārstuļa atvēruma laukums var būt 
tikai 0,5 cm2, normāli tam ir jābūt 2,5–3,5 cm2. Ar 
šādu niecīgu atvērumu sirdij ir jāiztur ļoti liela slo-
dze, lai sūknētu asinis no kreisā kambara uz aortu.
– Vai parasti ir bojāts tikai viens vārstulis, vai 
mēdz būt arī tā, ka ir bojāti vairāki?
– Var būt tikai viens bojāts vārstulis, bet var būt 
arī vairāki. Ja tā ir konvencionāla ķirurģiska ope-
rācija, tad ķirurgs vienā reizē salabo visu. Piemē-
ram, protezē divus vārstuļus un trešo pielabo.
– Kā rīkojas tad, ja bez vairāku vārstuļu bojā-
jumiem pacientam ir kādas blakus slimības?
– Tad viņam ar transkatetrālo metodi nomaina 
aortas vārstuli, bet atsevišķos gadījumos citā reizē 
varētu arī labot otru vārstuli. Profesora Andreja 
Ērgļa vadībā Latvijā ir veiktas arī inovatīvas vār-
stuļu operācijas. 2013. gadā tika veiktas pasaulē 
pirmās divas mitrālā vārstuļa gredzena korekcijas 
operācijas pacientiem ar mitrālā vārstuļa maz-
spēju, kuriem ķirurģiskā operācija bija saistīta ar 
pārāk augstu risku. Izmantojot īpašu ierīci, tika 
samazināts mitrālā vārstuļa atvērums un atjaunota 
vārstuļa funkcija. Līdz šim ir izdarītas apmēram 15 
operācijas. Šī metode gan vēl ir izstrādes līmenī.

Dažkārt otrs vārstulis jeb mitrālais vārstulis nav tik 
bojāts kā aortas vārstulis, kura stenoze ir radījusi 
ļoti lielu slodzi sirdij. Tāpēc, nomainot aortas vār-
stuli, otra vārstuļa funkcija atjaunojas pati no sevis 
vai arī ievērojami uzlabojas. Tomēr ir gadījumi, 
kad mēs pacientam varam palīdzēt tikai daļēji, 
nomainot aortas vārstuli, bet otrs paliek nekori-
ģēts. Esmu pārliecināts, ka jau tuvākajā nākotnē 
caur katetru mazinvazīvā ceļā varēsim koriģēt jeb 
salabot arī citus vārstuļus.
– Pašlaik sirds operāciju sakarā daudz tiek 
runāts par hibrīdoperācijām. Ko tas nozīmē?
– Hibrīdoperācijās kopā tiek sasaistītas ķirurģis-
kās metodes ar invazīvās kardioloģijas meto-
dēm. Ķirurgi kopā ar kardiologiem strādā īpaši 
aprīkotā operāciju zālē jeb hibrīdoperāciju zālē. 
Atšķirībā no parastās operāciju zāles hibrīdope-
rāciju zālē ir rentgena iekārta, lai varētu redzēt 
manipulācijas ar katetriem, stentiem un balo-
niem sirdī vai asinsvados. Ar ehokardiogrā�-
jas iekārtu tiek nodrošināta operāciju vadība. 
Manipulācijas daļēji notiek atvērtā un daļēji – 
slēgtā veidā. Ja pacientam ir vārstuļu kaite un 
koronārā sirds slimība, kardiologi viņam ievieto 
asinsvadā stentu, bet ķirurgi pēc tam labo vār-
stuli. Par hibrīdoperāciju var uzskatīt arī aortas 
vārstuļa implantāciju caur sirds galotni. Ja caur 
femorālo jeb cirkšņa artēriju, kura ir izlocīta un 
sašaurināta, mēs nevaram ievadīt jauno vārstuli 
caur artēriju, tad mēs varam taisīt hibrīdope-
rāciju. Ķirurgs veic nelielu griezumu (5–6 cm) 
kreisajā krūšu kurvja pusē 5.–6. ribstarpā, caur 
šo griezumu atbrīvo sirds galotni un punkcijas 
veidā ievada vārstuli caur sirds galotni. Atšķirībā 
no «klasiskās» operācijas šādā operācijā netiek 
apstādināta sirdsdarbība, nav mākslīgās asinsri-
tes. Tā kopumā ir daudz saudzīgāka.
– Vai ķirurģiskā operācija pēc ilguma atšķiras 
no transkatetrālās?
– Mazinvazīvā operācija ir 3–4 reizes īsāka. Mēs 
varam implantēt vārstuli vienas stundas laikā. 

Ķirurģiska operācija ilgst 3–4 stundas. Ķirurga 
darbs varbūt arī nav tik ilgs, viņam pietiks ar pus-
otru stundu, bet, lai pacientam pieslēgtu māks-
līgo asinsriti, sagatavotu operācijai, kā arī pēc 
operācijas pilnībā atjaunotu pacienta asinsriti, 
kopā ir jārēķinās ar 3–4 stundām.
– Kardioķirurgi mēdz teikt, ka mākslīgajā 
asinsritē operēt ir ļoti labi, jo tad, kad māks-
līgā asinsrite ir pieslēgta, viņi var darīt pil-
nīgi visu.
– Tā ir. Kardioķirurgam dažkārt stress ir mazāks 
nekā operējot ar transkatetrālām metodēm. 
Transkatetrālās operācijas ir īsākas, bet ar lie-
lāku stresu. Ķirurgam situācija ir vieglāk kontro-
lējama, vide pierastāka. Tomēr pats iejaukšanās 
apjoms ir krietni lielāks un atveseļošanās process 
pacientam ir krietni garāks. Aortas vārstuli ieva-
dot caur cirksni, pacientu nereti var izrakstīt no 
slimnīcas jau pēc divām dienām, vidēji – pēc 3–4 
dienām. Parastai ķirurģiskai vārstuļu operācijai – 
pēc septiņām.
– Kāda varētu būt nākamā jaunā transkatet-
rālā operācija, ko varētu ieviest pēc aortas 
vārstuļa operācijas?
– Tā varētu būt transkatetrāla mitrālā vārstuļa 
implantācija, jo tā ir otra biežākā vārstuļu saslim-
šana cilvēkam. Bez implantācijām ir otra liela 
transkatetrālo metožu pielietošanas sadaļa – 
sirds vārstuļu transkatetrāla labošana. Es jau 
minēju Latvijā izdarītās mitrālā vārstuļa gredzena 
korekcijas operācijas. Tāpat pasaulē ir daudz pētī-
jumu, kuru ietvaros tiek labots sašaurināts mit-
rālā vārstuļa gredzens, implantētas hordas. Kopš 
pagājušā gada Latvijā ir uzsākta mazinvazīva 
transkatetrāla mitrālā vārstuļa korekcija (plastika). 
Caur mazu griezumu krūškurvī bez mākslīgās 
asinsrites ehokardiogrā�jas vadībā pacientam 
tiek implantētas mākslīgās hordas jeb neohor-
das – atsaites, kas iet no papilārajiem musku-
ļiem uz vārstuļu virām un tās nostiprina. To veic 
gadījumos, kad šīs atsaites dažādu iemeslu dēļ 
plīst, tad vārstulis vairs nefunkcionē. Jāatzīmē, 
ka arī kardioķirurģija joprojām attīstās, un gan 
pasaulē, gan arī Latvijā arvien biežāk tiek veik-
tas vārstuļu ķirurģiskās labošanas jeb plastikas 
operācijas. Pasaules vadošajās klīnikās 80–90% 
gadījumu tiek veikta mitrālā vārstuļa ķirurģiska 
korekcija, nevis protezēšana. To dara arī aortas 
vārstulim, bet retāk.
– Ko ir devušas transkatetrālās vārstuļu ope-
rācijas pacientu ārstēšanai?
– No 2009. gada mēs kopumā esam veikuši vairāk 
nekā 250 transkatetrālas operācijas. Pēdējā gada 
laikā – 50. TAVI ēras aizsākšanās ievērojami izmai-
nīja vārstuļu labošanas iespējas. Tā pavēra izre-
dzes palīdzēt pacientiem, kurus agrāk neoperēja. 
Tas bija lielākais ieguvums. Eiropas dati liecina, ka 
30% pacientu, kuriem būtu nepieciešama ķirur-
ģiska ārstēšana, pirms TAVI ēras to nesaņēma. Tam 
traucēja blakusslimības, vecums, kopējais funkcio-
nālais stāvoklis utt. Ģimenes ārsti un kardiologi, 
kas strādāja ārpus lielajām klīnikām, pat nesūtīja 
pacientus uz operācijām, domādami, ka pacients 
ir pārāk vecs vai ar daudzām blakusslimībām – tika 
novērtēts, ka ķirurģiskās operācijas risks ir pārāk 
augsts. Kad parādījās TAVI, informācija izplatījās, 
un mēs sākām taisīt šīs operācijas arvien vairāk. 
Mūsu vecākajam TAVI pacientam bija 92 gadi. 
Šobrīd pat ir izveidojusies neliela rinda. Būtībā, 
ja pacientam ir jāoperē vārstulis, viņš ir jāoperē 
nekavējoties. Diemžēl �nansējuma trūkuma dēļ 
tas ne vienmēr ir iespējams. Tāpēc mēs strikti 
izvērtējam pacientu, un, ja ir iespēja viņu ope-
rēt ar ķirurģisko metodi, mēs labāk operējam, 
nevis liekam cilvēkam gaidīt. Viņš savu rindu var 
arī nesagaidīt.

Hibrīdoperāciju zālē notiek TAVI operācija. Vietējā anestēzijā tiek veikts pusotru centimetru liels grieziens cirkšņa rajonā, un 
caur to tiek punktēta cirkšņa artērija. Rentgenogrāfijas un ehokardiogrāfijas kontrolē tiek ievadīti īpaši katetri līdz pat aortas 
vārstulim. Caur šo katetru vecā vārstuļa vietā tiek ievadīta vārstuļa protēze. Ievadot vārstuli, tas ir uzmontēts īpašam balonam. 
Kad vārstulis ir nogādāts līdz vietai, kur tas ir jāimplantē, balons tiek uzpūsts ar šķidrumu. Stents tiek atplests, un vārstulis sāk 
uzreiz strādāt.
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Sirds
veselības avīze

 JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

SARMA ZVIRBULE

Tam, kā strādā mūsu sirds, ikdienā nepie-
vēršam uzmanību. Citādi ir, ja normālais 
ritms izjūk. Sirds aritmijas ir pasaulē plaši 
izplatītas un bīstamas, arī tāpēc, ka var 
izraisīt tādus smagus un dzīvību apdrau-
došus stāvokļus kā insults, trombembo-
lija, bet dažas no tām pašas par sevi nes 
draudus pacienta dzīvei.

Kā diagnosticē aritmijas un kā tās ir iespējams 
ārstēt, stāsta P. Stradiņa Klīniskās universitātes 
slimnīcas kardiologs Pavels Šipačovs.

– Ko nozīmē aritmija?
– Pats jēdziens «aritmija» ir ļoti plašs. Būtībā arit-
mija nozīmē, ka sirds strādā vai nu pārāk ātri, tās 
dēvē par tahikardijām, vai nu pārāk lēni, tās ir bra-
dikardijas, vai arī neritmiski.
– Kādi ir aritmiju veidošanās mehānismi?
– Runājot par tahikardijām un neritmiskām jeb 
neregulārām aritmijām, tām pamatā ir divi vei-
došanās mehānismi. Pirmais, kad impulss grie-
žas uz riņķi apkārt noteiktām struktūrām, un tās 
sauc par re-entry jeb atgriezeniskajām tahikardi-
jām. Otrā gadījumā ārpus sinusa mezgla, kas ir 
sirds impulsa avots normālos apstākļos, kādā no 
sirds daļām parādās alternatīvs ritma avots. Tādu 
avotu sauc par ektopisko perēkli.
– Ko aritmija nozīmē cilvēka organismam, kā 
to ietekmē?
– Iedomājieties situāciju, ka jūs neko nedarāt, 
sēžat mājās un skatāties televizoru, bet jūsu sirds 
aritmijas dēļ strādā tā, it kā jūs skrietu maratonu. 
Jo vairāk pacientam ir aritmijas epizožu, jo tās ir 
nekontrolētākas, t.i., jo lielāka ir sirdsdarbības frek-
vence, jo ātrāk sirds «nolietojas» un attīstās tāda 
nepatīkama parādība kā sirds mazspēja. Vēl viena 
būtiska nianse ir tāda, ka dažas aritmijas ir saistītas 
ar lielāku trombu veidošanās risku sirds dobumos.
– Kāpēc?
– Pie priekškambaru aritmijām – priekškambaru 
plandīšanās, mirdzaritmijas un priekškambaru 
tahikardijas – priekškambari īsti nesaraujas, neveic 
savu funkciju. Līdz ar to rodas nosacījumi, ka asins 
gar šo dobumu sieniņām faktiski nekustas, mēs 
to saucam par stāzi. Asinīm nekustoties, tās sarec, 
un rezultātā veidojas trombi. Vieta, kur tas notiek 
visbiežāk, ir kreisā priekškambara austiņa. Izveido-
jies trombs var atrasties tajā diezgan ilgi un neiz-
raisīt nekādas problēmas vai simptomus. Briesmas 
sākas tad, kad trombs vai kāda daļa no tā nonāk 
asins plūsmā: no kreisā priekškambara kreisajā 
kambarī un pēc tam aortā. Visbiežāk tālākais ceļš 
ir uz asinsvadiem, kas apasiņo galvas smadzenes. 
Rezultātā attīstās išēmisks insults. Statistikas dati 
rāda, ka apmēram piektā daļa no visiem išēmis-
kajiem insultiem ir mirdzaritmijas dēļ.
– Kā tiek ārstēta aritmija?
– Atgriezeniskajām tahikardijām neapšaubāmi 
pati efektīvākā terapija ir ablācijas procedūra – 
radiofrekvences katetrablācija.
– Kas ir ablācijas procedūra?
– Ablācija sastāv it kā no divām daļām: elektro-
� zioloģiskās izmeklēšanas un pašas ablācijas. 
Procedūras laikā caur cirkšņa asinsvadu, biežāk 
vēnu, ievada īpašu katetru, kura galā ir elektrodi. 
Rentgena kontrolē katetrus atkarībā no pacienta 
aritmijas veida ievada noteiktos sirds dobumos. 
Stimulējot sirdi ar elektriskajiem impulsiem un 
veicot dažādus manevrus, mēs precizējam diag-
nozi, kā arī nosakām, kur atrodas re-entry loks, 
kas izsauc aritmiju. Pēc tam, izmantojot tos pašus 
elektrodus, kādā no re-entry loka daļām uzkarsē 
audus tādā veidā, lai impulss vairs nevarētu tikt 

cauri. Tieši tāpēc šī metode ir tik efektīva, jo pro-
cedūras laikā tiek novērsts aritmijas iemesls, nevis 
tikai simptomi. Mēs pārtraucam aritmijas attīstī-
bas ceļu.
Ektopiskajām aritmijām ablācijas procedūrai bieži 
vien ir nepieciešams citāds aprīkojums, tāpēc 
pacientiem pēc elektro� zioloģiskās izmeklēša-
nas un precīzas diagnozes noteikšanas dažkārt 
var nākties uz procedūru ierasties vēlreiz.
– Ar ko mirdzaritmija atšķiras no citām 
aritmijām? 
– Dažkārt, lai uzsāktu ārstēšanu, pietiek tikai ar 
elektrokardiogrammu. Ar mirdzaritmiju ir citādi. 
Lai izlemtu, ko ar šiem pacientiem darīt tālāk, 
nepietiek ar diagnozes noteikšanu, obligāti ir 
jāizdara papildus izmeklējumi – vispirms jāuz-
taisa ehokardiogramma, lai saprastu, vai sirdī ir 
notikušas kādas strukturālas izmaiņas un cik tās 
ir nozīmīgas.
Pēc klīniskajām izpausmēm izšķir četru veidu mir-
dzaritmiju. Pirmā ir paroksismālā, kad pacientam 
aritmija uznāk un pāriet pati par sevi. Epizodes 
var ilgt dažas sekundes, dažas stundas, bet ne 
ilgāk par nedēļu. Persistējoša (nepārejoša) mir-
dzaritmija ir ilgāka par septiņām dienām. Trešā 
forma ir ilgstoši persistējoša, kad aritmijas epi-
zode ir nepārtraukti ilgāk par vienu gadu. Visos 
šajos gadījumos jāizlemj par normāla sirds ritma 
atjaunošanu un saglabāšanu. Ceturtā ir pastā-
vīgā aritmijas forma. Pacientam ir aritmija, bet 
izmaiņas sirdī ir tik izteiktas, ka atjaunotais ritms 
nesaglabāsies ilgstoši. Līdz ar to mēs necenšamies 
atjaunot normālu sirds ritmu. Pacients lieto asinis 
šķidrinošas zāles un zāles, kas kontrolē sirdsdarbī-
bas frekvenci. Vēl viņš ārstē savu pamatslimību – 
hipertensiju, koronāro sirds slimību u.c.
– Kā tiek ārstēta pārējo trīs veidu mirdzaritmija?
– Pacientiem, kuriem esam nolēmuši cīnīties par 
normālu ritmu, ir divas ārstēšanas iespējas: vai nu 
lietot zāles, vai veikt ablāciju. Medikamentozajā 
terapijā antiaritmiskos preparātus lieto gan ritma 
atjaunošanai, gan arī lai pasargātu pacientus no 
jaunām epizodēm.
Gadījumā, ja uz medikamentu lietošanas fona 
normāls sinusa ritms neatjaunojas vai arī ja epi-
zode ir ilgāka par 2–3 dienām, tad aritmiju var pār-
traukt ar elektrokardioversiju – elektrisku izlādi, 
kurai izmanto de� brilatoru. Lai palielinātu iespēju, 
ka pacienta sinusa ritms pēc šīs manipulācijas 
noturēsies, viņam jāturpina lietot medikamenti.
Mirdzaritmija ir saistīta ar palielinātu trombu vei-
došanās risku sirds dobumos. Izmantojot speciālu 
skalu, var noteikt šo risku un pieņemt lēmumu 
uzsākt asinis šķidrinošu medikamentu jeb anti-
koagulantu lietošanu. Pastāv divas iespējas: lie-
tot sen zināmu preparātu varfarīnu vai kādu no 
t.s. jaunās paaudzes antikoagulantiem. Uzsākot 
ārstēšanu ar varfarīnu, efektivitātes noteikšanai 
un drošības nolūkos pacientam regulāri ir jāpār-
bauda preparāta darbības rezultāts, nosakot INR. 
Savukārt, lietojot jaunākās paaudzes zāles, šīs ana-
līzes nav jānodod.
– Ja medikamentu un elektrokardioversijas 
efektivitāte ilgtermiņā nav noturīga, cik efek-
tīvas ir ablācijas?
– Priekškambaru plandīšanās, WPW (Volfa-Parkin-
sona-Vaita) sindroma, supraventrikulārās tahikar-
dijas, ektopiskas kambaru tahikardijas (kambaru 
ekstrasistoles) gadījumā ablācijas efektivitāte ir 
90% un pat vairāk. Ar mirdzaritmiju ir savādāk. 
Pacientiem ar paroksismālu mirdzaritmiju, ar nor-
māla izmēra sirdi un normālu kreiso priekškam-
bari procedūras efektivitāte ir ap 70–80%.
– Cik informēti par aritmijas ārstēšanu ar 
ablācijas metodi šodien ir pacienti un ģime-
nes ārsti?

– Slikti. Liela daļa kolēģu par tādu metodi vis-
pār nav informēti, tāpēc par to ir vairāk jārunā, 
jāpopularizē. 
– Vai ģimenes ārsti zina par jaunajiem anti-
koagulantiem, kuriem nav asiņošanas riska?
– Visām zālēm, kas ir domātas asins šķidrināša-
nai, ir asiņošanas risks. Pēc pētījumu datiem tās 
ir efektīvākas un drošākas, bet nav 100% drošas, 
jo risks tomēr pastāv.
Par šiem medikamentiem ģimenes ārsti ir infor-
mēti daudz labāk. Lielākais trūkums pašlaik ir šo 
medikamentu cena. Preparāti ir diezgan dārgi, 
un valsts tos nekompensē. Tā kā bieži vien 
medikamenti jālieto ilgstoši, ne katrs pacients 
to var atļauties.
Te gribot negribot ir jārunā par ārstēšanas 
izmaksu efektivitāti. Izskatās, ka tās būtību bieži 
vien neizprot medicīnas naudas dalītāji. Apska-
tīsim piemēru ar mirdzaritmijas pacientu. Viņu 
vidējais vecums ir apmēram 40–50 gadi, pieņem-
sim, ka lēkme atkārtojas reizi nedēļā. Tajā dienā 
vai pat vairākas dienas pacients neiet uz darbu, 
viņam ir slimības lapa, viņš griežas pie ģimenes 
ārsta vai kardiologa, brauc uz slimnīcu vai izsauc 
ātro palīdzību un visu laiku lieto zāles. Cik tas 
viss gada laikā izmaksā? Es varētu piekrist, ka 
ablācijas procedūra ir samērā dārga, īpaši mir-
dzaritmijas gadījumā. Taču, rēķinot ilgtermiņā, 
tā atmaksājas.
– Vai šiem pacientiem mirdzaritmija vairs 
nekad neatjaunosies?
– Pētījumu, kas aptvertu ļoti ilgu laika periodu, 
pagaidām nav. Taču būtiski ir atzīmēt, ka visos 
pašlaik pieejamajos mirdzaritmijas ablācijas pētī-
jumos bija iesaistīti pacienti, kuriem antiaritmiskie 
medikamenti izrādījušies neefektīvi, t.i., aritmijas 
atkārtojās, neskatoties uz medikamentu lieto-
šanu. Izdarot ablācijas, 70–80% pacientu 5–7 gadu 
laikā aritmijas neatkārtojās, arī medikamenti lielā-
kajai daļai vairs nebija vajadzīgi. Ir aprēķināts, ka 
Rietumeiropas valstīs divu trīs gadu laikā ablācijas 
procedūra pilnībā atmaksājas. Latvijas apstākļos 
tie varētu būt trīs četri gadi.

– Cik ablācijas procedūras gada laikā jūs 
veicat? 
– 2015. gadā kopumā mēs Stradiņos izdarījām 640 
ablācijas procedūras, 76 no tām bija mirdzaritmi-
jas gadījumi. Pašlaik rindā uz mirdzaritmijas ablā-
ciju ir apmēram 150 pacienti. Nedēļā mēs varam 
veikt ne vairāk par 3–4 procedūrām, bet bieži 
vien veicam tikai vienu vai divas. Varētu izdarīt 
arī vairāk un samazināt rindu, bet mums trūkst 
instrumentu un nav iespēju tos nopirkt, jo tie ir 
ļoti dārgi. Uz ne-mirdzaritmijas ablācijām rindā 
jāgaida apmēram divi trīs mēneši. Tas nav daudz.
– Kādas var būt ablācijas procedūras kom-
plikācijas? 
– Komplikācijas ir ārkārtīgi retas un vērojamas 
mazāk nekā 1% pacientu. Lielākā daļa komplikāciju 
ir saistītas ar punkcijas vietu, cirksni, kur var izvei-
doties hematoma vai arī citas ar asinsvadiem sais-
tītas problēmas. Parasti tās ir nepatīkamas, bet nav 
tik bīstamas. Ārkārtīgi reti var gadīties arī bīstamas 
komplikācijas, kas ir saistītas ar iejaukšanos pašā 
sirdī. No tām ir jāpiemin divas. Pirmā – uzkarsējot 
audus, var veidoties trombi, kas tālāk var novest 
pie insulta. Līdz ar to pacientiem pirms procedūras 
ir jālieto antikoagulanti, un to lietošanu nedrīkst 
pārtraukt. Otrā komplikācija – procedūras laikā 
miokardā var parādīties plaisas. Tās draud ar dzī-
vībai bīstamu stāvokli – sirds tamponādi.
– Ko nozīmē sirds tamponāde?
– Tamponāde nozīmē, ka asinis izplūst no sirds 
un paliek sirds somiņā jeb perikarda dobumā. Ja 
tā notiek, sirds somiņa saspiež sirdi, un tā vairs 
nevar strādāt, sarauties.
Komplikāciju sakarā es gribētu minēt vēl kādus 
skaitļus. Ir publicēts diezgan interesants pētījums, 
kurā 30% pacientu ilgtermiņā, 2–3 gadu laikā, 
blakņu dēļ atteicās lietot antiaritmiskos līdzekļus. 
Salīdzināsim 30% komplikāciju ar 1% ablācijām!
– Cik ilgs laiks pēc ablācijas pacientam ir jāpa-
vada slimnīcā?
– Lielākā daļa, vairāk nekā 90%, nākamajā dienā 
pēc procedūras var iet mājās. Parasti nedēļas laikā 
pēc ablācijas pacients atgriežas darbā.

Katetra ablācija – efektīva metode cīņā pret aritmiju
Procedūru skaits pacientiem ar priekškambaru 
mirdzaritmiju (uz 100 000 iedzīvotāju)*

* Latvijas Kardioloģijas centra dati par 2015. gadu, pārējām valstīm – 2014.
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JUBILEJA

ZINAIDA RESSELE

Pirms 10 gadiem norisinājās notikums, 
kuru toreizējais veselības ministrs Gun-
dars Bērziņš nosauca par ārkārtīgi nozī-
mīgu visai valstij: Daugavpils reģionālā 
slimnīca (DRS) iegādājās jaunu mūsdie-
nīgu iekārtu – digitālo angiogrāfu –, kas 
pavēra jaunas iespējas sirds asinsvadu 
slimību ārstēšanā.

Šīs iekārtas iegādes nozīmi īpaši labi izprot ārsti 
kardiologi un sirds asinsvadu slimību pacienti. 
Brīnumaparāts (tobrīd – otrais Latvijā) palīdzēja 
noteikt patoloģiskā procesa mērogu un noteikt 
precīzu diagnozi, izstrādāt ārstēšanas taktiku 
un veikt sarežģītas manipulācijas, kas atrisina 
miokarda infarkta, stenokardijas un citu akūtu 
stāvokļu problēmu, palīdz precizēt indikācijas 
operācijai un ievērojami samazināt pacientu mir-
stības gadījumu skaitu.
Digitālā angiogrāfa iegāde ļāva DRS uz kardio-
loģijas nodaļas bāzes izveidot invazīvās kar-
dioloģijas laboratoriju. 2006. gada 15. augustā, 
piedaloties veselības ministram, Daugavpils pilsē-
tas un novada vadībai, notika o�ciāla laboratorijas 
atklāšana, un profesors Andrejs Ērglis, ārste Inga 
Narbute un ārsts Vladimirs Osipovs veica pirmo 
sirds asinsvadu diagnostikas procedūru korona-
rogrā�ju. Tā Latgales reģionā aizsākas invazīvās 
kardioloģijas attīstība.
Ko desmit gadu laikā ir sasniegusi Daugavpils 
invazīvās kardioloģijas laboratorija, stāsta tās 
vadītājs kardiologs Vladimirs Osipovs.

– Mēs neatklājām laboratoriju tukšā vietā – DRS 
bija un ir kardioloģijas nodaļa, kuru vada Gaļina 
Dormidontova, un visus šos gadus mūsu labora-
torija ar to cieši sadarbojas: mēs dodamies kopī-
gās apgaitās, apskatām slimniekus gan intensīvās 
terapijas palātā, gan pēc tam, kad pacients ir saņē-
mis neatliekamo palīdzību; mēs novērtējam ārs-
tēšanas taktiku. Ja slimniekam būs nepieciešama 
operatīvā ārstēšana (piemēram, vārstuļa nomaiņa) 
un jau ir nozīmēts operācijas datums, mēs cen-
šamies viņam ātrāk veikt koronarogrā�ju – bez 
šī izmeklējuma kardioķirurgi pacientu neoperē.
Pašā sākumā, 2006. gadā, mūsu laboratorija 
veica tikai diagnostikas procedūras koronaro-
grā�jas – pirmajā gadā tika izdarītas aptuveni 
250. (Salīdzinājumam: 2015. gadā izdarītas 1200 
koronarogrā�jas un 750 angioplastijas operācijas). 
Kopš 2007. gada mēs sākām veikt angioplastijas – 
sašaurinājumu paplašināšanu sirds asinsvados. 
Tagad mēs nodarbojamies arī ar galvas un kakla 
asinsvadu diagnostiku un šo asinsvadu paplaši-
nāšanu (izdarām miega artēriju angioplastiju), 
izmeklējam apakšējo ekstremitāšu asinsvadus 
un šogad uzsākām apakšējo ekstremitāšu asins-
vadu angioplastiju.
– Cik lielā mērā jūsu diagnostikas un ārstēša-
nas metodes, instrumenti un iekārtas atbilst 
Eiropas un pasaules normām?
– Viss, kas ir pasaules tirgū, ir arī mums. Mēs 
izmantojam ar zālēm pildītus stentus: tie pusgadu 
izdala zāles, lai samazinātu asinsvadu restenozes 

risku, un pēc tam epitelizējas, pārklājas ar epitēlija 
audiem. Tie ir jaunākās paaudzes stenti un ir ražoti 
ilgai kalpošanai – visam cilvēka mūžam. Šobrīd 
aktuāli ir bioabsorbējošie stenti, kas, paejot zinā-
mam laikam, sāk uzsūkties asinsvadā, sadalīties. 
Mēs tos ievietojam pēc noteiktām indikācijām, 
tiem, kam tas ir nepieciešams.
Pēdējos desmit gados invazīvajā kardioloģijā 
parādījušies jauni instrumenti, jauni materiāli un 
angioplastijas metodes. Ja agrāk mēs pacientus 
biežāk nosūtījām uz aortokoronāro šuntēšanu, 
tad šodien, pateicoties materiālās bāzes attīstī-
bai un augsti tehnoloģisku metožu ieviešanai, 
mēs veicam tādas operācijas, kādas agrāk vai nu 
vispār neizdarījām, vai arī to bija ļoti maz.
Tagad mūsu laboratorija veic intravaskulāros 
ultraskaņas izmeklējumus (IVUS), kas ļauj no iekš-
puses apskatīt asinsvadus un izvērtēt to izmērus, 
asinsvada diametru un sašaurinājuma apkaļķo-
šanās pakāpi. Šī izmeklēšanas metode ir tehniski 
sarežģītāka un dārgāka un to pielieto noteik-
tām indikācijām.
Vēl viens mūsu jaunums – Fractional flow reserve 
(FFR). Šo izmeklēšanas sistēmu izmanto gadī-
jumā, ja pacienta asinsvads ir sašaurināts par 
60–70%, bet ārsti nav pārliecināti par tā paplaši-
nāšanas nepieciešamību. Izmeklēšanas laikā tiek 
ievadītas speciālas zāles artērijas sieniņu hipe-
rēmijai un tiek izmērīts spiediens pirms un pēc 
sašaurināšanās. Iegūtie parametri parāda, vai 
ir nepieciešams veikt angioplastiju, vai nē. Un 
trešais jaunums: šogad slimnīcas ārsti Vasiļjevs 
un Teļežņikovs sāka izdarīt apakšējo ekstremi-
tāšu asinsvadu angioplastiju. Mūsu reģionā ir 
diezgan daudz pacientu, un šādas operācijas 
ir pieprasītas.

– Cik ārstu un citu darbinieku būtu nepiecie-
šams, lai jūsu laboratorija strādātu efektīvi? 
Vai ir grūtības ar personālu?
– 2006. gadā laboratorijā sāka strādāt divi ārsti – 
es un Jurijs Proskurins. Turpmāk, līdz ar veicamo 
procedūru skaita palielināšanos, auga arī darbi-
nieku štats, ieradās jauni ārsti: Artūrs Teļežņikovs, 
Deniss Vasiļjevs, Arnolds Lavrinovičs. Šogad divi 
mūsu kolēģi iegūs serti�kātus un saņems atļauju 
veikt operācijas; mums būs trīs ārsti, kuri varēs 
veikt angioplastijas, un viens ārsts – koronaro-
grā�ju izdarīšanai.
Taču problēma ar kadriem ir. Tuvākajā laikā mums 
būs nepieciešama medmāsa: viena – noteikti, bet 
vēl labāk – divas. Grūtības rodas tādēļ, ka speciā-
listu (ne tikai ārstu) sagatavošana mūsu nozarē 
aizņem diezgan ilgu laiku: mums ir daudz mate-
riālu, un tehniskās manipulācijas ir sarežģītākas 
nekā parastā darbā.
– Vai jūsu laboratorijas pakalpojumi ir pie-
ejami iedzīvotājiem? Kāds ir pieprasījums 
pēc tiem?
– Mēs strādājam ne tikai Daugavpilij un Dau-
gavpils novadam, mēs apkalpojam visu Latgali: 
Krāslavas, Preiļu, Rēzeknes, Ludzas pilsētu un 
novadu iedzīvotājus.
Reģions ir liels, aptuveni 300 tūkstošu iedzīvotāju, 
un pieprasījums pēc mūsu diagnostikas un ārst-
nieciskajām procedūrām, protams, ir liels. Nepie-
ciešamības gadījumā mēs veicam neatliekamās 
procedūras, taču uz plānveida procedūrām ir rin-
das. Piemēram, rindā uz angioplastiju jāgaida 
mēnesis. Lai izdarītu koronarogrā�ju, mēs šobrīd 
pacientus pierakstām uz augustu! Tātad ir jāgaida 
četri mēneši – uzskatu, ka tas ir vērā ņemams laiks.
– Ko, jūsuprāt, varētu darīt, lai labotu situāciju?

– Bez kadru un �nansējuma palielināšanas jautā-
jumu atrisināšanas (tas ir jādara jebkurā gadījumā) 
slimnīcai ir nepieciešams vēl viens angiogrāfs. 
Pirmkārt, lai palielinātu procedūru skaitu, ko var 
paveikt dienas laikā. Strādājot ar vienu iekārtu, 
mēs to �ziski nevaram izdarīt. Otrkārt, mūsu 
angiogrāfs tomēr jau ir desmit gadus vecs, tātad 
ilgi un daudz lietots, un pastāv reāli riski. Morāli 
iekārta nav novecojusi: nekas kardināli jauns 
pēdējā laikā nav parādījies, digitālajiem angiogrā-
�em joprojām ir tas pats darba princips. Diemžēl 
mūsu aparāts, kā jebkura tehnika, lūst un daž-
kārt – pašā nepiemērotākajā brīdī. Piemēram, 
pavisam nesen angiogrāfa bojājuma dēļ mēs 
nestrādājām piecas dienas. Dienā mēs izdarām 
12–15 procedūras, tātad 60–75 pacientus nācās 
pierakstīt uz citu laiku. Šādā situācijā mēs esam 
spiesti pārkārtot savu darba gra�ku, strādāt ilgāk. 
Tas nav ērti nedz mums, nedz pacientiem.
Jauns angiogrāfs maksā lielu naudu, bet slimnī-
cai tādu līdzekļu nav. Taču Veselības ministrija un 
profesors Andrejs Ērglis, kurš atbild par kardiolo-
ģijas attīstību Latvijā, ir lietas kursā par mūsu vaja-
dzībām, un situācija, iespējams, jau tiek risināta 
augstākajā līmenī.
– Kādu jūs redzat Daugavpils invazīvās kar-
dioloģijas laboratorijas nākotni?
– Pirmkārt, perspektīvā mēs plānojam sniegt 
neatliekamo palīdzību 24 stundas diennaktī 
septiņas dienas nedēļā. Lai to paveiktu, mums 
ir nepieciešami divi angiogrā�, divas operāciju 
zāles. Otrkārt, mēs turpināsim attīstīt apakšējo 
ekstremitāšu asinsvadu saslimšanu diagnostiku 
un veikt operācijas, kas ir saistītas ar šo slimību 
ārstēšanu. Treškārt, mēs turpināsim attīstīt miega 
artēriju saslimšanu diagnostiku un ārstēšanu, kā 
arī galvas smadzeņu asinsvadu diagnostiku.
To visu mēs darām arī šobrīd, taču nelielos apjo-
mos. Varētu izdarīt ievērojami vairāk. Daļēji tas ir 
saistīts ar ģimenes ārstu un citu speciālistu nepie-
tiekamu informētību. Mēs par to runājam jau 
sen, taču, iespējams, Daugavpilī ir jānoorganizē 
multidisciplināra konference kopā ar asinsvadu 
ķirurģiem, neiroradiologiem, ģimenes ārstiem, 
lai informētu reģiona ārstus par mūsu iespējām.
19. augustā mums ir plānota konference, kura būs 
veltīta invazīvās kardioloģijas desmitgadei Dau-
gavpilī. Uz to ir uzaicināts profesors Andrejs Ērglis, 
veselības ministrs Guntis Belēvičs, mūsu pilsētas 
vadība, kolēģi no Rīgas un Liepājas, reģiona kar-
diologi. Mēs pastāstīsim, ko un kā esam paveikuši 
šo desmit gadu laikā, un ieskicēsim nākotnes plā-
nus. Profesora Ērgļa lekcijā uzzināsim, kādu viņš 
redz mūsu kardioloģijas nākotni. Mēs sagaidām, 
ka arī Veselības ministrs Guntis Belēvičs pateiks 
ko jaunu un iepriecinošu.
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Vladimirs Osipovs: «Pēdējos desmit gados invazīvajā kardioloģijā parādījušies jauni 
instrumenti, jauni materiāli un angioplastijas metodes. Ja agrāk mēs pacientus bie-
žāk nosūtījām uz aortokoronāro šuntēšanu, tad šodien, pateicoties materiālās bāzes 
attīstībai un augsti tehnoloģisku metožu ieviešanai, mēs veicam tādas operācijas, 
kādas agrāk vai nu vispār neizdarījām, vai arī to bija ļoti maz.»

Invazīvās kardioloģijas 
perspektīvas Latgalē

Katru mēnesi Daugavpils invazīvās kardioloģijas laboratorijā tiek 
veiktas aptuveni 200 dažādas procedūras.
2015. gadā Daugavpilī izdarītas:
zz koronarogrāfijas – 1200
zz angioplastijas – 752; no tām 275 jeb vairāk nekā 1/3 neatlie-
kamās angioplastijas pacientiem, kuri tika uzņemti slimnīcā ar 
infarktiem, akūtiem stāvokļiem
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Sirds
veselības avīze

 VĀRDS SPECIĀLISTAM

ANDA MIRONOVA, 

serti� cēta zobu higiēniste

Mūsu organisms ir vienota sistēma, kas 
reaģē, ja ir kādi traucējumi vienā no tās 
daļām. Tāpēc, jo nopietnāka ir sirds asins-
vadu sistēmas saslimšana, jo izteiktākas 
izmaņas būs vērojamas mutes dobumā. 
Ļoti svarīgi ir zināt un izprast, ka slikta 
mutes veselība provocē vai arī padara 
smagākas sirds asinsvadu saslimšanas. 
Tas ir pierādīts!

Kāpēc?
Noteikti esat dzirdējuši par antibiotikām vai paši 
esat tās lietojuši. Tās nepieciešamas, ja noteik-
tas baktērijas ķermenī ir savairojušās un izraisī-
jušas slimību. Citādi mēs nevaram tikt tām klāt. 
Toties mutē esošajām baktērijām varam, jo īpaši 
uz zobiem un smaganām esošajām, tās notīrot. 
Ļaujot tām vairoties, mūsu zobi sāks bojāties un 
smaganas iekaisīs. Ir divas smaganu iekaisīgās 
slimības. Vieglākā un pilnībā izārstējamā forma 
ir gingivīts. Smagākā un neizārstējamā forma – 
periodontīts. Periodontīts ir iekaisums, kas 
sākumā sācies kā gingivīts, bet tad tas pamazām 
sācis izplesties ne vien smaganās, bet arī pārējās 
struktūrās, kas balsta zobus: saistaudos un kaulā. 
Iekaisuma procesā tie noārdās. Zūdot saistaudu 
piestiprinājumam pie zoba, veidojas smaganu 
kabatas. Periodontīts ir slimība, kurai ir pierā-
dīta tieša ietekme uz sirds asinsvadu sistēmas 
veselību un komplikācijām šīs sistēmas saslim-
šanu gadījumā.

Centīšos saprotami izskaidrot šos sarežģītos 
procesus. Kad sūrojamies, ka globalizācija pār-
ņem pasauli, jāņem vērā, ka baktērijas jau sen 
mūsu ķermeņos ir «globalizējušās» – reizēm aiz-
klīst tur, kur tām nevajadzētu būt, tādējādi izrai-
sot nopietnu apdraudējumu cilvēka veselībai. Tā 
ir baktēriju tiešā iedarbība. Tātad slikti koptā 
mutē baktēriju daudzums ir liels. Tās ir gan bojā-
tos zobos, gan uz iekaisušām smaganām. Sirds 
asinsvadu saslimšanu gadījumā lielākais apdrau-
dējums ir baktērijas, kas izraisa smaganu iekai-
sumu – tās var bojāt jebkurus mīkstos audus, 
nonākot labvēlīgā vidē. Diemžēl šī baktērijas 
nonāk asinsritē un aizceļo uz sirdi. Tur ir visi aps-
tākļi, lai vairotos! Šīs baktērijas var radīt gan akūtu 
situāciju, gan vēl vairāk pasliktināt jau bojātas sis-
tēmas stāvokli. Tiešās piekļuves asinsritei dēļ jāuz-
mana arī nedzīvie zobi, labi jāsaārstē zobu sakņu 
kanāli. Ja teiksiet dārgi, kas tā arī ir, tad vaicāšu, 
vai infarkts, trombs un nāve ir lētāk?

Baktēriju netiešā iedarbība arī ir liels risks cil-
vēka dzīvībai. Pat ja baktērijas no mutes dobuma 
nekur neaizceļo, to radītais iekaisums veicina ate-
rosklerozes veidošanos asinsvados, jo mēs esam 
veselums, vienota sistēma.

2011. gadā ASV tika publicēts pētījums, kurā tika 
konstatēts, ka «periodontīts ir saistīts ar paaug-
stinātiem iekaisuma biomarķieriem serumā, 
subklīniskiem aterosklerozes marķieriem un 
paaugstinātu kardiovaskulāro mirstību.» (Fedele 
S et al, Am Heart J, 2011; 161: 344-50)

Tātad zobu tīrīšana ir ārstēšana, baktēriju kon-
trole mūsu smaida saglabāšanai un vispārējās 
veselības saglabāšanai.

Tāpēc sirds asinsvadu slimniekiem ikdienas 
mutes higiēna divas reizes dienā, lietojot regu-
lāri mainītu zobu birstīti un atbilstošu zobu pastu, 
ir tikpat svarīga kā regulāra medikamentu lieto-
šana, diētas ievērošana un atteikšanās no kaitī-
gajiem ieradumiem.

Liels palīgs mutes veselības uzturēšanā ir gan 
zobārsts, gan zobu higiēnists. Arī šajā jautājumā 
ir svarīgi zināt, ka augsta riska pacientiem zobu 
un mutes veselība obligāti jāpārbauda divas rei-
zes gadā.

Ja pacientam ir laba mutes higiēna (kontro-
lēts baktēriju daudzums), procedūru var veikt 
bez premedikācijas (antibiotiku lietošanas 
pirms procedūras), bet ja mutes higiēna ir slikta, 
tad pirmajā vizītē zobu higiēnists konsultē par 
tās uzlabošanu mājās, un tikai tad, otrajā vizītē, 
noņem zobakmeni un aplikumu. Tas ir saistīts ar 
faktu, ka profesionālās mutes higiēnas procedūras 
laikā asinsritē nokļūst daudz mutē esošo baktēriju. 
Veselam cilvēkam tas nerada apdraudējumu, bet 
cilvēkam ar sirds asinsvadu slimībām tas ir liels risks. 
Uzlabojot mutes higiēnu, samazinās patogēno bak-
tēriju skaits, un profesionālās higiēnas laikā asinsritē 
nonāk mazāks to skaits.

Tie cilvēki, kuri lieto medikamentus asins 
šķidrināšanai (antikoagulantus un antiagregan-
tus), nedrīkst pārtraukt to lietošanu arī tad, ja 
paredzēta profesionālā mutes higiēna. Protams, 
procedūras laikā asiņošana būs lielāka, bet zāļu 
lietošanas pārtraukšana var radīt lielākus riskus. 
Brīdiniet zobārstniecības profesionāļus par jūsu 
saslimšanām un lietotajiem medikamentiem!

Novērst kserastomiju
Nereti gadās, ka, ārstējot vienu, mēs negatīvi ietek-
mējam citu. Tā arī notiek, ja cilvēkam regulāri jālieto 
antihistamīna, antiholīnerģiskie, antihipertensī-
vie līdzekļi un diurētiķi. Visi šie medikamenti sirds 
slimniekiem ir jālieto pastāvīgi, bet tie samazina 
siekalu plūsmu mutē. Mute paliek tiešā nozīmē 
sausa. Sausuma sajūta veidojas pakāpeniski, un 
tas ir par iemeslu, kāpēc daži to pat nepamana. 
Tomēr ir simptomi, kas norāda uz kserastomiju – 
mutes sausumu. Tipiskākie simptomi: slikta elpa, 
izteikts aplikums, čūlas mutē, saplaisājuši lūpu kak-
tiņi, sasprēgājušas lūpas, sausa, sarkana, ļoti rie-
vaina mēle, dedzinoša sajūta mutē, īpaši uz mēles, 
runas grūtības, izmainīta garšas sajūta, košļāšanas 
un rīšanas grūtības, izteikta zobu bojāšanās, sau-
sas deguna ejas un iekaisis kakls, mutes sausums 
naktīs, kas traucē gulēt. Ja jums ir kaut viens no 
šiem simptomiem, jālieto gļotādu mitrinoši līdzekļi.

Lai ārstētu kserastomiju, vispirms ir jāatklāj 
tās iemesls un jānovērš. Daudzos gadījumos 
tas nav iespējams. Tad ārstēšana tiek vērsta uz 
simptomu samazināšanu un kariesa pro� laksi. 
Simptomu samazināšanai mute ir skalojama ar 
� zioloģisko šķīdumu un mākslīgajām siekalām, 
jālieto košļājamā gumija bez cukura, siekalu 
stimulatori – pilokarpīns.

Ar ko tīrīt zobus?
Gadsimtus vecā, bet vēl joprojām visizplatītākā 
un iedarbīgākā metode – zobu birstīte un zobu 
pasta. Klāt šim arsenālam nācis zobu diegs vai 
starpzobu birstītes un mutes skalojamais līdzeklis. 
Tehnoloģiju mīlētāji var izmantot arī elektriskās 
un skaņas (soniskās) zobu birstes un irigatorus.

Zobu birstītes ir dažādas, un ir grūti šajā jomā 
izdomāt kaut ko pilnīgi jaunu. Plašajā klāstā var 
atrast sev vispiemērotāko un tīkamāko. Regulāri 
zobi jātīra ar zobu birstīti, kuras sariņi ir mīksti 
(soft). Sariņu cietību atzīmē uz iepakojuma. Seko-
jiet līdzi, lai in� cētā zobu pasta pēc zobu tīrīšanas 
kārtīgi tiek izmazgāta no zobu birstītes. Mainiet 
zobu birstīti regulāri, jo sariņos pēc laika sāk savai-
roties patogēnās baktērijas.

Zobu pastas pielietojuma mērķis ir padarīt 
tīrīšanu patīkamu un atvieglot aplikuma noņem-
šanu. Zobu pastai pievienotās aktīvās vielas vēl 
papildus uzlabo mutes veselību. Pirms iegādāties 
zobu pastu, noskaidrojiet, kāda tajā ir � uorīdu 
koncentrācija. Standarta koncentrācija pieaugu-
šajiem ir F 1450–1500ppm. Akūtā periodā, kad 
smaganas ir ļoti iekaisušas, lietojiet zobu pastu, 
kurā ir antiseptiķi vai ārstniecības augi. Zobu pas-
tas ar sintētiskajiem antiseptiķiem drīkst lietot 
ierobežotu laika posmu. Svarīgākais jaunums ir 
zobu pastu pēc zobu tīrīšanas tikai izspļaut, 
jo pretējā gadījumā visas labās vielas, kuras bija 
zobu pastā, jūs vienkārši aizskalojat prom!

Zobu diegs vai starpzobu birstītes ir vienīgais 
veids, kā uzturēt zobu starpas tīras un pasargāt 
zobus no bojāšanās, jo īpaši, ja jums ir problēmas 
ar smaganām. Ja jūs protat piešūt pogu, tad mācē-
siet izdiegot zobus, tas prasa tikai mazliet treniņa. 
Ja jums ir smaganu kabatas, tad vislabāk noderēs 
starpzobu birstītes.

Mutes skalojamais ir ikdienā lietojams līdzek-
lis. Pirms mutes skalošanas palasiet, kāds ir ska-
lojamā sastāvs un kad muti skalot. Kā jau minēju 
iepriekš, pēc zobu tīrīšanas tūlīt muti skalot neva-
jag, vienīgais izņēmums ir tad, ja lietojat � uorīdus 
saturošu mutes skalojamo. Zobu emalju nostipri-
nošs efekts panākams tikai ar 0,2% NaF koncen-
trācijas mutes skalojamo.

Antiseptiskos mutes skalojamos līdzekļus, kuri 
visbiežāk satur hlorheksidīnu, drīkst lietot tikai 
divas nedēļas.

Spirtu saturošos mutes skalojamos līdzekļus 
drīkst lietot tikai pusstundu pēc zobu tīrīšanas. 
Tos nedrīkst lietot bērni līdz 18 gadu vecumam, 
veci cilvēki, kā arī tie, kuriem ir kādas hroniskas 
saslimšanas. Visdrošāk tos lietot īstermiņā, lai 
pasargātu no gļotādas sausināšanas un zobu 
plombu deformācijām.

Ja pie rokas nav rūpnieciski ražota skalojamā 
līdzekļa, tad labi noderēs sāls ūdens šķīdums – 1 
tējkarote vārāmā sāls uz 1 glāzi ūdens. Izmanto-
jiet arī kumelīšu, salvijas skalojamos.

Irigatori ir ierīces, kas ar spiedienu un šķidruma 
palīdzību labi iztīra zobu starpas. Tie der cilvē-
kiem, kam nepatīk zobus diegot, vai arī ir daudz 
kroņu, implantu, kā arī smaganu kabatas. Tie 
mēdz būt pārnēsājamie un stacionārie, ko turēt 
vannasistabā. Tajos var uzpildīt tikai ūdeni vai spe-
ciālu šķīdumu un izskalot gan zobu starpas, gan 
zem tiltiem un citās grūti aizsniedzamās vietās.

Elektriskās zobu birstes var atpazīt pēc mazās 
apaļās galviņas, kas it kā griežas uz riņķi.

Skaņas (soniskās) zobu birstītes ir līdzīgas 
parastajām zobu birstītēm, tikai tās veic ļoti ātras 
slaukošas kustības. Lai veiksmīgi lietotu abas šīs 
birstītes, ir jāmāk tās pielikt pie smaganām un 
zobiem 45° leņķī. Tas ir svarīgi! Elektriskā zobu 
birstīte jāvirza pa smaganu līniju (kā pa viļņiem), 
pie viena zoba paturot piecas sekundes. Skaņas 
birstīte vienkārši ir jātur pie zoba piecas sekundes.

Cik ilgi?
Dažādos literatūras avotos ir minēti dažādi laiki – 
no vienas līdz trim minūtēm. Pieredze rāda, ka 
retais velta trīs minūtes zobu tīrīšanai. Mēs esam 
tik dažādi – vieni straujas dabas, ātri un nepacie-
tīgi, citi lēnprātīgi gan darbībā, gan domās. Tāpēc 
universāls ieteikums: skaitīt! Izdariet desmit kus-
tības (jūsu lietotās) vienā vietā.

Kad?
Atbilde ir – divas reizes dienā, vadoties pēc jūsu 
dzīves stila. Pirmā reize var būt pirms brokastīm, 
pēc brokastīm, pēc otrajām brokastīm vai pēc 
pusdienām. Toties otrā un svarīgākā zobu tīrī-
šanas reize ir pirms naktsmiera. Pa dienu uz 
jūsu zobiem ir uzkrājušās ēdienu, dzērienu atlie-
kas, savairojušās jaunas baktērijas un uzkrājušies 
mirušo baktēriju līķīši. Tas viss ir jānotīra!

Kā?
Kā «pareizi» izvārīt zupu un kā «pareizi» mīlēt? Nav 
tādas receptes. Arī zobu tīrīšanā NAV «pareizās» 
tehnikas. Ir tikai vecumam, iemaņām, dzimumam 
u.c. atbilstoša zobu tīrīšanas tehnika. Pirmais 
ir ievērot secību – kožamās virsmas, ārējās un 
pēdējās iekšējās virsmas. Otrais – ilgums. Tas ir 
2–3 minūtes vai 10 kustības vienā vietā. Trešais – 
45° leņķis. Un visbeidzot kustības, kas padara 
jūsu zobus tīrus. Kādam tās ir turpu šurpu (hori-
zontālas), kādam apļveida. Slaukošas kustības 
vairs netiek atzītas par pietiekami efektīvām un 
noderīgām. Nemokiet sevi ar tām!

Veseli zobi veselai sirdij

Sirds asinsvadu slimniekiem ikdienas mutes higiēna divas reizes dienā, lietojot regulāri mainītu zobu birstīti un atbilstošu 
zobu pastu, ir tikpat svarīga kā regulāra medikamentu lietošana, diētas ievērošana un atteikšanās no kaitīgajiem ieradumiem.
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PACIENTU IZGLĪTĪBAI

ILONA NORIETE

Pārslodze darbā, stress, neveselīgi ēša-
nas paradumi, mazkustīgums ir tikai daži 
no faktoriem, kas atstāj negatīvu ietekmi 
uz organismu. Tā rezultātā var visai ātri 
iedzīvoties visdažādākajās veselības 
problēmās. Arī statistikas dati ir satrau-
coši: ar katru gadu pieaug ar dažādām 
slimībām sirgstošo skaits, turklāt vese-
lības problēmas piemeklē arvien jaunā-
kus cilvēkus.

Par laimi, daļa pacientu kļuvuši apzinīgāki – biežāk 
apmeklē ārstus un ieklausās viņu sniegtajās reko-
mendācijās. Lai arī aptiekās nopērkamie medi-
kamenti ne vienmēr ir lēti, ne mazums pacientu 
kārtīgi izpilda ārstu ieteikto un cītīgi lieto zāles. 
Īpaši to cenšas ievērot kardioloģiskie pacienti, jo 
mums katram ir tikai viena sirds un par to jārū-
pējas. Rezultātā nereti viņiem nākas saskarties 
ar negaidītu problēmu – ārstējot vienu kaiti, var 
iedzīvoties citā. Kādas problēmas var piemek-
lēt kardioloģiskos pacientus, kas regulāri lieto 
medikamentus, skaidro Rīgas Austrumu klīnis-
kās universitātes slimnīcas stacionāra Gaiļezers 
gastroenteroloģe Diāna Lisova.

– Cik izplatītas Latvijā šobrīd ir kardioloģis-
kās saslimšanas?
– Kardioloģiskās saslimšanas mūsdienu sabied-
rībā ir sastopamas bieži. Ja runājam par statisti-
kas datiem, tad sirds un asinsvadu slimības mūsu 
valstī joprojām ir galvenais nāves iemesls – tie ir 
55% no visiem mirušajiem.
Pēc Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slim-
nīcas Statistikas nodaļas datiem tikai ar nestabilu 
stenokardiju un akūtu miokarda infarktu pagā-
jušajā gadā slimnīcā stacionēts pusotrs tūksto-
tis pacientu.
Pieaug saslimstība ar arteriālu hipertensiju, 
sirds ritma traucējumiem, koronāro sirds sli-
mību, stenokardiju. Runājot tieši par koronāro 
slimību, tā tiek diagnosticēta arvien jaunākiem 
pacientiem. Ar vislielāko varbūtību tas ir sakarā 
ar labāku diagnostikas metožu pieejamību – sli-
mību tagad iespējams atklāt ātrāk un līdz ar to 
agrāk uzsākt ārstēšanu.
Jāakcentē arī tas, ka palielinās dažādu cēloņu izrai-
sītas sirds mazspējas slimnieku skaits, kas varētu 
būt saistīts ar cilvēku dzīvildzes pieaugumu sakarā 
ar labākas medicīniskās aprūpes iespējām.
– Vai kardioloģiskajiem pacientiem parasti 
jālieto daudz medikamentu?
– Šī ir viena no pacientu grupām, kurai, lai ne 
tikai uzlabotu veselības stāvokli, bet reizēm lai 
nepasliktinātu esošo, bieži vien tik tiešām vienlai-
kus jālieto vairāki medikamenti. Piemēram, aspi-
rīns, klopidogrels, antiaritmiskie līdzekļi, zāles 
asinsspiediena normalizēšanai. Paralēli ārsts var 
ieteikt dzert statīnus – medikamentus dislipidē-
mijas (lipīdu vielmaiņas traucējumi, kas ir viens 
no būtiskiem aterosklerozes un kardiovaskulāro 
slimību riska faktoriem) korekcijai.
– Gastroenterologa pamatdarbs saistīts ar 
kuņģa zarnu trakta problēmu risināšanu, 
un nereti jums nākas sastapties ar pacien-
tiem, kuriem citu medikamentu lietošana 
izraisījusi gremošanas trakta bojājumus. Ko 
jūs varat teikt no savas pieredzes: kuri no 

kardioloģiskajiem pacientiem paredzētajiem 
medikamentiem visbiežāk rada problēmas?
– Lietojot jebkuru medikamentu, var attīstīties 
nevēlami blakusefekti. Ja runājam par gastroen-
teroloģiskām problēmām, tad tieši antiagreganti 
un antikoagulanti var izraisīt nopietnas gremo-
šanas trakta asiņošanas. Savukārt holesterīnu 
mazinošie medikamenti var radīt aknu iekaisumu, 
zāles asinsspiediena mazināšanai, konkrēti beta 
adrenoblokatori, – hroniska obstruktīva bron-
hīta saasinājumu, kā arī perifēro artēriju spazmas. 
Alfa blokatori var veicināt ortostāzes, ortostatiskas 
hipotensijas (asinsspiediena krišanās, kad cilvēks 
pieceļas), galvas reiboņu rašanos. Kalcija antago-
nisti var izraisīt tūskas, bet neadekvātas diurētiķu 
devas – krampjus, atūdeņošanos, elektrolītu dis-
balansu. AKE (angiotenzīnu konvertējošā enzīma) 
inhibitoru lietošana reizēm var provocēt sausu, 
kairinošu klepu, bet nitrātu lietošana jūtīgiem 
cilvēkiem var radīt galvassāpes.
–Kardioloģiskiem pacientiem nereti ilgstoši 
jālieto aspirīns. Vai šīs zāles var veicināt kuņģa 
problēmu rašanos?
– Ja aspirīns tiek ilgstoši lietots pro� laktiski zemās 
devās (75–100 mg), tas tik tiešām var pasargāt no 
sirds infarkta un išēmiska insulta attīstības, taču 
vienlaikus arī radīt nopietnu gremošanas trakta 
asiņošanas risku. Ilgtermiņa zemu devu aspirīna 
lietošana var izraisīt tādus augšējā gremošanas 
trakta blakusefektus kā funkcionālas, dispeptis-
kas sūdzības (ar tām saskaras vidēji 30% pacientu), 
kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas erozijas (tās 
piemeklē 60% slimnieku), peptiskas čūlas (lietojot 
aspirīnu, trīs mēnešu laikā ar šo problēmu saskaras 
apmēram 7% pacientu), kā arī gremošanas trakta 
(visbiežāk čūlu) asiņošanu.
– Bet ja aspirīnam ir speciāls apvalks?
– Ja aspirīns tiek lietots ilgtermiņā, ap medika-
mentu esošais speciālais kuņģa skābes izturīgais 
apvalks diemžēl gremošanas trakta asiņošanas 
risku nemazina. Aspirīnam un citiem nesteroīda-
jiem pretiekaisuma līdzekļiem ir tā sauktais «lokā-
lais efekts» jeb tieša iedarbība uz kuņģa gļotādu, 
kas ir samērā maznozīmīga. Taču lielākos gremo-
šanas trakta postījumus rada šo medikamentu 
«sistēmiskais efekts», kas attīstās jau pēc medi-
kamenta uzsūkšanās.

– Droši vien pacienti nereti uzskata, ka kuņģa 
bojājumus rada tikai izdzertās tabletes un gal-
venokārt tad, ja tās lieto tukšā dūšā.
– Patiesībā gremošanas trakta bojājumus neste-
roīdie pretiekaisuma līdzekļi (NPL) rada arī tad, ja 
tie tiek lietoti intramuskulāri un intravenozi neat-
karīgi no to lietošanas ēšanas laikā vai pēc mal-
tītes ieturēšanas.
NPL ir viena no visplašāk lietotajām medikamentu 
grupām. Daudzi cilvēki NPL dzer ikdienā dažāda 
rakstura sāpju dēļ. Viens no biežākajiem NPL bla-
kusefektiem ir gastrointestinālās komplikācijas, 
no kurām viena no bīstamākajām ir čūlas asiņo-
šana vai perforācija.
Turklāt, palielinot NPL devu, kuņģa zarnu trakta 
bojājuma risks pieaug. Pētījumi liecina, ka, pie-
mēram, ASV līdz pat 7% no visām pacientu 
hospitalizācijām saistīti ar medikamentu izraisī-
tiem blakusefektiem.
– Vai šajā ziņā ir kādi dati arī par Latviju?
– Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 
statistikas dati liecina, ka 2014. gadā ar kompli-
cētu, asiņojošu vai perforējušu kuņģa čūlu sta-
cionēti 193 pacienti, bet pērn – 214. Savukārt ar 
komplicētu, asiņojošu vai perforējušu divpad-
smitpirkstu zarnas čūlu stacionēto skaits attie-
cīgi bija 139 un 120 pacienti. Turklāt jāņem vērā, 
ka šādas komplikācijas var nopietni apdraudēt 
pacienta dzīvību.
Vēlos akcentēt, ka selektīvo pretiekaisuma 
līdzekļu lietošana īslaicīgi samazina kuņģa zarnu 
trakta komplikāciju risku, taču, lietojot šos medi-
kamentus ilgstoši, gastrointestinālais risks pieaug.
– Kādos gadījumos pacientiem būtu nepie-
ciešams papildus lietot medikamentus kuņģa 
aizsardzībai? 
– Pacientiem, kas ilgtermiņā lieto nelielas aspirīna 
devas, kuņģa aizsardzība ar skābi mazinošiem 
medikamentiem (parasti omeprazola grupu, tā 
dēvētajiem protonu sūkņa inhibitoriem) noteikti 
nepieciešama šādos gadījumos: ja kādreiz jau 
bijusi asiņojoša čūla vai ja anamnēzē ir bijusi čūla 
(reizēm čūlas rētu atrod gastroskopijas laikā, bet 
pacients par to nemaz nav zinājis, jo, piemēram, 
lietojot NPL, čūlas sāpes var nejust), ja pacients 
ir vecāks par 70 gadiem, ja ir Helicobacter pylori 
infekcija (to vajadzētu noteikt un izskaust pirms 

ilgtermiņa NPL uzsākšanas), ja paralēli lieto NPL, 
klopidogrelu, antikoagulantus, steroīdus blakus-
saslimšanu dēļ.
– Kardiovaskulāro slimību pacientiem nereti 
terapijā tiek nozīmēts klopidogrels un arī pro-
tonu sūkņu inhibitori. Lūdzu, izstāstiet, ko 
ārstē ar klopidogrelu?
– Klopidogrels ir antiagregants, kas iedarbo-
jas uz trombocītiem un kavē trombu veido-
šanos. Tas tiek uzskatīts par «zelta standarta» 
medikamentu pie akūtiem koronāriem noti-
kumiem. Šīs zāles jālieto gadu pēc miokarda 
infarkta vai cita nestabila koronāra notikuma, 
kā arī pēc koronāro artēriju stentu implantāci-
jas. Klopidogrels bieži tiek dzerts kombinācijā 
ar aspirīnu, kas savukārt vēl vairāk paaugstina 
gastrointestinālās asiņošanas risku. Lai šo risku 
mazinātu, tiek nozīmēta kuņģa skābi mazinoša 
terapija – parasti protonu sūkņa inhibitori (PPI). 
Ir pierādīts, ka PPI, izņemot pantoprazolu un 
dexlansoprazolu, var samazināt klopidogrela 
pārveidi aknās tā aktīvajā formā un tādējādi 
samazināt klopidogrela aktivitāti pat uz pusi, 
radot paaugstinātu atkārtotu kardiovaskulāru 
notikumu risku. Ir veikti vairāki klīniskie pētī-
jumi par PPI un klopidogrela mijiedarbību. Tie 
uzrāda, ka pacientiem, kas saņem klopidogrelu, 
asiņošanas riska samazināšanai nepieciešams 
lietot pantoprazolu. Eiropā veiktais pacientu 
apsekojums uzrāda, ka katram trešajam nesta-
bilas koronārās sirds slimības pacientam, kuram, 
izrakstoties no stacionāra, tiek rekomendēta 
paralēla klopidogrela un PPI terapija, fakti par 
zāļu mijiedarbību tomēr netiek ņemti vērā.
– Vai pašreizējā zāļu kompensācijas sistēma 
nerada problēmas izrakstīt medikamentus, 
kam ir mazāka mijiedarbības iespēja ar citām 
zālē un mazāk blakņu?
– Medikamentu kompensācijas sistēma dažreiz 
rada problēmas pacientiem iegādāties viņiem 
nepieciešamās zāles. Reizēm tiek uzskatīts, ka 
jaunākās paaudzes PPI ir pārāk dārgi ilgstošai 
lietošanai. Ja šāda uzskata dēļ pacientam notiks 
koronārā stenta tromboze, tā būs ļoti nopietna 
katastrofa ar iespējami fatālām sekām. Tātad tas 
radīs daudz nopietnākas, dārgākas, bīstamākas 
sekas nekā pareiza medikamentu izvēle.

Pacientiem, kas ilgtermiņā lieto nelielas aspirīna devas, kuņģa aizsardzība ar skābi mazinošiem medikamentiem noteikti nepie-
ciešama, ja kādreiz jau bijusi asiņojoša čūla vai ja anamnēzē ir bijusi čūla, ja pacients ir vecāks par 70 gadiem, ja ir Helicobacter 
pylori infekcija, ja paralēli lieto NPL, klopidogrelu, antikoagulantus, steroīdus blakussaslimšanu dēļ.

Vienu kaiti ārstējot, 
paver ceļu citai
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AKTUĀLI 

TOMS ZVIRBULIS

Prostatas veselība ir aktuāls jautājums 
visiem vīriešiem. Problēmas ar to var 
skart ne tikai vecāka gada gājuma kun-
gus, bet arī jaunus vīriešus. Tā kā par šo 
tēmu vīrieši runā nelabprāt, ir ļoti būtiski 
palīdzēt viņiem saprast, kāpēc jāpievērš 
uzmanība pat nelielām izmaiņām šī sva-
rīgā orgāna darbībā.

Lai vairāk uzzinātu par prostatas palielināšanos 
un sekām, kādas var radīt nokavēta griešanās pie 
speciālista, uz sarunu aicinājām Rīgas Austrumu 
klīniskās universitātes slimnīcas Uroloģijas klīni-
kas urologu Aināru Treilonu.

– Kāpēc ģimenes ārsti dažkārt labdabīgu pros-
tatas hiperplāziju (LPH) neuzskata par pie-
tiekami nopietnu slimību, lai tai pievērstu 
lielāku uzmanību?
– Es domāju, ka bieži vien mēs sasniedzam pre-
tēju efektu, daudz runājot par vienu problēmu. 
Tādā veidā tās aktualitāte notrulinās. Turklāt liela 
daļa ģimenes ārstu ir sievietes, tāpēc vīrieši var-
būt savas problēmas nea� šē, noklusē seksuāla 
rakstura un urinēšanas traucējumus. LPH ir ļoti 
nopietna slimība, kura vīrieša dzīves laikā prog-
resē, jo notiek dabīga prostatas palielināšanās. 
Ja cilvēkam nekādu sūdzību nav, tad palielinātas 
prostatas ārstēšanu uzsākt nav nepieciešams līdz 
brīdim, kad parādās pirmās sūdzības – biežāka 
nepieciešamība urinēt, vājāka urīna strūkla. Tur-
pinot problēmu ignorēt, mierinot sevi ar domu, 
ka tas nav vēzis, un neko nedarot, sūdzības prog-
resē un var beigties ar nieru mazspēju, urīnpūšļa 
akmeņiem un citām nopietnām komplikācijām.
– Ārsti mēdz atgādināt, ka vīriešiem pusmūžā 
regulāri vajadzētu nodot analīzes, lai noteiktu 
prostatas specifiskā antigēna (PSA) dau-
dzumu asinīs. Kas ir PSA un par ko tas liecina?
– Prostatas speci� skais antigēns ir olbaltum-
viela (33 kDa glikoproteīns ar proteāzes aktivi-
tāti), kas atrodama asinīs un spermā, bet veidojas 
tikai prostatas audos. Ja PSA līmenis asins ana-
līzē ir paaugstināts (jaunākiem cilvēkiem norma 
ir zemāka nekā vecāka gadagājuma kungiem), 
tas bieži vien tiek uztverts kā prostatas ļaun-
dabīga audzēja marķieris, kaut gan tā īsti nav. 
Analīze ir prostatai speci� ska, nevis audzēja ana-
līze, un paaugstinātu PSA līmeni nevajadzētu 
sasaistīt tikai ar ļaundabīga audzēja klātbūtni. 
Daudzos gadījumos pat pie paaugstināta PSA 
līmeņa netiek atklātas ļaundabīgas šūnas. Paš-
laik tik daudz runā par onkoloģiskajām slimībām 
un nepieciešamību tās diagnosticēt pēc iespējas 
ātrāk. Ja onkoloģisku problēmu nav, pārējais vairs 
netiek uztverts tik nopietni un īpašu uzmanību 
pacienti tam vairs nepievērš.
– Minējāt, ka arī jauniem cilvēkiem var ras-
ties problēmas ar prostatu. Tas ir ģenētisku 
vai ārēju faktoru ietekmē?
– Es domāju, tie vairāk ir ārēji faktori. Daudzi jauni 
cilvēki piekopj aktīvu dzīvesveidu, nodarbojas ar 
dažādiem ekstrēmiem sporta veidiem, skrien, lec, 
peldas aukstā ūdenī vai pretēji – sēž tikai pie datora. 
Ja imunitāte būs novājināta, kas ir arī daudzu jaunu 
cilvēku problēma, tas ne pie kā laba nenovedīs 
un ietekmēs arī prostatas veselību. Problēmas var 

sākties kā vienkārša apsaldēšanās, kas izraisa iekai-
sumu. Otrs ietekmējošs faktors ir «vaļīga» seksuālā 
dzīve. Arī infekcijas, kuras nodod seksuāli transmi-
sīvā ceļā, ietekmē prostatas veselību.
– Prostata ietekmē vairākas orgānu sistēmas, 
tostarp nieres. Vai tā var ietekmēt arī asinsri-
tes sistēmu?
– Nav tādu kopsakarību, ka prostatas veselība 
varētu ietekmēt asinsriti. No otras puses, viss orga-
nismā ir saistīts. Ja tu ar vienu orgānu esi neap-
mierināts, tas tev rada papildu bažas, papildu 
stresu. Kā mēs zinām, tad stress var paaugstināt 
asinsspiedienu, un tā viss ķēdītē aiziet. Tas, ka tiek 
ietekmētas nieres un var veidoties iekaisumi un 
akmeņi, vairāk attiecas uz veciem cilvēkiem. Ja 
viņi laikus «nenoķer» LPH un ar ārstu neizrunā 
apakšējo urīnceļu problēmas, tad šādas kompli-
kācijas var rasties. Tās nozīmē atšķirīgu pieeju 
ārstēšanai un, iespējams, arī operāciju.
–Vai pacienti lielākoties griežas pie ārsta 
laikus, vai arī cenšas diagnozes noteikšanu 
novilcināt līdz pēdējam?
– Jauni cilvēki griežas ļoti bieži. Acīmredzot viņi 
vairāk lasa, meklē informāciju internetā. Tur-
klāt jauni cilvēki strādā uzņēmumos, kas viņiem 
apmaksā veselības apdrošināšanu. Ja viņi jūt, ka 
kaut kas nav kārtībā, tad nāk pie mums pārbaudī-
ties. Vai vienkārši dara to pro� lakses nolūkos. Veci 
cilvēki un cilvēki pusmūžā parasti to velk garumā. 
Ja jaunākie uzreiz vēršas pie urologa, tad vecākie 
iet lielo riņķi. Vispirms tiek apmeklēts ģimenes 
ārsts, kurš nosūta pie valsts apmaksāta urologa, 
pie kura varbūt ir rinda, kas šo ceļu padara garāku.
– Vai, pēc jūsu domām, urologi ir pietiekami 
sagatavoti veikt pacientiem nepieciešamos 
izmeklējumus un nozīmēt viņiem vispiemē-
rotāko ārstēšanu?
– Urologi teorētiski ir ļoti labi sagatavoti un šos 
izmeklējumus veikt var. Mums rezidentūra ilgst 
piecus gadus. Jautājums ir tikai par to, vai visur 
Latvijā ir pietiekami labs tehniskais nodrošinā-
jums. Kāda jēga sēdēt kabinetā un gudri runāt, 
ja tu nevari veikt nepieciešamos izmeklējumus?
– Vēl viens svarīgs jautājums: vai jaunais, labi 
sagatavotais urologs pratīs atrast pareizo pie-
eju katram pacientam? Šis tomēr ir diezgan 
intīms jautājums vīriešim, vai viņi būs gatavi 
psiholoģiski par to stāstīt?

– Visos smalkumos es rezidentūras programmu 
nezinu un nevaru pateikt, vai tajā ir iekļauti šādi 
jautājumi. Padomju laikā tādu priekšmetu nebija. 
Tikai ar praksi un gadiem veidojas katra ārsta pie-
eja konkrētajam pacientam. Mūsdienu rezidenti 
ir vairāk tehnokrātiski izglītoti. Pauls Stradiņš 
savulaik teica, ka medicīna ir zinātne, amats un 
māksla. Tagad māksla ir atvirzījusies otrajā plānā. 
Ir zinātne, amats un tehnoloģijas. Ir pieejamas 
vadlīnijas, kā rīkoties konkrētajā gadījumā un, šo 
grāmatu atverot, jaunais ārsts pa punktiem iziet 
cauri visu ārstēšanas kursu kā reizrēķinu, varbūt 
dziļākajā jēgā reizēm neiedziļinoties.
– Kas ir jādara, lai pacients LPH terapijas laikā 
būtu līdzestīgs?
– Ir svarīga ārsta un pacienta savstarpējā komu-
nikācija. Jau minēju, ka īpaši vecāki pacienti ir 
izstaigājuši garu ceļu, kamēr nonāk līdz pareizajai 
diagnozei, viņi ir morāli noguruši un uzvilkušies. 
Šodien klausījos radio Skonto, kur runāja par pētī-
jumu Lielbritānijā. Tiem pacientiem, kuri ir mazāk 
līdzestīgi, parasti ārstēšanas rezultāts ir sliktāks. 
Ja pacients pie ārsta ierodas neapmierināts (pēc 
principa – klientam vienmēr taisnība), tas ārstam 
uzliek papildu psiholoģisko slogu, un ārsts var kļū-
dīties, kaut ko izdarīt nepareizi. Bieži vien pacienti 
ir noguruši no tā, ka viņiem nav pieejami nepie-
ciešamie izmeklējumi, ārstēšanas līdzekļi vai uz 
tiem ir jāgaida rindā.
– Vai pacientu vajadzētu nobiedēt, ka šī sli-
mība ir nopietna un tai ir smagas sekas, lai 
viņš kļūtu līdzestīgāks?
– Ir pātagas un burkāna princips. Droši vien, ka 
tos vajadzētu sabalansēt. Ja visus dzīs ar pātagu, 
neviens pie ārsta negribēs nākt. Ja mēs pacientu 
šādi ietekmēsim, samazināsies viņa vēlme ārstē-
ties. Ir tikai neliela pacientu grupa, kam šāda pie-
eja būtu pareiza.
– Vai vīriešiem pēc piecdesmit gadu vecuma 
prostata būtu jāpārbauda katru gadu? Vai ir 
gadījumi, kad tas jādara arī ātrāk?
– Pēc piecdesmit gadiem tas jādara noteikti. Ja 
ģimenē asinsradiniekiem ir bijušas ļaundabīgas 
prostatas saslimšanas, ārsts jāapmeklē jau pēc 
40–45 gadu sasniegšanas. Es neuzstāju, ka uzreiz 
ir jāveic pilns izmeklējumu spektrs, bet uztaisīt 
PSA analīzi noteikti būtu nepieciešams, lai situā-
ciju varētu kontrolēt pilnībā.

– Ātrāk pārbaudīties nebūtu vajadzīgs?
– Ja nekādu sūdzību nav, ātrāk to darīt nav nepie-
ciešams. Ja pacients to pats grib darīt, tad jā, bet 
16–20 gadīgam puisim, kuram nav nekādu prob-
lēmu, PSA analīzes veikt nav nepieciešams.
– Vai ir iespējams prostatas novecošanu un 
palielināšanos padarīt lēnāku, neizmantojot 
nekādus papildu medikamentus?
– Prostatas palielināšanās ir ģenētiski noteikta. 
Vīriešiem, kuriem testosterona līmenis no dabas 
ir augstāks, prostatas var būt lielākas un strau-
jāk arī pieaugt. Pro� laktiski, neizmantojot zāles 
vai citus medikamentus, prostatas novecošanu 
var palēnināt regulāra dzimumdzīve, kurā nav 
ilgstošu atturēšanās periodu, bet arī bez lieliem 
ekscesiem. Palīdz sabalansēts uzturs. Daudz 
jālieto tomātu produkti, to vidū kečups, tomātu 
sula, arī ķirbju sula. Latvijā tika veikts pētījums, ka 
prostatas veselību uzlabo rudzu maize, kas kavē 
prostatas vēža attīstību. Konkrēti pateikt, kas ir 
jādara, lai prostata nepalielinātos, nav iespējams. 
Tas ir saistīts ar manis jau pieminēto testosterona 
līmeni asinīs. Vienam tas var būt zemāks, citam – 
augstāks. Protams, savu lomu spēlē arī iedzimtība.
– Visbeidzot, ko jūs vēlētos pateikt tiem vīrie-
šiem, kuriem ir prostatas problēmas? Kā jūs 
viņus motivētu doties pie ārsta un runāt par 
savām problēmām?
– Es domāju, ka mūsdienu farmācija ir gājusi tālu 
uz priekšu, ja mēs salīdzinām situāciju, kad es sāku 
strādāt par urologu, un kāda tā ir tagad. Tajā laikā 
galvenā ārstēšanas metode bija operācija. Palieli-
nāto prostatas daļu izņēma, tādā veidā problēmu 
atrisinot. Tagad klāt ir nākuši daudzi medikamenti, 
kas attālina operācijas laiku. Varbūt operācija 
nekad nebūs vajadzīga. Pirms šo medikamentu 
parādīšanās bija teiciens: «Visiem vīriešiem kād-
reiz vajadzēs veikt prostatas operāciju, tikai viena 
daļa līdz tam jau būs miruši.» Tagad pieejamie 
medikamenti attālina šīs procedūras datumu, bet, 
ņemot vērā, ka vīriešu dzīves ilgums pieaug, daļai 
vīriešu operācija būs nepieciešama jebkurā gadī-
jumā. Visticamāk, vīriešiem, kuri ir vairāk līdzestīgi 
un regulāri lieto zāles, viss varētu būt kārtībā, bet, 
ja tu neesi līdzestīgs, nelieto zāles, neej pie ārsta 
vai lieto tikai kādu augu valsts produktu, kas it kā 
palīdz pret palielinātu prostatu, tad iznākums var 
arī nebūt pozitīvs.

Prostata – katra vīrieša 
uzmanības lokā

Pēc piecdesmit gadu vecuma prostata ir noteikti jāpārbauda katru gadu. Ja ģimenē asinsradiniekiem ir bijušas ļaundabīgas 
prostatas saslimšanas, ārsts jāapmeklē jau pēc 40–45 gadu sasniegšanas.
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Cukura diabēts ir sarežģīta slimība, ne 
velti pirms gadsimta ar šo diagnozi cilvēki 
spēja nodzīvot tikai dažus gadus vai pat 
dažus mēnešus. Lai arī mūsdienās pacien-
tiem ir pieejami visi slimības ārstēšanai 
nepieciešamie medikamenti un dau-
dziem šķiet, ka ar regulāru to lietošanu 
būs gana, ārsti ir citādās domās. Mediķi 
uzskata: nepietiks ar to, ka noteiktā laikā 
2. tipa cukura diabēta pacients iedzers 
zāles vai ievadīs insulīnu, nepieciešams 
domāt arī par pareizu uzturu un regulā-
rām fiziskajām aktivitātēm.

Vairāk par 2. tipa cukura diabētu sarunā ar Mado-
nas slimnīcas ambulatorās daļas endokrinoloģi 
Ritu Eglīti.

– Kas ir 2. tipa cukura diabēts un kas tam ir 
raksturīgs? 
– Tā ir hroniska slimība. Visbiežāk slimības sākumā 
aizkuņģa dziedzera izstrādātais hormons insulīns, 
kas piedalās ogļhidrātu maiņas regulēšanā, 2. 
tipa cukura diabēta pacientam izdalās pietiekamā 
daudzumā, vienīgi audi īsti nespēj to uzņemt. 
Savukārt, slimībai progresējot, slimniekam var 
iestāties absolūts insulīna trūkums un to nepie-
ciešams papildus ievadīt organismā.
– Vai Latvijā ir daudz 2. tipa cukura diabēta 
pacientu? 
– Cukura diabētu vispār var uzskatīt par pasaules 
mēroga epidēmiju, turklāt ar katru gadu slimnieku 
skaits kļūst arvien lielāks. Pēc Slimību pro�lakses 
un kontroles centra datiem pēdējā laikā mūsu val-
stī ik gadu šī saslimšana tiek diagnosticēta apmē-
ram septiņiem tūkstošiem. Bet, ja runājam par 
uzskaitē esošo cukura diabēta pacientu skaitu, 
tad 2015. gada nogalē mūsu valstī bija vairāk nekā 
87 tūkstoši šādu pacientu.
Varu minēt arī konkrētu piemēru par Madonu 
un tās apkārtni: ja 1989. gadā Madonas rajonā 
bija nepilns simts 2. tipa cukura diabēta pacientu, 
tad pirms gadiem sešiem šis skaitlis jau pārsnie-
dza tūkstoti.
– Kālab, jūsuprāt, tik daudzi slimo ar 2. tipa 
cukura diabētu?
– Tam varētu būt vairāki iemesli. Pirmkārt, līdz ar 
tehnoloģiju attīstību dzīvesveids kļūst mazkustī-
gāks. Otrkārt, ir mainījušies cilvēku ēšanas para-
dumi – uzturā par daudz tiek lietoti ogļhidrāti, 
piesātinātie tauki. Ikdienā lietotās kolas, dažādas 
limonādes ir ļoti saldas. Tāpat ikdienā daudz tiek 
lietoti saldumi: konfektes, šokolādes un citi pro-
dukti. Ne tikai cukurs ir pie vainas. Pārāk daudz 
ēdam kalorijām bagātus produktus un maz kusta-
mies. Tas veicina aptaukošanos. Savukārt pieredze 
rāda: cilvēkiem ar lieko svaru bieži tiek konstatēts 
2. tipa cukura diabēts.
– Ko ir svarīgi ievērot 2. tipa cukura diabēta 
pacientiem? 
– Cukura diabēta ārstēšana sastāv no vairākām 
daļām: viens no pamatakmeņiem ir sabalansēts 
uzturs, otrs – pareiza medikamentu lietošana. Un 
trešais ir neaizmirst, ka ikvienam ikdienā nepie-
ciešama arī �ziskā slodze.

– Ko jūs varat teikt no savas pieredzes – vai 
2. tipa cukura diabēta pacienti precīzi izpilda 
ārsta norādījumus?
– Maniem pacientiem, kas lielākoties ir vecumā 
no 40 līdz 90 gadiem, parasti šķiet, ka galvenais 
ir medikamenti – viņi visu grib atrisināt ar zāļu 
lietošanu. Tā nav. Ārstēšanās pamatā ir sabalan-
sēts uzturs. Līdz ar to sākas problēmas, jo savas 
ēdienkartes izmainīšana prasa zināmu piepūli 
no paša pacienta. Viņam ir jāievēro pareizas pro-
duktu attiecības uzturā, noteikts ēšanas režīms. 
Trešais svarīgais punkts diabēta ārstēšanā, kā jau 
minēju, ir �ziskā slodze, ko pacienti nelabprāt pie-
ņem. Ja līdz 60 gadu vecumam cilvēks vēl ir kaut 
cik �ziski aktīvs un ir ar mieru nodarboties ar �zis-
kām aktivitātēm, tad, kļūstot vecākam, viņš paliek 
arvien kūtrāks. Līdz ar gadiem paralēli cukura 
diabētam daudziem pievienojas blakus saslimša-
nas (locītavu kaites, sirds slimības, paaugstināts 
asinsspiediens), un arī tas veicina mazkustīgumu, 
jo arvien grūtāk kļūst izpildīt �ziskos vingrināju-
mus. Tad nu galu galā dažam pacientam vienīgā 
�ziskā aktivitāte ir ceļš no ledusskapja līdz gultai 
vai labākajā gadījumā vēl līdz veikalam. Un tas ir 
lielākais trūkums.
– Kuri pacienti ir līdzestīgāki un vairāk ieklau-
sās ārsta norādījumus – vīrieši vai sievietes?
– Es teiktu, ka gan vieni, gan otri. Vienīgi man jāat-
zīst, ka vecuma grupā no 70 līdz 90 gadiem vizītē 
pie manis lielākoties nāk sievietes. Vispār daiļā 
dzimuma pārstāves parasti ir centīgākas, vismaz 
kas attiecas uz ēšanas režīma ievērošanu. Arī ar 
�ziskām aktivitātēm viņas nodarbojas vairāk nekā 
vīrieši. Tāpat sievietēm, salīdzinot ar vīriešiem, ir 
lielāks mājas darbu slogs. Taču manu pacientu 
vidū ir ne mazums stiprā dzimuma pārstāvju, kas 
ļoti precīzi ievēro ēšanas norādījumus, kā arī ietei-
kumus par �zisko slodzi.
Runājot par svara samazināšanu, tā vienlīdz labi 
padodas gan sievietēm, gan vīriešiem. Viss ir 
atkarīgs no motivācijas: vienam nav svarīgs labs 
izskats un pašsajūta, savukārt cits, kurš nometis 
desmit liekus kilogramus, jūt, cik tas ir labi, un līdz 
ar to cenšas uzturēt sevi formā vai pat mēģina vēl 
samazināt svaru.
– Vai 2. tipa cukura diabēta pacientu attiek-
sme pret ārstēšanos pēdējo gadu laikā ir 

mainījusies? Varbūt interneta pieejamība ir 
mainījusi pacientu zināšanas par diabētu?
– Jā, varētu teikt, ka attieksme no pacientu puses 
pēdējos gados tiešām ir mainījusies. Ļoti labs 
informācijas avots ir Latvijas Diabēta federācijas 
izdotais žurnāls Saule, kuru bez maksas izplata 
endokrinologi. Tas iznāk trīs reizes gadā. Žurnālā 
tiek sniegti dažādi padomi gan par diētu, gan 
ārstēšanu, gan jaunākajiem medikamentiem.
Arī mēs, ārsti, 2. tipa cukura diabēta pacientiem 
cenšamies izplatīt materiālus par medikamentu 
lietošanu un pareizu insulīna ievadīšanu. Kas attie-
cas uz internetu, tad man ir jāatzīst, ka vismaz 
gados vecākiem cilvēkiem tas laikam nav un arī 
nebūs galvenais izziņas avots, jo tikai retais no 
viņiem to izmanto.
– Vai jums izdodas pārliecināt pacientus regu-
lāri lietot zāles?
– Katrā ziņā es viņiem cenšos izskaidrot, kāpēc tas 
ir jādara un kāpēc medikaments ir jādzer konkrētā 
laikā, piemēram, ēšanas laikā, vakarā, nevis no 
rīta. Lai izsargātos no komplikācijām un panāktu 
labāku medikamenta iedarbību, ir ļoti svarīgi zāles 
lietot pareizi. Pierunāt gan es nevienu nemēdzu 
– tikai izskaidrot.
– Vai jaunie medikamenti 2. tipa cukura 
diabēta ārstēšanā varētu uzlabot pacientu 
līdzestību? 
– Es teiktu, ka jā! Injicēt sev zāles vienreiz dienā 
ir labāk nekā četras reizes, bet vēl labāk, ja to var 
darīt reizi nedēļā! Vienīgi man ir ļoti žēl, ka, iegādā-
joties jaunos injicējamos medikamentus, pacien-
tiem jāsedz līdzmaksājums, kas turklāt pēdējos 
mēnešos pieaudzis par pieciem desmit eiro. Līdz 
ar to ne katrs var atļauties jaunās zāles iegādāties.
– Kā pacienti skatās uz to, ka zāles ir pašiem 
jāinjicē? Viņiem nav pret to iebildumu?
– Agrāk injekcijas tiešām bija gana barbariskas: 
gan garas adatas, gan sarežģīta insulīna ievadī-
šana. Tagad ir pavisam citādi! Mēs, ārsti, cenša-
mies pacientam izskaidrot un parādīt, cik insulīna 
adatiņa ir maza, tieva un ka dūriens tiešām ir nesā-
pīgs. Jūt jau tikai to brīdi, kad tiek ievadīts medi-
kaments, bet arī tas nav nekas briesmīgs.
– Ja pacientam no kāda antidiabētiskā medi-
kamenta pieaug svars, vai viņš šī iemesla dēļ 
nepārtrauc lietot zāles?

– Jā, ir tādas medikamentu grupas, kas veicina 
svara pieaugumu. Bet es neteiktu, ka tas pacien-
tus atbaida. No savas pieredzes varu teikt, ka 
pacienti, neraugoties uz pieņemšanos svarā, 
labāk izvēlas turpināt lietot šos preparātus tab-
letēs, nevis injekcijas.
Protams, svara pieaugumu ir iespējams samazi-
nāt, ievērojot stingrākus diētas noteikumus, bet 
uz to daudzi pacienti nav īsti gatavi.
– Varbūt jums ir kāds interesants stāsts par to, 
kā izdevās pārliecināt 2. tipa cukura diabēta 
pacientu samazināt svaru?
– Kā jau es teicu, šajā ziņā ļoti svarīga ir motivācija. 
Ļoti labi atceros kādu gadījumu: man bija viens 
pacients – pusmūža vīrietis –, kurš vairākus gadus 
lietoja insulīnu. Viņš ļoti baidījās no hipoglikēmijas, 
baidījās no tā, ka, palielinot insulīna devu, cukura 
līmenis varētu strauji kristies, tāpēc drošības labad 
visu laiku kaut ko uzēda. Un pēkšņi viņš uz vairā-
kiem mēnešiem pazuda no mana redzesloka. Kad 
beidzot viņš atkal atnāca, manā priekšā bija pavi-
sam cits vīrietis – slaids, ļoti sakopies. Es viņam jau-
tāju: kas noticis? Viņš apsēdās un teica: dakterīt, jūs 
nevarat iedomāties, cik liela nozīme cukura diabēta 
ārstēšanā ir diētai! Es, protams, gribēju zināt, kā viņš 
nonācis pie tāda atklājuma. Uz to saņēmu atbildi, 
ka viņš beidzot pārstājis ēst lielas porcijas. Diētas 
iespaidā viņš varēja samazināt insulīna devas un 
zaudēt svaru. Rezultātā pacients veiksmīgi varēja 
kontrolēt cukura līmeni asinīs, un viņam bija tie-
šām labi panākumi diabēta ārstēšanā.
– Ko jūs sarunas noslēgumā varētu novēlēt 
2. tipa cukura diabēta pacientiem?
– Es ļoti vēlētos, lai cukura diabēta pacienti 
saņemtu lielāku sapratni no ģimenes un sabied-
rības puses. Diemžēl bieži ir tā, ka pacients pats 
varbūt arī gribētu ievērot pareizu ēšanas režīmu, 
bet apkārtējie viņa centienus neatbalsta. Ģime-
nes locekļi atnes mājās smalkmaizītes, augļus 
un mudina tos apēst, nekas taču nenotikšot! 
Ikdienā ārsts pacientu mudina pieturēties noteik-
tiem ēšanas paradumiem, bet tam nav īsta atbal-
sta ģimenē.
Slimniekiem es gribētu novēlēt sekot līdzi savai 
slimībai un mēģināt darīt visu, kas ir viņu pašu 
spēkos, lai novērstu diabēta komplikāciju attīs-
tību. Galvenais ir nezaudēt dūšu!

DZĪVE AR CUKURA DIABĒTU

2. tipa cukura diabēta ārstēšanās pamatā ir ne tikai medikamenti, bet arī sabalansēts uzturs un fiziskā aktivitāte. Līdz ar to sākas 
problēmas, jo savas ēdienkartes izmainīšana prasa zināmu piepūli no paša pacienta. Viņam ir jāievēro pareizas produktu attie-
cības uzturā, noteikts ēšanas režīms.

Cukura diabēta 
pacientiem tikai  
ar zālēm nepietiks
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DZĪVE AR CUKURA DIABĒTU

EVITA HOFMANE

Pasaulē ir 387 miljoni cukura diabēta 
pacientu, Eiropā – 52 miljoni, Latvijā – 
87 tūkstoši. Tā ir slimība, kas prasa 
nopietnu attieksmi, atbildību un prasmi 
ar to sadzīvot ik dienu.

Par problēmām, kas saistītas ar cukura diabētu un 
tā ārstēšanu, stāsta Jēkabpils Reģionālās slimnī-
cas ārste endokrinoloģe Anita Eglīte.

– Papētot Latvijas Veselības aprūpes statisti-
kas gadagrāmatu par cukura diabēta kontroli 
no 2005. gada līdz 2014. gadam, var izdarīt 
secinājumu, ka glikētā hemoglobīna rādītājs 
pacientiem samazinās, bet ķermeņa masas 
indekss pieaug. Vai nevarētu būt tā, ka medi-
kamenti uzlabo glikēmijas kontroli un palie-
lina svaru?
– Bieži vien tiekšanās pēc glikēmijas mērķu 
sasniegšanas veicina arī svara palielināšanos, kas 
savukārt pasliktina cukura diabēta slimības norisi. 
Glikēmiju samazinošo medikamentu ietekme uz 
svaru ir dažāda. Ir arī preparāti, kas svaru sama-
zina. Tie ir GLP-1, SGLT-2, savukārt metformīns un 
DPP4 inhibitori ir svara neitrāli, bet insulīns un sul-
fonilurīnvielas grupas preparāti svaru palielina. 
Pacientiem, kuri tiek ārstēti ar insulīnu, novēro 
vislielāko svara pieaugumu. Parasti svara pieau-
gums ir sekas papildu kalorijām, ko dažkārt cilvēks 
uzņem, baidoties no hipoglikēmijām.
– Kādi ir biežākie mīti par 2. tipa cukura dia-
bētu un lieko svaru?
– Izplatītākais mīts par cukura diabētu ir tāds, ka 
saldumu ēšana veicina cukura diabēta attīstību. 
Patiesībā saldumi veicina aptaukošanos, kas savu-
kārt ir riska faktors diabēta attīstībai. Otrs bie-
žākais mīts ir tāds, ka diabēts ir lipīgs. Patiesībā 
2. tipa cukura diabēta attīstībā liela loma ir iedzim-
tībai. Ja asins radiniekiem ir cukura diabēts, tad ir 
nepieciešams kontrolēt cukura līmeni asinīs, jo ir 
ļoti liela iespēja nākotnē saslimt ar cukura diabētu, 
sevišķi, ja ir palielināts ķermeņa svars.
– Kā aptaukošanās 2. tipa cukura diabēta 
pacientiem ietekmē komplikāciju attīstību 
un saslimstību ar citām slimībām?
– Saldumu un treknas pārtikas ēšana veicina 
aptaukošanos. Liekais svars un mazkustīgs dzī-
vesveids pakāpeniski rada traucējumus insulīna 
spējai atvērt šūnas glikozes izmantošanai. Insu-
līns tiek ražots aizvien vairāk, aizkuņģa dziedze-
ris sāk strādāt ar pārslodzi, līdz tas vairs nespēj 
saražot nepieciešamo insulīna daudzumu, tā 
līmenis samazinās un cukura līmenis paaugsti-
nās. Šie faktori veicina 2. tipa cukura diabēta 
attīstību. Tomēr galvenais ir liekais svars, maz-
kustība un treknu ēdienu un saldumu lieto-
šana. Liela nozīme ir arī tam, ka aknās tiek ražots 
cukurs, kas vēl vairāk paaugstina cukura līmeni 
asinīs. 2. tipa cukura diabēta gadījumā būs arī 
samazināta glikozes izmantošana skeleta mus-
kuļos. Sakarā ar insulīna rezistenci (nejutīgums 
pret insulīnu) organisms visu saražoto insulīnu 
nespēj izmantot.
– Vai aptaukošanās būtiski samazina pacientu 
dzīves kvalitāti un dzīves ilgumu?
– Aptaukošanās ir viena no aktuālākajām prob-
lēmām, jo svara pieaugums palielina mirstības 
risku. Pacienti biežāk slimo ar sirds slimībām, ir 
paaugstināts asinsspiediens, biežāki insulti, 2. 
tipa cukura diabēts un onkoloģiskās slimības. 
Sevišķi ja ĶMI>30 (ķermeņa masas indekss). No 
aptaukošanās cieš visi orgāni un orgānu sistēmas. 
Līdz ar to vidējais dzīves ilgums samazinās no 

pieciem līdz desmit gadiem. Pacientiem izmainās 
kaulu locītavu balsta sistēma, cieš vēnas, ir elpo-
šanas traucējumi, kas rada skābekļa uzņemšanas 
traucējumus, rodas miegainība, galvassāpes un 
atmiņas traucējumi. Tiek skarta arī gremošanas 
sistēma, notiek aknu aptaukošanās, rodas žult-
sceļu bojājumi, aptaukošanās bieži ir arī depre-
sijas cēlonis.
– Kas būtu jādara ārstam un kas pacientam, 
lai 2. tipa cukura diabēta pacientiem izdotos 
normalizēt svaru, kad tas ir nepieciešams?
– Es domāju, ka ārstam ir jādod padomi, kas palī-
dzētu pacientam mainīt dzīves paradumus, uzsākt 
�ziskās aktivitātes, kā arī nozīmēt ārstēšanā tādus 
preparātus, kas svaru nepalielina, bet tieši otrādi – 
samazina. Pacientiem vajadzētu saņemties sākt 
veselīgi ēst, vairāk kustēties, to darīt regulāri, nevis 
kampaņveidā. Labāk katru dienu 30 minūtes ātrā 
solī pastaigāties, nekā vienu reizi mēnesī mēģi-
nāt skriet krosu. Zaudējot kaut 5–10% no svara, 
veselības stāvoklis uzlabosies.
– Vai ir kādi īpaši padomi, ko jūs sniedzat 
pacientiem, lai viņi varētu samazināt savu 
svaru? 
– Iesaku ievērot regulāru ēšanas režīmu, ēst trīs 
reizes dienā, neēst starp ēdienreizēm, bet padzer-
ties, ja slāpst. Ja rodas bada sajūta, lietot dārzeņus, 
lietot šķidrumu pietiekamā daudzumā, ierobe-
žot tauku patēriņu, lietot ogļhidrātus ar zemu GI 
(glikēmijas indeksu), šķiedrvielām bagātus dār-
zeņus, regulāri nodarboties ar �ziskām aktivitā-
tēm. Var izmantot optisko apmānu: likt ēdienu 
uz mazāka izmēra šķīvja, tādā veidā samazinot 
uzņemto pārtikas daudzumu. Cepšanu aizstāt 
ar vārīšanu vai grilēšanu.
– Kā pēdējā laikā ir attīstījušies medikamenti 
2. tipa cukura diabēta pacientu ārstēšanai? 
Vai jaunās medikamentu grupas varētu mazi-
nāt lieko svaru?
– Cukura diabēta ārstēšana ir liela problēma 
visā pasaulē, jo vismaz pieci miljoni nāves gadī-
jumu 2012. gadā bija saistīti ar cukura diabētu, 
aptaukošanos un to radītajām komplikācijām. 
Tiek atzīts, ka 2. tipa cukura diabēta mikrovasku-
lāro un makrovaskulāro komplikāciju risks ir tieši 
saistīts ar glikēmiju, kuru raksturo HbA1C līmenis. 

Liela pacientu daļa ar esošo terapiju joprojām 
nesasniedz mērķa HbA1C, tāpēc jaunu un efektīvu 
pretdiabēta medikamentu un to formu radīšana 
ir ļoti svarīga 2. tipa cukura diabēta ārstēšanai 
nākotnē. Pēdējā laikā Latvijā ir parādījušies jauni 
medikamenti cukura diabēta ārstēšanai, kas ne 
tikai samazina glikēmiju, bet arī samazina lieko 
svaru. Tie ir GLP-1 (glikagonam līdzīgais peptīds-1), 
kas palielina glikozes atkarīgo insulīna sekrēciju 
aizkuņģa dziedzera beta šūnās un atjauno pirmās 
fāzes insulīna sekrēciju, kā arī samazina glikagona 
koncentrāciju, kas savukārt samazina glikozes 
izdalīšanos no aknām. GLP-1 analogi neizraisa 
hipoglikēmiju, jo stimulē insulīna sekrēciju aiz-
kuņģa dziedzerī tikai hiperglikēmijas gadījumā. 
GLP-1 analogi ietekmē centrālo nervu sistēmu un 
izraisa sāta sajūtu, palēnina kuņģa iztukšošanos, 
kas samazina apetīti un līdz ar to barības uzņem-
šanu, kas savukārt samazina svaru. Otrā grupa 
ir SGLT-2 inhibitori (glikozes un nātrija atpakaļ 
uzsūkšanās kavētāji nierēs). To darbības pamatā 
ir SGLT-2 transportieru bloķēšana, tādējādi sama-
zinot glikozes reabsorbciju nierēs, kā rezultātā 
glikoze izdalās ar urīnu (dienā apmēram 70 grami 
glikozes). Glikozes izdalīšanās ir saistīta ar kaloriju 
zudumu un ķermeņa masas samazināšanos. Šie 
preparāti ir insulīna neatkarīgi, tāpēc hipoglikē-
miju risks ir zems. Preparāti samazina arī arteri-
ālo asinsspiedienu.
– Ko jūs novēlētu 2. tipa cukura diabēta 
pacientiem un visiem, kas tieši vai pastarpi-
nāti saskaras ar šo slimību?
– Endokrinoloģija nav tikai zinātne, tā ir māksla. 
Māksla atrast katram pacientam viņa medika-
mentu, vadoties pēc klīniskajām indikācijām, 
ņemot vērā glikozes līmeni asinīs, blakussa-
slimšanas, apsverot zāļu klīnisko efektivitāti un 
galvenais – nekaitējot pacientam. Es novēlētu 
pacientiem atrast savu ārstu, kam uzticēties, 
ar ko strādāt kopā komandā, jo diabēta ārstē-
šana ir komandas darbs. Te nepieciešams ārsts, 
kurš nozīmē ārstēšanu un izvirza mērķus, un 
pacients, kurš grib un vēlas uzklausīt un arī izpil-
dīt noteikto. Cukura diabēts nav tikai slimība, 
tas ir dzīvesveids, tāpēc jāprot to pieņemt un 
sadzīvot ar to.

Ikdienas izaicinājums – cukura diabēts

Aptaukošanās ir viena no aktuālākajām problēmām, jo svara pieaugums palielina mirstības risku. Pacienti biežāk slimo ar sirds 
slimībām, ir paaugstināts asinsspiediens, biežāki insulti, 2. tipa cukura diabēts un onkoloģiskās slimības.

zz Roku trīcēšana
zz Sirdsklauves
zz Svīšana
zz Nemiers
zz Izsalkums
zz Slikta dūša
zz Tirpšana, durstīšanas sajūta
zz Koncentrēšanās grūtības
zz Apjukums
zz Nespēks
zzMiegainība
zz Uztveres traucējumi
zz Redzes izmaiņas
zz Galvassāpes
zz Reibonis

Hipoglikēmijas pazīmes

zz Pastāvīgas slāpes
zz Bieža urinēšana, arī naktīs. Bērniem varētu būt arī urīna ne-
saturēšana naktī
zz Izteikts nespēks
zz Apetītes pārmaiņas
zz Neskaidra redze
zz Neizskaidrojams svara zudums
zz Nieze
zz Lēna brūču un iekaisumu dzīšana
zz Nejutīguma vai durstīšanas sajūta rokās un pēdās
zz Slikta dūša, vemšana

* 2. tipa cukura diabēta pazīmes var būt vāji izteiktas vai slēptas.

Diabēta pazīmes*

zz Vecums pēc 45 gadiem
zz 1. pakāpes radiniekiem konstatēts cukura diabēts
zz Sievietei atklāts policistisko olnīcu sindroms (PCO sindroms)
zz Sievietei bērnu dzimšanas svars ir bijis lielāks nekā 4,1 kg
zz Bijis grūtniecības cukura diabēts
zz Agrāk atklāti dažādas pakāpes cukura vielmaiņas traucējumi
zz Paaugstināts ķermeņa svars (ķermeņa masas indekss  
≥ 25,0 kg/m²)
zzMazkustīgs dzīvesveids
zz Paaugstināts holesterīna līmenis un izmainīti lipīdu spektra 
rādītāji
zz Smēķēšana
zz Paaugstināts asinsspiediens
zz Sirds un asinsvadu slimības

2. tipa cukura diabēta 
riska faktori
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 JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

ILZE AUSTRUMA

Insults – pēkšņs smadzeņu bojājums, kas 
lielākoties rodas un attīstās asinsvada 
nosprostojuma dēļ, – ir biežākais invalidi-
tātes iemesls pasaulē. Pēc Pasaules Vese-
lības organizācijas datiem Eiropā ik gadu 
insults piemeklē 650 tūkstošus pacientu 
un aiz ļaundabīgiem audzējiem un sirds 
išēmiskās saslimšanas ir trešā visbiežāk 
sastopamā slimība, kas var izraisīt dzīvī-
bai bīstamu stāvokli.

Kā nepieļaut insulta rašanos un ko darīt, ja tas 
pacientu tomēr piemeklējis, noskaidrosim sarunā 
ar Rīgas Stradiņa universitātes profesoru, Neirolo-
ģijas un neiroķirurģijas katedras vadītāju, P. Stra-
diņa Klīniskās universitātes slimnīcas Neiroloģijas 
klīnikas vadītāju Andreju Milleru.

– Lūdzu, izstāstiet, kas ir insults?
– Tas ir stāvoklis, kad tiek nosprostots asins-
vads, kas apasiņo galvas smadzenes. Oklūzi-
jas (nosprostojuma) iemesli pārsvarā var būt 
divējādi. Pirmais ir ateroskleroze, kad izmainītos 
asinsvados veidojas aterosklerotiskās plāksnītes, 
un tā rezultātā tiek nosprostots asinsvads, kas 
izsauc apasiņošanas traucējumus. Otrs mehā-
nisms saistīts ar sirds ritma traucējumiem – tie 
ir kardioemboliski insulti. Aritmijas rezultātā 
pastāv trombu veidošanās risks sirds iekšienē. 
Ja tie izveidojas un izkļūst no sirds, embols var 
nosprostot asinsvadu, novest pie insulta. Arī šajā 
gadījumā tāpat kā pie iepriekšminētajiem ate-
rotrombotiskajiem insultiem tiek traucēts sma-
dzeņu metabolisms.
Ir arī citi insultu veidi, bet galvenokārt sastopami 
abi manis pieminētie.
Smadzenes ir ļoti jutīgas pret vielmaiņas un skā-
bekļa badu. Līdz ar to insulta rezultātā neatgrie-
zeniski tiek zaudētas smadzeņu šūnas – neironi. 
Tāpēc ļoti svarīgi ir pēc iespējas ātrāk asinsvadus 
atbrīvot no trombiem, lai atjaunotu pilnvērtīgu 
asinsriti galvas smadzenēs. Ir dati, ka insulta gadī-
jumā vienas minūtes laikā smadzenēs neatgrie-
zeniski var iet bojā 1,9 miljoni neironu. Tālab, jo 
ātrāk pacientam tiks veikta asinsvadu revaskulari-
zācija, proti, šajā asinsrites baseinā tiks atjaunota 
asinsrite, jo labāks būs insulta iznākums, līdz ar to 
arī mazākas invaliditātes pazīmes.
Vēlos uzsvērt arī to, ka insulta simptomi ir atka-
rīgi no tā, kādā asinsvadu baseinā būs nosprosto-
jums vai trombs. Jo mazāk tiks slēgts asinsvads, 
jo insulta simptomi nebūs tik izteikti, savukārt, 
jo lielāks nosprostojums un svarīgāks asinsvads 
skarts, jo stāvoklis būs nopietnāks. Nereti pacients 
var būt pat komā. Kreisās smadzeņu puslodes 
insults var izsaukt arī runas traucējumus.
– Statistikas dati par saslimšanu ar insultu ir 
biedējoši, turklāt nereti šīs slimības skartie 
kļūst par invalīdiem vai pat nomirst.
– Pasaulē ik gadu insults piemeklē 15 miljonus 
cilvēku. Ar nožēlu jāatzīst, ka viena trešdaļa no 
viņiem nomirst un apmēram tikpat kļūst par 
invalīdiem ar smagām slimības sekām. Ir vēl kādi 

dati – ik pēc 48 sekundēm kāds Eiropā saslimst 
ar insultu.
– Un kā ir Latvijā?
– Eiropas dati attiecas arī uz Latviju. Ir zināms 
arī tas, ka ik dienu mūsu valstī ar insultu nomirst 
septiņi pacienti, un tas tiešām ir šokējoši. Tādēļ 
ir absolūti nepieciešama cerebrovaskulāro sli-
mību (insulta) programma, lai uzlabotu šos rādītā-
jus. Ievērojot demogrā� skās tendences, tuvākajā 
nākotnē darbaspēka pieejamība būs viena no 
nopietnākajām problēmām ekonomikas attīstī-
bai Latvijā. Tālab ir laikus jāveic pasākumi sabied-
rības veselības stāvokļa paaugstināšanai, tostarp 
arī mazinot riska faktorus, kas noved pie cerebrālā 
insulta. Uzlabojot sabiedrības veselību, iespējams 
saglabāt labklājības līmeni valstī. Ja ģimenē ir 
pacients pēc insulta, turklāt ar invaliditātes pazī-
mēm, tad arī ģimenes locekļi kopā ar sociāla-
jiem darbiniekiem, rehabilitācijas speciālistiem 
ir iesaistīti pacienta kopšanā un aprūpē.
Lai mazinātu invaliditātes iespēju, ir ļoti svarīgi 
insulta pacientus atpazīst pēc iespējas agrīni. Vēl 
būtiskāk ir nenonākt līdz tādam stāvoklim, ka 
pacientu piemeklē šī saslimšana, tāpēc ļoti svarīga 
ir riska faktoru identi� kācija un primārā pro� lakse.
– Iepazīstiniet lasītājus ar insulta riska fak-
toriem! 
– Ja runājam par cerebrovaskulāro slimību riska 
faktoriem, tad tie ir līdzīgi kā sirds asinsvadu slimī-
bām. Vispirms tie ir neietekmējamie jeb nenovēr-
šamie riska faktori – vecums, dzimums, ģenētika. 
Ir dati par to, ka insulta iespējamība pēc 55 gadu 
vecuma ar katru dekādi dubultojas. Turklāt vīrie-
šiem ir augstāki ar vecumu saistītie riska faktori 
nekā sievietēm. Jāatzīmē, ka cilvēkiem, kuru 
ģimenes anamnēzē kādam ir bijis insults, risks 
saslimt ir par 30% augstāks. Šie visi ir momenti, 
par kuriem vajadzētu atcerēties, bet kurus mēs 
īsti ietekmēt nevaram.
Otra riska faktoru grupa ir ietekmējamie riska fak-
tori: aterosklerotiska asinsvadu slimība, arteriālā 
hipertensija, cukura diabēts, paaugstināts holes-
terīna līmenis asinīs, sirds ritma traucējumi, maz-
kustīgs dzīvesveids, aptaukošanās, pārmērīga 
alkohola lietošana un smēķēšana. Ierobežojot 
šo riska faktoru izplatību, iespējams samazināt 
insulta risku.
Runājot par kardioemboliskajiem insultiem, 
svarīga ir sadarbība ar ģimenes ārstiem un 

kardiologiem. Pēc iespējas ātrāk vajag apzināt 
pacientus, precizēt, vai viņiem ir sirds ritma trau-
cējumi, tāpat arī to, vai viņiem ir citi riska faktori, 
kas nākotnē varētu novest pie insulta.
– Kā notiek insulta diagnostika?
– Jau teicu, ka ir ļoti svarīgi pēc iespējas ātrāk atpa-
zīt pacientus ar insulta pazīmēm. Jo savlaicīgāk 
tiks izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība, 
kas viņu nogādās stacionārā, kurā ir insulta vie-
nība, jo ātrāk mēs pacientam varēsim specializēti 
palīdzēt, un līdz ar to būs labāks iznākums, tostarp 
arī mazākas invaliditātes pazīmes. Nereti, laikus 
sniedzot palīdzību, mēs varam cilvēku atgriezt 
sabiedrībā vispār bez invaliditātes pazīmēm.
Galvenais, līdzcilvēkiem ir jābūt informētiem 
par akūta cerebrāla insulta pazīmēm, lai tādē-
jādi viņi laikus varētu izsaukt ātro palīdzību. 
Domājot, ka padzers tējiņu un varbūt simptomi 
pāries, mēs varam nokavēt iespēju pacientam 
palīdzēt. Insulta pacientiem ir svarīgs laika logs 
– līdz četrarpus stundām –, kurā mēs varam pie-
lietot specializēto reperfūzijas terapiju, lai izšķī-
dinātu trombu, kas nosprostojis asinsvadu. Tas 
nozīmē, ka minētajā laika periodā no insulta 
sākuma brīža pacientam jānonāk ārstniecības 
iestādē, jābūt izmeklētam, kā arī jāuzsāk insulta 
specializēta ārstēšanu.
– Ja pacients pats nevar pateikt, kad konkrēti 
viņam parādījušās insulta pazīmes, līdzcil-
vēkiem droši vien ir svarīgi atminēties, cikos 
viņš pēdējo reizi redzēts vesels, jo tad tas būs 
atskaites punkts, no kura rēķinās šīs četrar-
pus stundas.
– Ja mēs runājam par insulta atpazīšanu un tera-
piju, laika logs tiešām ir ļoti svarīgs, lai tādē-
jādi varētu precizēt, kad slimība sākusies. Otra 
būtiska lieta ir prast atpazīt insultu. Ir daži vien-
kārši testi, kas ļaus pateikt, vai tas ir insults. Viens 
no tādiem ir tests ĀTRI. Burts Ā nozīmē atsmai-
dīt (cilvēkam jālūdz pasmaidīt un jānovērtē, vai 
viņam nav sejas, acu vai mutes kaktiņu asimet-
rijas). Otrs burts šajā testā ir T – jāpārbauda, vai 
viņš vienlaikus spēj pacelt un noturēt abas rokas 
jebšu viņam ir kādas parēzes pazīmes. Trešais ir 
R, kas pārbauda pacienta runas spējas, veidojot 
vienkāršus teikumus. Ja pacientam ir iepriekšmi-
nētās pazīmes, kas varētu liecināt par insultu, tad 
nākamais ir burts I  – nekavējoties Izsaukt neatlie-
kamo medicīnisko palīdzību, zvanot pa telefonu 

113. Tie ir pirmie ļoti svarīgie soļi, ja runājam par 
pacientu, kuram ir aizdomas par insultu.
– Kā notiek insulta pacientu ārstēšana?
– Pasaulē šobrīd ir pieejami divi terapijas veidi. 
Viena ir trombolīze, kuras laikā tiek ievadīts 
aģents, kas šķīdina trombu. Otra metode ir 
trombektomija – tā ir endovaskulāra ārstēšana, 
kuras rezultātā trombs tiek «izvilkts» no nospros-
totā asinsvada.
– Latvijā to var veikt tikai tajās slimnīcās, kur 
ir speciāla insulta vienība?
– Tieši tā. Rīgā tās ir P. Stradiņa Klīniskā universi-
tātes slimnīca un Rīgas Austrumu klīniskās uni-
versitātes slimnīcas stacionārs Gaiļezers. Insulta 
vienības ir arī Liepājas, Ventspils, Valmieras, Dau-
gavpils un Rēzeknes slimnīcās.
Stradiņos mēs esam izstrādājuši vadlīnijas akūta 
insulta ārstēšanai. Mēs esam strādājuši gan ar 
insulta vienības ārstiem, gan veidojuši dažādus 
izglītojošus pasākumus ģimenes ārstiem par to, 
kā jāārstē pacienti ar akūtu cerebrālu infarktu.
Insulta vienība P. Stradiņa Klīniskajā universi-
tātes slimnīcā darbojas piecus gadus. Rezultāti 
mums ir patiešām ļoti labi. Mūsu klīnikā gada laikā 
tiek ārstēts vairāk nekā 1200 pacientu ar insultu. 
Ņemot vērā to, ka mums ir ļoti laba sadarbība ar 
Latvijas Kardioloģijas centru, mēs varam un pro-
tam diagnosticēt kardioemboliskos insultus, kas 
veido 47% no visiem insultiem. Un otrs svarīgs 
aspekts – balstoties uz savu pieredzi un komandu, 
kas iesaistīta insulta ārstēšanā (tie ir ne tikai nei-
rologi, bet arī neiroradiologi, kardiologi, angioķi-
rurgi un citi speciālisti), 16% no visiem pacientiem, 
kas iestājušies insulta vienībā, atjaunojam asinsriti 
ar trombolīzes vai tromba evakuācijas palīdzību.
Jāteic, ka pēdējos gados mēs veicam trombolīzes 
kopā ar trombektomijām – izmantojam kombi-
nēto terapiju. Rezultāti ir ļoti labi. Pirmkārt, arvien 
vairāk pacientu tiek izrakstīti bez invaliditātes 
pazīmēm. Otrkārt, ja mēs skatāmies uz mirstību 
30 dienu laikā pacientiem ar insultu, tad Stradiņa 
slimnīcā ārstētiem pacientiem tā ir uz pusi zemāka 
nekā visā valstī kopumā. Tas norāda, ka algoritmi, 
pēc kuriem mēs ārstējam akūtus insultus, sniedz 
labus rezultātus.
Valsts mērogā šobrīd viens no galvenajiem uzde-
vumiem ir domāt par to, lai standartiem atbilstošu 
insulta pacientu aprūpi nodrošinātu ne tikai lie-
lajās slimnīcās, bet arī visā Latvijā.

Smadzenes ir ļoti jutīgas pret vielmaiņas un skābekļa badu. Līdz ar to insulta rezultātā neatgriezeniski tiek zaudētas smadzeņu 
šūnas – neironi. Tāpēc ļoti svarīgi ir pēc iespējas ātrāk asinsvadus atbrīvot no trombiem, lai atjaunotu pilnvērtīgu asinsriti gal-
vas smadzenēs. Jo ātrāk tiks atjaunota asinsrite, jo labāks būs insulta iznākums, līdz ar to arī mazākas invaliditātes pazīmes.

48 sekundēs 
par vienu insulta 
pacientu vairāk
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JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

EVITA HOFMANE

 Bronhiālā astma ir hroniska slimība, kas 
kādā no dzīves periodiem piemeklē aptu-
veni katru desmito no tā dēvētās Rietumu 
sabiedrības locekļiem un, kad slimība 
diagnosticēta, ar to turpmāk būs jāsa-
dzīvo ik dienu.

Par slimnieku ikdienas izaicinājumiem un to, kā 
astmu kontrolēt, stāsta Rīgas Austrumu klīniskās 
universitātes slimnīcas Tuberkulozes un plaušu 
slimību centra Tuberkulozes un plaušu slimību 
diferenciāldiagnostikas nodaļas vadītāja, pnei-
monoloģe alergoloģe Ineta Grīsle.

– Kāpēc Latvijā sabiedrības attieksme pret 
hroniskām elpceļu saslimšanām nav pietie-
kami nopietna? Elpošana taču ir mūsu dzīvī-
bas uzturēšanas pamatā.
– Sabiedrība vienmēr par kādām lietām ir labāk 
informēta, par citām ne tik labi, tostarp par plaušu 
slimībām. Ikviens var iedomāties, kā izskatās sirds 
un kā tā darbojas, bet kādas ir plaušas, bronhi, 
kur tas viss atrodas, tas daudziem cilvēkiem nav 
skaidrs. Tieši tāpat nav skaidrs, ka tādas sūdzības 
kā elpas trūkums ir raksturīgas gan plaušu, gan 
sirds slimniekiem. Es domāju, ka plaušu slimības, it 
īpaši runājot par astmu, tomēr ir nedaudz vieglā-
kas, un cilvēki mazāk mirst no šīm slimībām, tāpēc 
arī attieksme nav tik nopietna. Pēdējās desmitga-
dēs, izplatoties alerģijām, šī tēma gan tiek vairāk 
aktualizēta. Tāpat ir ar smēķēšanu – cilvēki sāka 
vairāk smēķēt pagājušā gadsimta vidū, un tās 
sekas mēs redzam tagad un jutīsim arī nākotnē. Ir 
arī subjektīvas lietas, kāpēc cilvēkiem, piemēram, 
sirds veselība vienmēr šķiet svarīgāka.
– Dažkārt gadās lasīt un dzirdēt neizpratnes 
pilnus jautājumus: kas tās par jaunām slimī-
bām, piemēram, HOPS, un kāpēc par tādām 
vēl samērā nesen nekas nebija dzirdams?
– Astmas un HOPS gadījumā obstrukcija elpo-
šanas ceļos ir medicīniski jāpierāda, un mēs to 
nevarējām gadiem ilgi. Tieši tāpēc nebija diagnos-
tikas, un ne ārsti, ne pacienti īsti nezināja, kāpēc 
rodas astma. Domāja, ka bronhu spazmas izraisa 
emocionāli iemesli, dvēselisks diskomforts, un tā 
ir psihosomatiskas slimības izpausme. Bet izrādī-
jās, ka slimības pamatā ir iekaisums.
– Kā kopumā ir mainījies pacientu zināšanu un 
izpratnes līmenis pēdējo desmit gadu laikā?
– Zināšanu līmenis noteikti ir uzlabojies. Tie, kuri 
paši slimo ar astmu vai kuriem slimo bērni, lasa, 
interesējas, un informācija ir pieejama. Ja cilvēks 
vēlas vairāk uzzināt par šo slimību, informāciju 
var iegūt.
– Ar kādiem izaicinājumiem ikdienā saskaras 
astmas pacients?
– Lielākais izaicinājums ir pieņemt diagnozi un 
samierināties, ka tā ir hroniska slimība un būs jāār-
stē ilgstoši. Nākamais izaicinājums ir nedaudz 
koriģēt savu dzīvesveidu, saprast, ka būs lietas, 
ko nevarēs darīt, piemēram, izvēlēties atsevišķas 
profesijas vai alerģiskās astmas formas gadījumā 
uzturēties konkrētās vietās konkrētā laikā. Un būs 
jālieto medikamenti. Tas ir pacienta izaicinājums. 
Pacientam par savu slimību ir jāinteresējas un 
jāseko ārsta padomiem, bet kopumā bronhiālā 
astma ir slimība, kuras gadījumā dzīvesveids ir 
jāmaina samērā maz.
– Kādi ir ārsta ikdienas izaicinājumi, ārstējot 
šos pacientus?
– Šobrīd noteikt astmas diagnozi ir kļuvis diezgan 
vienkārši. Izaicinājums ir atrast katram pacien-
tam piemērotāko medikamentu: lai tas būtu gan 

efektīvs konkrētās slimības ārstēšanā, gan ērti 
lietojams, gan pacients to tiešām lietotu. Ārstam 
vajag prast paskaidrot un pamatot, kāpēc tas ir 
jādara, panākt līdzestību un pietiekamu norādī-
jumu izpildi.
– Pacienti, cītīgi lietojot medikamentus un 
sekojot ārsta norādēm, noteikti cer, ka vienā 
dienā slimība atkāpsies pavisam. Vai astmu 
vispār ir iespējams izārstēt?
– Diemžēl šobrīd mēs nevaram apsolīt, ka slimību 
varēs izārstēt un diez vai tuvākajā nākotnē to varē-
sim. Tā ir bēdīgā ziņa pacientiem, bet priecīgā ziņa 
ir tāda, ka slimību var ļoti labi kontrolēt un ārstēt 
un, ja kontrole ir panākta, ir iespējami periodi, kad 
ārstēšana nebūs nepieciešama. Protams, to mēs 
pacientam uzreiz nevaram solīt. Tas redzams tikai 
ārstēšanas gaitā, un daudz kas ir atkarīgs no paša 
cilvēka: cik nopietni viņš savu slimību uztver un 
ārstē, arī kā tā norit. Kāds ir pacienta dzīvesveids, 
vai cilvēks seko slimības norisei, nevis par spīti sli-
mībai cenšas darīt daudz ko tādu, ko nevajadzētu, 
un vienlaikus cer, ka tiks izārstēts.
– Vai ir kāds vienkāršs tests, kā pārbaudīt, vai 
astma tiek kontrolēta?
– Tāds tests ir un to sauc par astmas kontroles 
testu (ACT). To izmantojot, iespējams novērtēt 
astmas kontroli, simptomus un slimnieka paš-
sajūtu. Šo testu pacients var pildīt mājās, seko-
jot līdzi savam veselības stāvoklim, var atrādīt 
ārstam vizītes laikā. Paškontrolei iespējams 
izmantot arī izelpas maksimumplūsmas mērī-
jumus, pārbaudot izelpas ātrumu, un arī to var 
darīt mājas apstākļos. Ārsta vizītes laikā var veikt 
spirometriju, tādējādi objektīvi pārbaudot, vai 
elpceļu caurlaidības rādītāji atbilst astmas kon-
troles testa rezultātiem.
– Cik liela nozīme ir pacienta paša līdzdarbībai 
savas slimības kontrolē? Vai visu var paveikt 
tikai medikamenti?
– Nozīmējot inhalatoru, ir svarīgi parādīt, kā ar to 
jādarbojas un, ja šķiet, ka pacientam var būt grū-
tības, jādod līdzi informatīvie materiāli. Pacientu 
prasmes vienmēr ir jāpārbauda, it īpaši, kad viņi 
tikko sāk lietot medikamentus – vai viss ir saprasts 

un tiek darīts pareizi. Pašam pacientam ir svarīgi 
nolikt zāles redzamā vietā un neaizmirst tās lietot. 
Zinot katra pacienta ieradumus, mēs sniedzam 
ieteikumus: kur lietot, kā lietot, vai un kad ņemt 
līdzi, izlemjam, vai tas būs viens medikaments vai 
vairāki. Izjautājot pacientu, mēs mēģinām atrast 
vispiemērotākās zāles.
– Kādi faktori visvairāk ietekmē terapijas 
efektivitāti: medikamenti, inhalācijas ierī-
ces, pacientu prasmes un apzinīga rīcība vai 
kādi citi iemesli? 
– Kad pacients satiek savu ārstu, tiek izstrādāts 
rakstisks ārstēšanas plāns. Tikai aptuveni puse 
cilvēku atceras, ko viņiem vizītes laikā saka. Tas 
nozīmē, ka ir jāvienojas ar ārstu, kāds būs plāns, 
un mājās to var vajadzības gadījumā pārlasīt. Otra 
ļoti svarīga lieta ir riska faktori. Vajag tos apzinā-
ties un censties novērst. Jāatmet smēķēšana, ja 
nepieciešams, jāmaina arī darba apstākļi.
Ikviena farmācijas �rma cenšas radīt pēc iespē-
jas efektīvākus medikamentus, un katrs jaunais 
medikaments savā ziņā ir efektīvāks par iepriek-
šējo. Astmas ārstēšanā galvenokārt tiek izmantoti 
inhalējamie medikamenti, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai 
medikaments ieelpojot nonāktu pareizajā vietā, 
lai pacientam ir ērti, viņš prot un viņam patīk inha-
latoru lietot un lai tas nekairina elpceļus. Katram 
slimniekam vajag atrast piemērotāko inhalācijas 
ierīci un veidu, kā inhalēt. Inhalācijas ierīces arvien 
tiek pilnveidotas un izstrādātas tā, lai medika-
mentu vajadzētu lietot pēc iespējas retāk un tās 
derētu pēc iespējas plašākam pacientu lokam. 
Tagad ir izveidotas zāles, ko iespējams lietot 
reizi dienā. Gribu uzsvērt, ka tiklīdz kļūst labāk, 
nedrīkst pārtraukt medikamentu lietošanu. Pirmo 
efektu var panākt ātri, taču noturīgai un ārstējo-
šai iedarbībai būs nepieciešams ilgs laiks. Astmas 
gadījumā kontrole pie speciālista vai ģimenes 
ārsta nepieciešama ik pēc trim mēnešiem, un 
tad tiek izvērtēts, vai terapijai nepieciešams pie-
vienot citas zāles, vai zāļu devas var samazināt. 
Pamatā visam ir uzticēšanās ārsta un pacienta 
starpā. Ja pacients ticēs, ka zāles palīdzēs, tad 
tās arī palīdzēs.

– Kādi ir biežāk dzirdētie stereotipi, aizsprie-
dumi, kuru dēļ pacienti neievēro nozīmēto 
terapiju? 
– Visbiežākais stereotips ir tāds, ka pie medi-
kamentiem pierod un izveidojas atkarība. Otrs 
stereotips ir saistīts ar ārstēšanas pamatmedika-
mentiem – inhalējamiem steroīdiem jeb hormo-
niem. Ir grūti pārliecināt pacientu, ka neradīsies 
svara pieaugums, netiks sabojāti zobi vai nebūs 
citu blakusefektu, ko parasti saista ar steroīdiem. 
Ļoti bieži nākas lauzt stereotipus, kad pacienti 
saka: man ir tikai viegla astma un nekas nedraud. 
Tāpēc viņi ignorē slimību, dodas ceļojumā, neņe-
mot līdzi medikamentus, un tad, saskaroties ar 
astmas uzliesmojumu un simptomiem, rodas 
problēmas. Ir jāsaprot, ka astma ir hroniska sli-
mība, kam nepieciešama pastāvīga ārstēšana.
– Pēc jūsu pieredzes, kuras pacientu gru-
pas vislabāk ievēro ārsta norādījumus un 
kuras – nē? 
– Ir grūti tā dalīt pacientus pa grupām, jo katrs cil-
vēks ir atšķirīgs, bet kopumā ļoti labi ārstu norā-
dījumiem seko vidēja vecuma sievietes. Viņas ir 
atbildīgas un uzticas ārstam, tāpat arī izglītoti 
vīrieši bieži vien ir apzinīgi pacienti. Noteikti vis-
sliktāk ārsta norādījumiem seko pusaudži. Tur ir 
jārēķinās ar līdzestības trūkumu, viņus ir grūti kon-
trolēt gan vecākiem, gan ārstiem. Gados vecāki 
cilvēki ir dažādi. Ir tādi, kuri ļoti precīzi seko ārsta 
padomiem, bet ir tādi, kuriem ikdienā jādzer 
tik daudz zāļu, ka viņi tās nereti sajauc vai aiz-
mirst iedzert.
– Kādi būtu jūsu ieteikumi un novēlējumi jeb-
kuram elpceļu slimību pacientam?
– Mans mudinājums ir būt �ziski aktīviem un opti-
mistiem, vairāk pievēršoties labajām lietām dzīvē. 
Slimība ir jāpieņem, bet nevajag ļaut tai uzkun-
dzēties. Slimība ir jākontrolē, un astmas gadījumā 
to var izdarīt. 90% gadījumu astma ir viegla vai 
vidēji smagi noritoša. Tikai 10% gadījumi ir tiešām 
smagi, bet arī tiem ir pieejamas jaunas terapijas 
iespējas, kas gan pagaidām Latvijā ienāk lēni, jo 
zāles ir dārgas, taču nākotnē medikamentu pie-
ejamība noteikti uzlabosies.

Ineta Grīsle: «Lielākais izaicinājums astmas pacientam ir pieņemt diagnozi un samierināties, ka tā ir hroniska slimība un būs 
jāārstē ilgstoši. Nākamais izaicinājums ir nedaudz koriģēt savu dzīvesveidu, saprast, ka būs lietas, ko nevarēs darīt. Un būs 
jālieto medikamenti.»

Iespējamā misija – kontrolēta astma
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