
Ģimenes ārste stāsta, ko vajadzētu darīt ikvienam cilvēkam, lai 
iespējami ilgāk saglabātu labu veselību.

Kardiologs skaidro, kādiem veselības rādītājiem jāpievērš 
uzmanība, lai nesaslimtu ar sirds asinsvadu slimībām.

RŪPĒTIES PAR SEVI DROŠĪBAS SAJŪTAI
4. lpp.3. lpp.

PRAKSĒ PĀRBAUDĪTS LIELĀKAS IESPĒJAS BĒRNU SIRDĪM
Kā Latvijā attīstās bērnu kardioloģija.Aortas vārstuli nomaina transkatetrāli.Palīdz pazemināt holesterīna līmeni.

14. lpp.12.–13. lpp.8. lpp.
Ko dod pareiza skriešanas apavu izvēle.
VAI PIEMĒROTI?

17. lpp.

LAIKRAKSTA TAUTA UN VESELĪBA PIELIKUMS

MARTS/APRĪLIS/MAIJS 2017

BEZMAKSAS
IZDEVUMSSirds

veselības avīze

Esi aktīvs. Ēd veselīgi. Atrodi laiku apstāties.

Mīli savu sirdi



2

Sirds
veselības avīze

ATTĪSTĪBA

ANNA KALNIŅA

Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes 
slimnīcā kopš 2010. gada darbojas Sirds 
un asinsvadu slimību klīnika, sniedzot 
plaša spektra palīdzību kardioloģijas 
pacientiem, tādējādi mazinot neglai-
mojošo statistiku, kas vēsta par Latvijas 
līderību Eiropā sirds un asinsvadu slimību 
izraisītās mirstības ziņā.

Sirds un asinsvadu slimību klīnikas vadītājs dr. 
Artis Kalniņš stāsta par novitātēm klīnikas dar
bībā un pacientu aprūpē.

– Mēs ar jums iepriekšējo reizi tikāmies, kad 
Sirds un asinsvadu slimību klīnika Rīgas Aus-
trumu slimnīcā bija darbojusies divus gadus. 
Kā pa šo laiku attīstījusies vai nostabilizēju-
sies klīnikas darbība?
– Klīnika toreiz netika izveidota tukšā vietā. Kar
dioloģijas nodaļa slimnīcā darbojas jau kopš 
pašiem pirmsākumiem. Starp citu, tieši šajā 
nodaļā tika uzņemts pats pirmais Gaiļezera slim
nīcas pacients!
Galvenais notikums pēdējo gadu laikā ir rekons
truētais 7. korpuss, kas kādreiz tika izmantots 
ūdens dziedniecībai, bet tagad tā divi stāvi pil
nībā atvēlēti invazīvās kardioloģijas, invazīvās 
radioloģijas un diagnostiskās kardioloģijas pakal
pojumiem, tostarp invazīvās kardioloģijas dienas 
stacionāram. Pateicoties arī Eiropas Savienības 
finansējumam, tas tika atklāts 2014. gadā. Līdz ar 
to mūsu slimnīcā pieejama šobrīd viena no vis
modernākajām invazīvās kardioloģijas laborato
rijām Latvijā. Drīz tādu sāks būvēt arī Daugavpils 
reģionālajā slimnīcā. Pēc pabeigšanas, iespējams, 
tā būs modernākā. (Smaida.)
– Kāds ir pacientu ieguvums no jaunajām 
telpām? 
– Noteikti tie ir ērtāki apstākļi un komforts. 
Visas telpas atrodas vienkopus, arī dienas sta
cionārs ir turpat blakus. Tāpat jaunā uzņemšanas 
nodaļa ir ļoti tuvu, līdz ar to akūtos gadījumos 
pacients var ātrāk saņemt palīdzību. Plašākas tel
pas nozīmē arī to, ka palīdzību iespējams sniegt 
ātrāk un efektīvāk. Tāpat arī visur iespējams pie
kļūt ar ratiņkrēslu. Diagnostiskās kardioloģijas 
kabineti nav vairs izmētāti dažādās slimnīcas 
vietās, tie atrodas vienkopus. Gaidot rindā uz 
izmeklējumiem, pacientiem vairs nav jāsēž 
nemīlīgajā gaitenī, kur ir vislielākā garāmgājēju 
plūsma. Nodrošināti maksimāli ērti apstākļi. Arī 

personālam vieglāk strādāt, kad visi kabineti 
atrodas vienkopus.
– Ar kādām slimībām sastopaties visbiežāk?
– Visbiežāk mēs ārstējam koronāro sirds slimību. 
Tā ir plaša diagnožu grupa, kurā ietilpst stenokar
dija, miokarda infarkti, kā arī dažādi sirds ritma 
traucējumi. Neatliekamās kardioloģijas nodaļā 
pamatā nokļūst un palīdzība tiek sniegta akūta
jiem pacientiem. Kardioloģijas nodaļā sniedzam 
palīdzību pacientiem ar hroniskām sirds saslim
šanām, sirds mazspēju, arteriālo hipertensiju u.c. 

Aritmoloģijas nodaļa ir vismazākā – tikai 20 gul
tas vietu –, un tajā aprūpējam pacientus ar sirds 
ritma traucējumiem, kuriem bieži nepieciešams 
implantēt sirds ritmu koriģējošas ierīces. Diag
nostiskās kardioloģijas nodaļā veicam sirds un 
asinsvadu, nervu un plaušu sistēmas izmeklēju
mus, savukārt Invazīvās kardioloģijas laborato
rijā veicam invazīvās kardioloģijas procedūras 
– koronarogrāfijas un angioplastijas. Šīs procedū
ras iespējams veikt 24 stundas diennaktī 7 dienas 
nedēļā. Mūsu slimnīcā varam veikt pilna spektra 
neatliekamo un plānveida palīdzību, izņemot 
sirds ķirurģiju, kuras nepieciešamības gadījumā 
sadarbojamies ar Paula Stradiņa Klīnisko univer
sitātes slimnīcu.
– Tātad jaunais korpuss tiek izmantots 
maksimāli? 
– Diemžēl ne. Dienas stacionārā esam kon
centrējuši darbību uz dažām dienām nedēļā. 
Jo projām cīnāmies ar nepietiekamu finansējumu. 

Katastrofāli trūkst personāla, medicīnas māsu, 
un situācija kļūst ar katru dienu sliktāka. Perso
nāla fiziskā un emocionālā noslodze ir daudz 
lielāka, taču atalgojums daudz mazāks nekā pri
vātajās un ambulatorajās struktūrās. Dienas sta
cionārā mums ir desmit gultu. Teorētiski varam 
ārstēt 50 pacientus nedēļā. Taču šobrīd kvotas ļauj 
paņemt tikai 12 pacientus nedēļā. Tas nozīmē, ka 
tie ir 25–30%. Ar šādu noslodzi dienas stacionārā 
arī strādājam.
Tad, kad 2010., 2011. gadā sākām plānot un būvēt 
laboratoriju, Rīgas 1. slimnīca tika reorganizēta, 
un valsts līmenī bija doma, ka visi pacienti, kam 
invazīvās procedūras tika veiktas tur, tiks pārvir
zīti pie mums, tātad palielinātas arī kvotas. Bet 
reāli tas nav noticis, un tas ir viens no ierobežotās 
darbības iemesliem.
– Vai koronāro angioplastiju skaits pēdējos 
gados ir pieaudzis?
– Kopumā nē. 2011.–2015. gadā koronāro 
angioplastiju skaits katru gadu nedaudz samazi
nājās, 2016. gadā atkal nedaudz pieauga, bet pēc 
šā gada pirmajiem trim mēnešiem var spriest, ka 
šogad turpināsies 2011.–2015. gada tendences. 
Samazinājumu var saistīt ar diviem iemesliem. 
Pirmkārt, tā ir iedzīvotāju skaita samazināšanās. 
Otrkārt, dzīves kvalitātes uzlabošanās. Cilvēki 
aizvien vairāk domā par veselīgu dzīvesveidu, 
apmeklē sporta zāles, pievērš uzmanību vese
lībai laikus. Attīstās arī izmeklējumu metodes – 
magnētiskā rezonanse, datortomogrāfija u.c., līdz 
ar to arī nepieaug invazīvo izmeklējumu skaits. 
Virziens ir pareizs visās jomās – gan profilaksē, 
gan ārstēšanā –, tāpēc ir tikai loģiski, ka pacientu 
skaits ir mazāks.
– Kāpēc tieši 2016. gadā pieauga veikto 
angioplastiju skaits?
– Man nav konkrētas atbildes, tikai minējumi. Bija 
vairāk pacientu, kas vesti no Vidzemes reģiona. 
Tas bija tikai loģiski, jo Vidzemes reģionā slimnīcu 
ar invazīvās kardioloģijas iespējām nav. Tajā pašā 
laikā Neatliekamās palīdzības dienestam pacientu 
transportēšanas vadlīnijas mainījušās nav. Tāpat 
mums ir arī vairāk pacientu, kuriem invazīvās 

procedūras agrāk netiktu veiktas, bet, medicīnai 
attīstoties, varam aprūpēt arī gados vecus cilvē
kus, kas pārsnieguši 90 gadu vecuma slieksni.
– Vai valsts noteiktie finansiālie ierobežojumi 
vēl joprojām ietekmē arī stentu izvēli? Pirms 
kāda laika netika apmaksāti ar medikamen-
tiem pildītie stenti, kas tobrīd nodrošināja 
vislabāko iespējamo īstermiņa un ilgtermiņa 
rezultātu pacientiem?
– Valsts apmaksas noteikumi ir mainījušies, un 
tā vairs nav atkarīga no stenta veida. Kopš 2016. 
gada mēs Austrumu slimnīcā lietojam tikai ar 
zālēm pildītos stendus, izņemot ļoti retus gadī
jumus, kad pacientiem tie nav piemēroti. Šie stenti 
ievērojami samazina iespēju, ka asinsvadi atkal 
stenta implantācijas vietā varētu sašaurināties.
– Vai izmantojat arī jaunos bioabsorbējošos 
jeb pašuzsūcošos stentus?
– Jā, pie mums tiek izmantoti arī bioabsorbējošie 
stenti. Taču tieši pēdējo mēnešu laikā pasaulē par 
to izmantošanu ir aizsākusies diskusija, jo izrādī
jies, ka rezultāti nav tik labi, kā bija cerēts. Tāpēc 
pēdējo mēnešu laikā to izmantošana visā pasaulē 
ir samazinājusies.
Bija cerēts, ka rezultāti ilgtermiņā būs labāki, ka 
atjaunosies asinsvadu sieniņu saraušanās funkci
jas, ka nebūs nepieciešams tik ilgi lietot medika
mentus. Taču pieredze rāda, ka zāles jālieto ilgāk, 
nekā bija cerēts, ka asinsvadu sieniņu pašregulā
cija nenotiek tik labi kā plānots, pacientu ārstē
šanas rezultāti ilgtermiņā nav labāki, turklāt šo 
stentu izmaksas ir daudzas reizes lielākas.
Tajā pašā laikā jāsaprot, ka šie ir tikai pirmie bioab
sorbējošie stenti, kas parādījušies plašā lietošanā. 
Līdzīgas problēmas sākumā bija gan parastajiem, 
gan arī ar zālēm pārklātajiem stentiem. Pašuz
sūcošie stenti noteikti ir nākotne, vienkārši pir
mie modeļi nav bijuši veiksmīgi un ir jāsagaida 
jauni. Vairākas medicīnas kompānijas pie tā 
šobrīd strādā.
– Latvija ir vienīgā Baltijas valsts, kur tiek 
veikta pilnībā nosprostojušos asinsvadu 
atvēršana, izmantojot retrogrādo pieeju. Jūsu 
klīnikā notiek arī semināri par šo metodi citu 
valstu speciālistiem. Pastāstiet, lūdzu, sīkāk 
par šo metodi!
– Pilnībā nosprostoti asinsvadi tiek vērti vaļā jau 
no invazīvās kardioloģijas pirmsākumiem, taču 
metodes attīstās un pilnveidojas. Mūsu klīnika bija 
pirmā, kur sāka izmantot retrogrādo pieeju. Pirmā 
šāda angioplastija pie mums notika 2006. gadā, 
un tiešām, vairākus gadus bijām vienīgie, kas to 
pielietoja. Tagad šī metodes tiek izmantota gan 
Lietuvā un Igaunijā, gan arī P. Stradiņa un Daugav
pils slimnīcās. Retrogrādā pieeja nozīmē to, ka aiz
sprostotā asinsvada vieta vienlaikus tiek sasniegta 
no divām pusēm, izmantojot aplinkus ceļu pa citu 
asinsvadu, tā sazarojumiem un sīkajiem kapilā
riem. Piekļūšana aizsprostotajai vietai caur ļoti 
maza diametra un līkumotiem asinsvadiņiem ir 
sarežģīta, taču reizēm tas ir vienīgais veids, kā 
asinsvadu iespējams atvērt. Lai arī šādas manipu
lācijas izmaksas ir lielākas, 90% gadījumu proce
dūra sniedz gaidīto rezultātu, palielinot veiksmīgo 
angioplastiju skaitu. Mūsu pieredze šo gadu laikā 
ir ievērojami augusi. Pērn Sirds un asinsvadu sli
mību klīnikā tika veikts ap 1500 angioplastiju, 
apmēram 100 pilnībā hroniski nosprostotiem 
asinsvadiem, no kuriem 50 – izmantojot retro
grādo pieeju.
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Artis Kalniņš: «7. korpuss kādreiz tika izmantots ūdens dziedniecībai. Pēc rekons-
trukcijas divi tā stāvi pilnībā atvēlēti invazīvās kardioloģijas, invazīvās radioloģijas 
un diagnostiskās kardioloģijas pakalpojumiem, tostarp invazīvās kardioloģijas die-
nas stacionāram.»

Sirds veselības jomā jūtams – dzīves kvalitāte uzlabojas
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Mums ir vairāk pacientu, 
kuriem invazīvās 
procedūras agrāk netiktu 
veiktas, bet, medicīnai 
attīstoties, varam 
aprūpēt arī gados vecus 
cilvēkus, kas pārsnieguši 
90 gadu vecuma slieksni.
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Kaut arī tiek uzskatīts, ka stresam, neve-
selīgam un mazkustīgam dzīvesveidam 
lielākoties pakļauti pilsētās dzīvojošie, 
arī lauku ļaudis nav pasargāti no veselī-
bas likstām, to vidū arī no sirds un asins-
vadu slimībām.

Par to, kā lauku ģimenes ārsti saviem pacientiem 
atklāj sirds un asinsvadu slimības, kā pacienti 
ieklausās ārstu ieteikumos un cik precīzi lieto 
zāles – par to saruna ar Lauku ģimenes ārstu aso
ciācijas prezidenti Līgu Kozlovsku.

– Sarunas iesākumā nedaudz ieskicējiet, kas 
ir sirds un asinsvadu slimības un cik bieži 
tās sastopamas.
– No savas pieredzes varu teikt, ka vismaz manu 
pacientu grupā visbiežāk ir sastopami tieši sirds 
un asinsvadu slimnieki, it īpaši, ja mēs runājam 
par hroniskiem pacientiem. Turklāt jāņem vērā, 
ka sirds un asinsvadu slimības joprojām ir viens 
no galvenajiem saslimstības un mirstības iemes
liem Latvijā.
Sirds un asinsvadu slimības ir saslimšanas, kas skar 
sirdi vai asinsvadus (artērijas, vēnas, kapilārus). 
Tām var būt dažādi cēloņi, taču visbiežākie iemesli 
ir ateroskleroze, paaugstināts asinsspiediens. Šajā 
grupā tiek iekļauti arī sirds mazspējas slimnieki, 
kā arī tie, kuriem ir dažādi sirds ritma traucējumi.
Ja runājam konkrēti par asinsvadiem, gribu minēt, 
ka asinsvadu problēmas var būt ne vien galvā un 
kājās, bet arī pārējās ķermeņa daļās, piemēram, 
lielajā vēdera asinsvadā – aortā. Pirmie problēmu 
parasti konstatē ģimenes ārsti.
Jāteic, ka mēdz būt pacienti, kuriem slimības 
simptomi ir ļoti nepamanāmi, un pirmajā vizītē 
mēs, ārsti, viņiem vienkārši varam konstatēt 
paaugstinātu asinsspiedienu. Tas gan vēl nelie
cina, ka pacientam ir kāda saslimšana, jo viņam 
var būt arī tā saucamais baltā halāta sindroms, it 
īpaši, ja cilvēks ilgi nav bijis pie ārsta un atnākot 
viņš ir ļoti uztraucies. Ja jūtam, ka tieši satraukums 
varētu būt paaugstināta asinsspiediena iemesls, 
parasti lūdzam pacientu pasēdēt, nomierināties 
vai arī atnākt pie ārsta vēlreiz pēc kāda laika. Un 
tad jau mierīgākos apstākļos, varbūt pat māsiņas 
kabinetā, viņam vēlreiz tiek izmērīts asinsspie
diens. Tas jau parādīs reālo situāciju.
Ja cilvēks vienmēr ir ļoti emocionāls, uztraucies, 
pastāv iespēja, ka viņam asinsvadu slimību ārsts 
var diagnosticēt nepamatoti. Ārsts to it kā kon
statē, bet reāli pacientam šīs slimības nemaz nav. 
Tāpēc ļoti svarīga nozīme ir arī asinsspiediena 
mērīšanai mājas apstākļos, lai mēs pareizi diag
nosticētu arteriālo hipertensiju.
– Ne jau tikai paaugstināts asinsspiediens lie-
cina par sirds un asinsvadu slimībām.
– Ir ļoti daudz citu simptomu, kas saistīti ar sirds 
slimībām, piemēram, aizdusa, progresējošs 
nespēks, tūskas kājās. Vēl viens svarīgs simp
toms, ar kuru ļoti bieži pacienti vēršas pie ģime
nes ārsta, ir galvas reiboņi, galvassāpes. Tāpat arī 
sirdsklauves, ritma traucējumi. Tas viss tiek novēr
tēts, pacientam atnākot pie ģimenes ārsta. Pro
tams, ne vienmēr tas ir viegli izdarāms, jo daudzi 
minētie simptomi var būt saistīti arī ar citām sli
mībām. Bet diagnozes noteikšana ir mūsu, ārstu, 
profesionālo zināšanu sastāvdaļa, kompetence. 
Vēl es gribu teikt, ka svarīga ģimenes ārsta darba 
sastāvdaļa ir tā saucamais domāšanas darbs. Mēs 
izvērtējam, kādi izmeklējumi pacientam ir izdarīti, 
kādus mēs varam veikt uz vietas savā praksē, pie
mēram, noteikt cukura līmeni asinīs, holesterīnu. 

Ja pacients atnes pareizā laikā paņemtu urīna 
analīzi, pēc tās var noskaidrot tik svarīgos nieru 
darbības rādītājus. Tāpat pacientam varbūt ir 
jānosaka pilna asins aina, bioķīmija, bet par to 
tiek lemts pēc viņa objektīvā stāvokļa novērtēša
nas un atkarībā no tā, kādas ir pacienta sūdzības. 
Ārsta praksē tiek mērīts pacienta augums, svars, 
vēdera apkārtmērs, noteikts ķermeņa masas 
indekss, noskaidrots viņa dzīvesveids, kaitīgie 
ieradumi, jo tas viss var ietekmēt sirds un asins
vadu slimību attīstību.
Runājot par asinsvadu slimībām, sevišķi tām, kas 
saistītas ar aterosklerozi, asinsvadu sašaurinā
jumu, nosprostojumu jeb oklūziju kājās, tās ir ļoti 
nopietnas diagnozes. Šādos sarežģītos gadīju
mos vienmēr ir nepieciešams komandas darbs, 
respektīvi, ģimenes ārsta sadarbība ar citiem 
speciālistiem: kardiologiem, endokrinologiem, 
angioķirurgiem.
– Jau nedaudz pieminējāt sirds un asinsvadu 
slimību rašanās iemeslus, piemēram, kaitīgos 
ieradumus. Ko vēl šajā ziņā ir būtiski atzīmēt?
– Viens no sirds asinsvadu slimību rašanās pamat
iemesliem un galvenajiem faktoriem ir ģenētika. 
Reizumis grūti saprast, kādēļ asinsvadu slimība 
cilvēkiem parādās tik agri. Izskaidrojums te ir ļoti 
vienkāršs – iedzimtā hiperholesterinēmija. Šādā 
situācijā mēs varam pacientiem palīdzēt ar zālēm, 
mazinot asinsspiedienu, holesterīna līmeni. Pre
tējā gadījumā kardiovaskulārie riski var novest 
pie ļoti smagiem notikumiem – insulta, infarkta, 
nerunājot nemaz par paralīzi, nāvi.
Īpaši riska faktori, lai attīstītos sirds asinsvadu sli
mības, ir diētas kļūdas, palielināts ķermeņa svars, 
mazkustīgums. Īpaši jāatzīmē smēķēšana. Tās 
rezultātā veidojas asinsvadu sašaurinājumi un tā 
saucamās aterosklerotiskās pangas, kas nākotnē 
var radīt ne tikai manis pieminēto infarktu, insultu, 
bet arī gangrēnu kājās. Ir arī citi kaitīgie faktori, 
piemēram, alkohola lietošana. Ļoti būtiski sirds 
veselību ietekmē smagas neārstētas slimības, kas 

saistās ar vielmaiņas traucējumiem, piemēram, 
vairogdziedzera problēmas.
– Ja runājam par iedzimtību, ko cilvēks, 
rūpējoties par savu veselību, varētu darīt, lai 
pasargātu sevi no sirds un asinsvadu slimī-
bām, ar kurām nācies saskarties tuviem ģime-
nes locekļiem?
– Ikvienam, sākot no bērna vecuma, vienu reizi 
gadā jāatnāk pie sava ģimenes ārsta. Tas jādara 
pat tad, ja cilvēks jūtas vesels. Ārsts novērtēs 
to, kāds ir pacienta asinsspiediens, kāds ir viņa 
svars, vai nav kādu sirds mazspējas simptomu, 
ritma traucējumu.
– Ar 20 minūtēm, kas atvēlētas pacienta vizī-
tei pie ģimenes ārsta, būs krietni par maz, lai 
to visu vienā reizē izdarītu!
– Īstenībā šajā laikā ārsts var ļoti daudz izdarīt. 
Taču, lai tā būtu, ir ļoti svarīgs komandas darbs. Tas 
nozīmē, ka ļoti daudzas lietas māsa vai ārsta palīgs 
var jau izdarīt pirmsārsta kabinetā. Piemēram, 
izmērīt asinsspiedienu, noteikt svaru, augumu, 
ķermeņa masas indeksu, lai pacients pie ģime
nes ārsta varētu nonākt jau ar visu šo informāciju.
Es jau minēju, ka ģimenes ārstam ļoti būtisks ir 
domāšanas darbs. Šobrīd pasaulē ir iegājies tāds 
ļoti interesants angļu termins kā enablement, kuru 
latviski ir diezgan grūti precīzi iztulkot. Šis vārds 
nozīmē iespēju palielināšanu. Proti, arī pacien
tam ir iespēja ne tikai saņemt rekomendācijas no 
ārsta, bet arī pašam pieņemt lēmumu par sava 
veselības stāvokļa uzlabošanu. Piemēram, viņš 
var nolemt samazināt svaru, ievērojot diētu, vai
rāk kustēties, atmest smēķēšanu, domāt par piln
vērtīgu miegu, stresa mazināšanu u.c. Kaut arī 
tiek sperts pa mazam solītim, tomēr tas ir ceļš uz 
panākumiem. Nākamais ir līdzestība. Tas nozīmē, 
ka pacientam jābūt ar mieru sadarboties ar ģime
nes ārstu jautājumā par ārstēšanos, respektīvi, 
izpildīt daktera ieteikumus.
– Cik bieži pacientiem nepieciešams pārbaudīt 
svaru, taisīt elektrokardiogrammu?

– Svars jānosaka vismaz reizi gadā jau no divu 
gadu vecuma. Savukārt situācijās, kad pacientam 
tiek dotas rekomendācijas to samazināt, tad viņš 
varētu nākt svērties reizi mēnesī.
Elektrokardiogrammu jātaisa atkarībā no simp
tomiem. Vispirms ārsts novērtēs asinsspiedienu 
– ja tas ir paaugstināts, dakteris var nozīmēt 
kardiogrammu. Tāpat ārsts uz to var norīkot, 
ja pacientam ir aizdusa, ritma traucējumi. Elek
trokardiogrammu pacients varētu taisīt reizi 
gadā, lai saprastu, kāds ir viņa sirds pamatstā
voklis, bet svarīgi tas būtu visiem sirds asins
vadu slimniekiem.
– Cik daudz, pēc jūsu domām, cilvēka veselību 
var ietekmēt dzīvesveida maiņa? Vai laukos 
pacienti vispār ir ar mieru to darīt?
– Ir gan. Ja, piemēram, dzīvesveids ir tāds, kas 
pasliktina simptomus, saasina slimību, viņi cen
šas ko darīt lietas labā. Protams, ne vienmēr lauku 
cilvēkiem ir iespēja ievērot diētu, jo kādam var 
būt arī ļoti smagi sociālie apstākļi, bet katrā ziņā 
iespēju robežās viņi cenšas.
Kad pacients atnāk pie manis, es parasti rādu 
viņam trīs četrus vingrojumus – tik, cik viņš varētu 
atcerēties. Tāpat dodu informatīvos materiālus, 
kurus viņš varētu palasīt mājās.
– Ar kādām fiziskajām aktivitātēm nodarbojas 
lauku pacienti, neskaitot darbu dārzā?
– Tie ir manis jau pieminētie vingrojumi, kurus 
parāda ģimenes ārsts. Savukārt fizioterapija ir 
maksas pakalpojums, un diemžēl ne visiem tā ir 
pieejama. Vēl ļoti laba lieta ir peldēšana. Balvos, 
kur man ir ģimenes ārsta prakse, ir ļoti labs peld
baseins, un daudzi to regulāri apmeklē, bet arī 
tā ir par maksu.
– Un kā ir ar pastaigām, nūjošanu?
– Man ir pacienti jau cienījamos gados, kuri nodar
bojas ar nūjošanu. Tas ir tikai apsveicami, jo šīs 
kustības atjauno locītavas, kaulus, sirdi un prātu.
– Ja pacientam ar sirds un asinsvadu saslim-
šanu ir jālieto zāles, vai viņi bieži ir satraukti, 
neapmierināti, kāpēc kaimiņam, draugam 
vai radiniekam ar tādu pat problēmu izraks-
tītas citas zāles?
– Tādi gadījumi mēdz būt, bet tāpēc jau ir ģime
nes ārsts, kurš izvērtē katra pacienta slimību, izvē
loties piemērotākās zāles. Pacientam tas vienkārši 
ir jāizskaidro. Jāpamato, kāpēc viņam izrakstī
tas tieši tādas zāles un ka tās, kas kaimiņam, viņš 
nedrīkst lietot. Man ir bijuši vairāki gadījumi, kad 
pacientes teikušas: dakter, mana kaimiņiene lieto 
tādas un tādas zāles, un viņai ir tik labi! Uz to es 
atbildu: jūs šīs zāles kategoriski nedrīkstat lietot, 
jo jums ir pavisam cita slimība.
– Ko jūs varat teikt no savas pieredzes – vai 
pacienti ir gatavi ilgstoši lietot zāles?
– Viss atkarīgs no ģimenes ārsta un pacienta 
sadarbības. Ja pacienti apzinās, ka viņu prob
lēma ir nopietna, viņi gadiem lieto zāles un arī 
gadiem ilgi dzīvo.
– Ko jūs vēl gribētu piebilst sarunas 
noslēgumā? 
– Pacientam es noteikti novēlu vienreiz gadā 
apmeklēt ģimenes ārstu un darīt to arī tad, ja viņš 
jūtas vesels. Lai pārbaudītu un pārliecinātos, vai 
viņa sirds veselība ir laba. Tāpat es pacientam 
novēlētu, lai pareizs dzīvesveids viņam palīdzētu 
saglabāt savas sirds veselību. Ir labi jāguļ, mazāk 
jāstreso, vairāk jākustas. Un veselīgi jāēd.
Vēl viena būtiska lieta – es kategoriski esmu pret 
medikamentu, arī bezrecepšu, lietošanu bez ārsta 
ziņas. Arī sirds vitamīni jāizraksta dakterim. No 
nepareizu medikamentu, vitamīnu vai uztura 
bagātinātāju lietošanas sirds nekļūs vesela, bet 
citi orgāni gan var ciest.

Līga Kozlovska: «Ikvienam, sākot no bērna vecuma, vienu reizi gadā jāatnāk pie 
sava ģimenes ārsta. Tas jādara pat tad, ja cilvēks jūtas vesels. Ārsts novērtēs to, kāds 
ir pacienta asinsspiediens, svars, vai nav kādu sirds mazspējas simptomu, ritma 
traucējumu.»̀
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Dzīve laukos no sirds slimībām nepasargā
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Sirds
veselības avīze

OK

VESELAS SIRDS SKOLA

KRISTĪNE PASTORE

Sirds asinsvadu slimības ir ļoti nozīmīga 
sabiedrības veselības problēma un ir 
izplatītākais nāves cēlonis Latvijā.

Par mūsdienīgām ārstēšanas iespējām un vien
kāršiem veselības mērījumiem, kas signalizē par 
šo slimību tuvošanos, stāsta Liepājas reģionālās 
slimnīcas invazīvais kardiologs Valters Stirna.

– Trīs gadi pagājuši, kopš esat pievienojies 
Liepājas reģionālās slimnīcas invazīvo kar-
diologu komandai. Vai darba apjoms ar katru 
gadu palielinās, vai ir zināms līdzsvars?
– Nevarētu teikt, ka tas būtiski palielinās, strauju 
lēcienu nav, bet ir svarīgi uzsvērt, ka invazīvās 
kardioloģijas attīstībai Liepājas slimnīcā ir būtiska 
nozīme Kurzemes reģiona veselības aprūpes 
pakalpojumu klāstā kopumā. Angioplastija ir mūs
dienu zelta standarts miokarda infarktu ārstēšanā. 
Sirds asinsvada nosprostojuma vai sašaurinājuma 
atvēršana maksimāli īsā laikā ar mazinvazīvu 
metodi ir efektīva iespēja glābt cilvēka dzīvību 
un atgriezt viņu normālā, pilnvērtīgā dzīvē.
– Tas nozīmē, ka tiek samazināts infarkta izrai-
sītu nāves gadījumu skaits.
– Tā noteikti var teikt. Veicot mazu dūrienu lokā
lajā anestēzijā rokas vai kājas artērijā, ar smalku 
ierīci iekļūstam sirds asinsvados, diagnosticējam 
vainu, ievadām aizsprostotajā asinsvadā stentu, 
atverot nosprostoto asinsvadu, un cilvēks ir 
glābts. To sauc par angioplastijas procedūru.
– Visbiežāk pacienti ar infarktu vai pirmsin-
farkta stāvokli slimnīcā nonāk ar ātro palī-
dzību. Kādi ir simptomi, kas liecina par tā 
tuvošanos? 
– Visbiežāk tās ir stipras, plēsošas, žņaudzošas sāpes 
krūtīs, kādu nav ne pie viena cita stāvokļa, cilvēks 
iepriekš neko tādu – tik sāpīgu un intensīvu – nav 
piedzīvojis. Ja šīs sāpes ilgst vairāk par 30 minūtēm, 
to jau var apzīmēt kā infarktu vai pirmsinfarkta stā
vokli. Jau pieminētajiem simptomiem var pievie
noties galvas reibonis, nespēks, sirdsklauves un 
pārsitieni, auksti sviedri un tamlīdzīgi. Tad nekavē
joties jāmeklē neatliekamā palīdzība. Runājot par 
pacientiem visā Kurzemē, būtiski ir tas, lai slimnieki 
ar šādām sūdzībām nenonāktu kādā no Kurzemes 
pilsētu lokālajām slimnīcām, kur nav invazīvās kar
dioloģijas iespējas, bet viņus uzreiz vestu uz Lie
pājas slimnīcu, kur mēs veiksmīgi varam palīdzēt.
– Tomēr akūta infarkta pacientu jūsu darbā 
nav tik daudz, lielākā daļa ir plānveida 
pacienti. 
– Tie ir pacienti, kam jau iepriekš bijušas dažādas 
sūdzības par sirds asinsvadu veselību, ir veikti 
izmeklējumi pie ģimenes ārsta un nepieciešams 
veikt padziļinātu pārbaudi, lai pārliecinātos par 
sirds asinsvadu stāvokli un to, vai šajos asinsva
dos nav kritiskas situācijas – neveidojas asinsvadu 
aizsprostošanās. Šo procedūru laikā mēs nereti 
konstatējam, ka pacientam patiešām ir sirds asins
vadu sašaurinājums jau 80–90% apmērā, kas pēc 
neilga laika draud pāraugt akūtā infarktā. Daž
kārt tādos gadījumos mēs varam uzreiz ievie
tot stentu, lai infarkta attīstību nepieļautu. Bet ir 
pacienti, kam pirms tam nepieciešama ilgstošāka 
sagatavošanās, lai veiktu šo procedūru.
– Sirds asinsvadu slimību pacientu vidū vai-
rāk ir vīriešu vai sieviešu?
– Tur nav būtisku atšķirību – abu dzimumu 
pacientu skaits ir apmēram vienāds.
– Tomēr dažādos pētījumos varam lasīt, ka 
vīriešiem sirds asinsvadu problēmas ir bie-
žāk nekā sievietēm.
– Atšķirība ir tā, ka vīriešus šīs slimības piemeklē 
10–15 gadus ātrāk – ap 50–55 gadu vecumu, 

kamēr sievietēm tās aktualizējas pēc 60–65 gadu 
vecuma. Viens no galvenajiem iemesliem pārag
rām sirds un asinsvadu slimībām vīriešu vidū ir 
smēķēšana. No katriem desmit pāragriem infar
ktiem 8–9 ir vīriešiem smēķētājiem.
– Mūsdienās ir tik daudz informācijas par vese-
līgu dzīvesveidu. Vai tas situāciju neuzlabo?
– Uzlabo tiem, kas vēlas šo informāciju savā dzīvē 
izmantot. Ir cilvēki, kas to dara labprāt, bet ir tādi, 
kas ignorē visu: gan lasīto, gan ārstu teikto. Tomēr 
es uzskatu, ka šī informācija cilvēkiem ir jādod. 
Tai jābūt ārstniecības iestādēs dažādu informa
tīvo materiālu veidā, par to ārstiem ir jārunā ar 

saviem pacientiem, par veselības uzlabošanas 
jautājumiem ir jāraksta preses izdevumos un citos 
masu informācijas līdzekļos, lai tā būtu vienkārši 
pieejama pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam, 
un gan jau kaut kas no tā visa noderēs.
– Informatīvajos materiālos par sirds vese-
lību tiek uzsvērti svarīgākie veselības mērī-
jumi, kuri katram cilvēkam būtu jāzina. Kā 
pirmo vienmēr min asinsspiedienu. Kāpēc to 
ir svarīgi zināt?
– Paaugstināts asinsspiediens ir galvenais iemesls 
dažādām veselības problēmām galvā, sirdī, nierēs, 
rokās, kājās un citos orgānos un ķermeņa daļās. 
Statistikas dati liecina, ka pusei Latvijas iedzī
votāju ir paaugstināts asinsspiediens, taču tikai 
puse no viņiem par to zina. No tiem, kas zina, tikai 
puse hipertensiju ārstē. Un tikai pusei no tiem, 
kas ārstē, terapijas rezultāts ir efektīvs. Līdz ar to 
mēs nonākam pie secinājuma, ka pavisam neliela 
daļa pacientu veiksmīgi risina šo problēmu, bet 
tas ir ļoti svarīgi.
– Netrūkst cilvēku, kas gadiem ilgi netrau-
cēti ar šo problēmu sadzīvo un nesūdzas par 
sliktu pašsajūtu.
– Tā mēdz būt, taču tas nenozīmē, ka paaug
stinātais asinsspiediens šajā laikā nedara savus 
ļaunos darbus. Tas rada ļoti lielu slodzi gan sir
dij, gan asinsvadiem, un pasliktinās to vielmaiņa 

– asinsvados sāk veidoties sašaurinājumi, sabie
zējumi un holesterīna plātnes, kā arī var veido
ties infarkts un insults. Turklāt sen vairs neatbilst 
patiesībai mīts, ka paaugstināts asinsspiediens ir 
vecu cilvēku problēma.
– Arī pulsa sitienu kontroli min kā svarīgu 
veselības mērījumu.
– Ja agrāk par ideālo variantu, cilvēkam atrodo
ties miera stāvoklī, uzskatīja 60–90 pulsa sitienus 
minūtē, tad pēdējā laikā nostādnes ir mainījušās 
un par ideālo variantu kardiologi uzskata 50–70 
sitienus minūtē. Taču, ja jauniem cilvēkiem šo 
sitienu skaits ir lielāks, tas nenozīmē, ka tūlīt 
jāārstējas, jo veselam cilvēkam tā uzskatāma par 
individuālu īpatnību. Tomēr ir virkne slimību, pie
mēram, sirds mazspēja, koronārā sirds slimība, 
stāvoklis pēc pārciesta infarkta un citas, kad pulsa 
sitieni minūtē ir nopietni jākontrolē un, ja nepie
ciešams, ar medikamentiem jāsamazina. Tomēr 
pazemināt pulsa robežu zem 50 sitieniem minūtē 
ir kaitīgi.
– Vēl viens no būtiskiem sirds veselības mērī-
jumiem ir holesterīna līmenis asinīs, kas gan-
drīz vai kļuvis par mūslaiku biedu. Palīdziet, 
lūdzu, saprast, kad ir jāsāk uztraukties?
– Holesterīns – tauku un olbaltumu substance 
– iedalās augsta blīvuma jeb labajā un zema 
blīvuma jeb sliktajā. Es izteikšos mazliet tēlaini. 
Sliktais holesterīns varētu būt kā autobuss, kas 
apstājas neatļautā vietā, aizsprostojot ceļu, t.i., cil
vēka asinsvadus. Tad ierodas ceļu policists – labais 
holesterīns – kurš šo autobusu, šo slikto holeste
rīnu, pavada projām – ārā no organisma. Normāli 
kopējam holesterīna līmenim vajadzētu būt līdz 
5 mmol/litrā. Sliktajam holesterīnam nav apakšē
jās robežas – jo tā ir zemāka, jo labāk. Savukārt 
labajam holesterīnam nav augšējās robežas – jo 
augstāk, jo labāk. Lai tiktu pie šādas attiecības, ir 
jāievēro divas būtiski svarīgas dzīvesveida nianses. 
Pirmkārt, veselīgs uzturs. Ap 90% Latvijas iedzī
votāju ēd neveselīgi, kam iemesls ir lielveikalos 
nopērkamā pārtika, kur tikai pavisam neliela daļa 
uzskatāma par veselīgu. Lai savu uzturu sauktu 
par veselīgu, no tā vajadzētu izslēgt treknus piena 
produktus, treknu cūkgaļu, hidrogenētos tau
kus, lētās augu eļļas, ātrās ēdināšanas piedāvātos 
produktus un citu. Otrkārt, fiziskās aktivitātes. Ja 
30–40 gadus vecs cilvēks uz manu jautājumu par 
fiziskajām aktivitātēm atbild: es daudz staigāju 

kājām, tad mana atbilde ir – daudz staigāt jūs 
varēsiet 70 gadu vecumā. Šādā vecumā ir jākus
tas tā, lai mugura slapja. Un tā vismaz 30 minūtes 
dienā, pat vairāk. Tie ir pamatfaktori, kas samazi
nās holesterīna līmeni un uzlabos sirds un asins
vadu veselību un organisma vispārējo stāvokli.
– Kā asinsvadu veselībai kaitē paaugstināts 
cukura līmenis asinīs?
– Tas bojā asinsvadu iekšējo sieniņu izklājošo 
endotēliju, kas ir cilvēka organisma lielākais 
orgāns. Tāpēc arī to ir tik svarīgi kontrolēt.
– Palielinātu svaru arī vienmēr atzīmē kā vienu 
no sirds un asinsvadu slimību riska faktoriem, 
tomēr sabiedrībā cirkulē arī uzskats, ka palie-
lināts svars cilvēkam ir slimas sirds sekas. Kā 
tad īsti ir?
– Visbiežāk tomēr liekais svars ir primārs, jo tas ir 
cieši saistīts ar paaugstinātu holesterīna līmeni, 
palielinātu asinsspiedienu, paaugstinātu cukura 
līmeni, mazkustīgu dzīvesveidu un nepareizu 
uzturu – tātad visiem tiem faktoriem, kas nelab
vēlīgi ietekmē sirds un asinsvadu veselību.
– Jūs jau minējāt fiziskās aktivitātes, bet 
pacienti, kuriem ir sirds asinsvadu problē-
mas, dažkārt pavisam apzināti no tām izvai-
rās, uzskatot, ka tās nodarīs sliktu viņa jau tā 
slimajai sirdij.
– Šī nostāja man ir ļoti labi zināma, bet vismaz 
maniem pacientiem ļoti skaidrs ir arī mans uzstā
dījums: jūs ne tikai drīkstat, bet jums vajag kustē
ties! Izņēmums, protams, ir tikko pārciests insults 
vai infarkts, pēc kura vispirms jāatveseļojas. Pēc 
tam pat šiem pacientiem pakāpeniski jāatgriežas 
pie kustību režīma. Pārējiem pacientiem noteikti 
jāatrod sev tīkamākās fiziskās aktivitātes un jāvelta 
tām laiks, nemaz nerunājot par pilnīgi veseliem 
cilvēkiem, kam sportošanai vajadzētu būt ikdie
nas sastāvdaļai.
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Kardiologs Valters Stirna neveselīgu dzīvesveidu un mazkustīgumu sauc par nozīmīgiem sirds asinsvadu problēmu riska faktoriem.

Zināt svarīgākos sirds veselības mērījumus

Sirds asinsvadu 
slimības vīriešus 
piemeklē 10–15 gadus 
ātrāk nekā sievietes.

zz Paaugstināts asinsspiediens
zz Smēķēšana
zz Paaugstināts cukura līmenis asinīs
zzMazkustīgs dzīvesveids un liekais svars
zz Augsts holesterīna līmenis

Pieci būtiskākie  
sirds un asinsvadu 
slimību riska faktori
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Daudzi par savu sirdi un asinsvadiem 
sāk rūpēties vien tad, kad notikusi kāda 
nelaime. Taču bieži ir jau par vēlu. Pēc sta-
tistikas datiem Latvijā vairāk nekā pusē 
gadījumu nāves iemesls ir tieši sirds un 
asinsvadu slimības.
Viens no nosacījumiem, lai pasargātu 
sevi no šīm saslimšanām, ir nepieļaut 
paaugstinātu holesterīna līmeni asinīs. Ja 
holesterīns tomēr ir virs normas, visiem 
spēkiem jācenšas to mazināt, ievērojot 
veselīgu dzīvesveidu un nepieciešamī-
bas gadījumā lietojot zāles.

Vairāk par holesterīna ietekmi un kardiovaskulāro 
slimību attīstību stāsta Veselības centru apvienī-
bas un SIA Ādažu slimnīca kardioloģe interniste 
Vita Vestmane.

– Mūsu valstī ir augsti sirds un asinsvadu 
saslimšanu rādītāji, turklāt daudziem šīs 
problēmas ir nāves iemesls. Kā jūs rakstu-
rotu situāciju? 
– Kaut arī šīs slimības parasti skar gados vecākus 
cilvēkus, pēdējā laikā slimo arvien jaunāki. Lielā 
mērā tā notiek tāpēc, ka mūsdienu dzīve ir ļoti 
strauja, un ne visi to spēj turēt.
– Turklāt cilvēki nedomā par veselīgu dzī-
vesveidu, nodzen sevi darbā, nepārtraukti 
ir stresā, maz guļ, nenodarbojas ar fiziskām 
aktivitātēm. 
– Visi saka: man nav laika! Daudzi pat zina, kas 
viņiem būtu jādara, lai saudzētu savu veselību, 
bet vienkārši – nav laika. Tad ir jāuzdod jautājums: 
kurā brīdī viņš atradīs laiku? Daudziem pārslodze 
ir emocionāla, intelektuāla, nevis fiziska, jo lielu 
savas dzīves daļu viņi pavada, sēžot pie datora.
Es teiktu, ka visvairāk laika pietrūkst būt gaismā, 
svaigā gaisā, saulē. Tas noved pie daudzām saslim
šanām, to vidū arī pie kardiovaskulārām slimībām.
– Daudziem cilvēkiem tomēr rūp sava vese-
lība. Ko un kā viņiem vajadzētu darīt, lai pasar-
gātu sevi no saslimšanas ar sirds un asinsvadu 
slimībām? 
– Es teiktu, ka viens no galvenajiem nosacījumiem 
ir atrast sev laiku. Vislabāk, lai tas būtu saistīts ar 
fiziskām aktivitātēm. Vienam tā varbūt ir skriešana 
svaigā gaisā, citam braukšana ar velosipēdu, bet 
vēl kādam dejošana. Kas nu kuram sirdij tuvāks. 
Galvenais, lai tas, ko darāt, sagādātu prieku. Lai 
no tā tiktu gūtas pozitīvas emocijas – izdalītos 
endorfīni jeb laimes hormoni. Tā sakot, smiekli 
un laimes hormons ir ilgas dzīves ķīla. Fiziskajām 
aktivitātēm ir jāsagādā prieks. Es pati jau 30 gadus 
skrienu pa mežu – piedalos orientēšanās sacen
sībās. Ja es tādos brīžos mežā satieku deviņdes
mitgadniekus, kas arī kustas, neliegšos, ka tādos 
brīžos man birst prieka asaras.
Tāpat svarīgi pievērst uzmanību saviem ēša
nas paradumiem un nesmēķēt. Dzīvē ir ārkār
tīgi daudz lietu, kuras var koriģēt, rūpējoties par 
savu veselību.
– Kādēļ, jūsuprāt, saslimstība ar sirds asins-
vadu slimībām nemazinās? Medicīna tik 
strauji attīstās!
– Jā, medicīniskās tehnoloģijas attīstās. Mēs 
varam pacienta dzīvi pagarināt, ieliekot viņam 
stentu jeb asinsvada protēzīti, kardiostimulatoru 
utt. Diemžēl saspringtā dzīve un stress ne pie kā 
laba nenoved. Stress normālā līmenī ir labs, pat 
nepieciešams, bet pārmērīgs negatīvais stress 
– dzīšanās pēc naudas, karjeras u.c. – sasprin
dzina veģetatīvo nervu sistēmu, kas savukārt 
noved pie paaugstināta asinsspiediena, pie 

koronārās sirds slimības un citām saslimšanām. 
Līdz ar to nav ko brīnīties, ka jau 20–30gadī
giem cilvēkiem ir paaugstināts asinsspiediens. 
Tas nozīmē: ja viņi dzīvos līdz 100 gadiem, tad 
atlikušos 70 viņiem būs jādzer zāles. Tātad risinā
jums jāmeklē dzīvesveidā vai kā tagad moderni 
teikt – stresa menedžmentā.
– Viena lieta ir pateikt cilvēkam, ka viņš 
nedrīkst uztraukties, bet realitātē daudzu 
ikdiena prasa tikai un vienīgi sasprindzinā-
jumu, stresu. 
– Jā, bieži vien tā ir. Tādā gadījumā cilvēkam jāuz
dod sev jautājums: kāpēc viņš tā streso, kāds ir 
iemesls? Ja tā ir slodze darbā, tādā gadījumā ļoti 
svarīga ir laika plānošana – gan darbā, gan pēc 
tā. Citādi ļoti ātri var pienākt robeža, kad iestāsies 
izdegšanas sindroms. Redziet, vāverīte riteni griež, 
griež, un viņa jau var griezt ilgi. Droši vien līdz brī
dim, kamēr veselības problēmas sāk likt par sevi 
manīt. Bieži vien tu ej, kamēr vari, un tad krīti. Ir 
jābūt pietiekami stipram, lai dažreiz pateiktu dar
biem nē, plānotu laiku. Kā jau es minēju, pats gal
venais ir ieplānot laiku sev.
Reizēm es saviem pacientiem jautāju, par ko viņi 
pēdējo reizi savā dzīvē priecājušies no sirds. Izrā
dās, ka cilvēki nevar atbildēt! Nu, nav viņiem tās 
laimes sajūtas.
– Jūs pati varētu uz šo jautājumu atbildēt?
– Protams. Man ir mazbērni, un viņu atvērtība 
sniedz to laimes sajūtu. Tāpat man ir prieks, ja es 
varu ārstiem nolasīt kādu labu lekciju, ja es mežā 
varu paskriet un pakustēties. Bet bieži vien cilvēks 
neatceras, kad viņš pēdējo reizi ir priecājies, nevar 
atrast sevī to laimes sajūtu un varbūt pat nezina, 
ko tāda vispār nozīmē.
– Dažkārt ar fiziskajām aktivitātēm, pareizu 
uzturu tomēr nepietiek, un, lai mazinātu riska 
faktoru ietekmi uz veselību, ir jālieto zāles. 
Kāpēc ir tik svarīgi pievērst uzmanību savam 
holesterīna līmenim un, ja nepieciešams, to 
samazināt? Daudzi domā, ka tas nav nekas 
tik nozīmīgs!

– Protams, ir svarīgi zināt savu holesterīna līmeni. 
Īpaši gadījumos, ja tēvs vai māte miruši ar sirds 
un asinsvadu slimībām līdz 40 gadu vecumam. 
Tad holesterīna līmenis jāsāk pārbaudīt jau jau
nības gados.
Ir labais jeb augsta blīvuma lipoproteīnu holeste
rīns (ABLH) un sliktais jeb zema blīvuma lipopro
teīnu holesterīns (ZBLH). Par paaugstinātu 
holesterīna līmeni var runāt tad, ja tā kopējais 
skaitlis ir virs 5 mmol/l. Ja šis skaitlis ir virs 10, tas 
nozīmē, ka pastāv milzīgi augsts sirds asinsvadu 
slimību risks.
Kardioloģijā mēs nerunājam tikai par paaugsti
nātu holesterīnu, bet par kopējo risku. To mēs 
varam noteikt pēc speciālām SCORE tabulām, 
kas palīdz aprēķināt kardiovaskulārās nāves risku 
tuvāko desmit gadu laikā. Tabulās tiek ņemts vērā 
pacienta vecums, dzimums, smēķēšana, asins
spiediens, kopējais holesterīns. Šo tabulu pielieto 
pacientiem vecumā no 40 gadiem.
– Kāpēc šī tabula ir tik svarīga?
– Ja pacientam holesterīna līmenis ir paaugsti
nāts, tomēr risks ir zems, tad mēs varbūt varam 
viņu vēl neārstēt, tikai novērot.
– Ārsti vienmēr uzsver paaugstināta holeste-
rīna līmeņa saistību ar sirds asinsvadu slimī-
bām. Kā izpaužas šī saistība?
– Šī saistība tiešām ir ļoti nozīmīga. It īpaši būtiski ir 
ZBLH rādītāji, jo sliktais holesterīns asinsvadu sie
niņās veic nelabvēlīgas pārmaiņas. Tiklīdz asins
vadu sieniņas izmainās, tur var rasties trombs, kas 
var nosprostot asinsvadu. Citreiz var redzēt, ka 
asinsvadu sieniņas ir pārkaļķojušās, sabiezējušas 
– tur ir izveidojušās pangas. Un pie vainas ir tieši 
holesterīns. Sliktais holesterīns lēnā garā nogul
snējas uz asinsvadu sieniņām, veidojot asinsvadu 
sašaurinājumu, ko mēs saucam par stenozi, un asi
nīm arvien grūtāk ir tikt sašaurinātajai vietai cauri. 
Dzīvībai svarīgi orgāni netiek pienācīgi apasiņoti, 
veidojas infarkts, insults.
– Jūs minējāt, ka, runājot par holesterīnu, ļoti 
svarīga ir iedzimtība. Vai šādā gadījumā ar 

dzīvesveida maiņu ir iespējams normalizēt 
holesterīna rādītājus?
– Ja tā ir iedzimtība, tad noteikti nē. Tādos gadī
jumos neatkarīgi no vecuma nepieciešams laikus 
sākt lietot zāles.
– Kuriem pacientiem vēl ir nepieciešams lie-
tot medikamentus?
– Noteikti tie tiek izrakstīti visiem pacientiem, 
kuriem jau bijis infarkts, insults. Un arī tiem, 
kuriem pēc SCORE tabulas ir augsts risks.
Vēl noteikti jāpiemin pacientu grupa, kurai ir tā 
saucamais metabolais sindroms – vēdera aptau
košanās un vēl vismaz divi šī sindroma kritēriji.
Augsta holesterīna līmeņa ārstēšanai izmanto 
statīnu grupas medikamentus. Turklāt, ja ir diag
nosticēta ateroskleroze, statīnu grupas medika
menti jālieto visu mūžu. No tā lielā mērā ir atkarīgs 
pacienta mūža ilgums – jo ilgāk lietos, jo ilgāk dzī
vos. Aterosklerozi nevar izārstēt, labākajā gadī
jumā tikai apturēt vai aizkavēt. Tāpēc pārtraukt 
lietot medikamentus nedrīkst.
Statīni spēj pasargāt cilvēkus no infarktiem, insul
tiem, no nepieciešamības pēc sirds artēriju ope
rācijām, stentu implantācijām.
– Cik drīz pēc statīnu terapijas sākšanas tiek 
pārbaudīts, vai tie iedarbojas?
– Pārbaude tiek veikta mēnesi pēc terapijas uzsāk
šanas, pēc viena mēneša. Tas ir pietiekams laiks, 
jo holesterīna rādījumi reāli dažkārt izmainās jau 
pēc trim dienām.
– Ļoti daudzi nepievērš uzmanību savam 
holesterīna līmenim. Viņus neuztrauc, ja ana-
līzēs tas ir paaugstināts. Kā ir, tā arī dzīvosim!
– Ir svarīgi izsvērt pacienta risku. Ja tas ir zems, arī 
nedaudz paaugstināts holesterīna līmenis būtiski 
veselību neietekmēs. Pacientam pietiks ar dzīves
veida izmaiņām. Taču, ja viņam ir paaugstināts 
asinsspiediens vai nosliece uz cukura diabētu, 
turklāt arī iedzimtība, ar dzīvesveida korekcijām 
nebūs līdzēts.

JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

Vita Vestmane: «Augsta holesterīna līmeņa ārstēšanai izmanto statīnu grupas medi-
kamentus. Turklāt, ja ir diagnosticēta ateroskleroze, statīnu grupas medikamenti 
jālieto visu mūžu. No tā lielā mērā ir atkarīgs pacienta mūža ilgums – jo ilgāk lietos, 
jo ilgāk dzīvos.»
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Bruģē ceļu kardiovaskulārajām slimībām
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

Metabolais sindroms – riska faktoru 
kopums, kas palielina cukura diabēta 
un sirds slimību attīstības risku.

Skaidrojošā vārdnīca

zz Vidukļa jeb vēdera aptaukošanās: vidukļa apkārtmērs > 94 cm 
(vīriešiem) un > 80 cm (sievietēm)
zz Triglicerīdi (TG) > 1,7 mmol/l
zz ABLH jeb labais holesterīns < 1,03 (vīriešiem) vai < 1,29 
(sievietēm)
zz Asinsspiediens > 135/85 mm/Hg (bez ārstēšanas)
zz Cukura līmenis asinīs (tukšā dūšā) > 5,6 mmol/l

* Starptautiskās Diabēta federācijas kritēriji

Metabolā sindroma kritēriji*
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Sirds
veselības avīze

EVITA HOFMANE

Sirds un asinsvadu slimību profilakses 
un ārstēšanas jomā nav nevienas zināt-
niski tik labi pamatotas zāļu grupas kā 
statīni. Statīni pazemina holesterīna 
līmeni asinīs un aizkavē holesterīna vei-
došanos organismā, palīdzot gan sagla-
bāt veselību, gan arī tajā dzīves posmā, 
kad tā jau pasliktinājusies.

Par holesterīnu un sirds veselību runājam ar 
P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas kar
diologu Andri Skridi.

–Latvijā galvenais cilvēku mirstības cēlonis 
ir sirds un asinsvadu slimības. Kādēļ šī ten-
dence nemainās?
– Tas ir ļoti labs jautājums, un atbilde īstenībā ir 
vienkārša – netiek domāts par profilaksi. Sena
jiem ķīniešiem bija tāds teiciens, ka labākie ārsti 
slimības novērš, viduvējie ārstē pirms ārēju 
izpausmju rašanās, bet sliktākie ārstē jau pilnībā 
uzplaukušas slimības. Slimību rašanās ir jānovērš, 
bet par to netiek domāts pietiekami daudz. Ir 
divas galvenās slimības, kas veicina mirstību no 
sirds un asinsvadu slimībām. Tā ir arteriālā hiper
tensija (paaugstināts asinsspiediens) un ateros
kleroze (asinsvadu aizkaļķošanās). Abu slimību 
attīstība ir diezgan viegli aizkavējama vai novēr
šama, ja laikus sāk ārstēt, bet mēs to nesākam 
primārās aprūpes līmenī. Mēs labi varam «sare
montēt» akūtu infarktu, kad tas jau ir noticis, 
un izglābt pacientu, bet zāles primārajā līmenī 
netiek sāktas lietot laikus un netiek domāts par 
veselīgu uzturu. Piemēram, ārpus Rīgas iebrau
cot jebkurā kafejnīcā, visi salāti, kas tiek piedā
vāti, ir ar majonēzi, un gaļa ir cepta panējumā. 
Majonēze un panējums ir jāaizmirst.
Netiek domāts par profilaksi. Pacientiem vajag 
aprēķināt kardiovaskulāro risku. Tas būtu jādara 
ģimenes ārstu praksēs.Tiklīdz mēs uzzinām 
par kardiovaskulāro risku, mēs varam nozī
mēt medikamentus.
Iedzīvotāju izglītošana vairāk notiek kampaņ
veidīgi. Veselīga dzīvesveida mācīšana nesākas 
skolā, un valststs to nevirza.
Situācija ir nedaudz uzlabojusies, bet mēs jopro
jām esam ļoti augsta kardiovaskulārā riska valsts. 
Piemēram, Igaunija un Lietuva nav ļoti augsta 
riska valstu skaitā, tikai vienkārši augsta riska 
grupā. Mēs kopā ar Sīriju, Krieviju, Turkmenis
tānu un virkni citu esam ļoti augsta riska valsts. 
Slovēnija, kas faktiski ir ļoti līdzīga mums iedzī
votāju skaita ziņā, ir zema kardiovaskulārā riska 
valsts. Igaunija un Lietuva mums slimību profi
lakses jomā ir soli priekšā.
– K ā p ē c k a i m i ņva l s t u i e d z ī vo t āj i 
ir apzinīgāki?
– Tāpēc, ka šajās valstīs domā par profilaksi un 
saprot, ka dzīvildzi un slimību rašanos ietekmē 
dzīvesveids un pareiza, savlaicīga medika
mentu lietošana.
Laikus uzsākta medikamentozā terapija – tā ir 
primārā profilakse. Latvijā daļa cilvēku baidās no 
medikamentiem, viņi domā, ka zāles nodarīs kai
tējumu aknām un nierēm, bet patiesībā tās tikai 
uzlabos aknu un nieru darbību. Neviens medika
ments, ja tā lietošana ir pamatota, cilvēku nepa
dara slimāku, bet tieši pretēji – var glābt dzīvību. 
Latvijā cilvēki netic zinātnei, bet tic astroloģijai, 
homeopātijai un citām nezinātniskām lietām, ir 
māņticīgi. Tic neefektīvām metodēm, bet pama
zām šī domāšana mainās.

– Paaugstināts holesterīna līmenis asinīs vei-
cina aterosklerozes attīstību. Kāda ir holes-
terīna norma un kāpēc ir svarīgi to turēt 
normas robežās?
– Normas ir dažādas. Nevajag koncentrēties tikai 
uz holesterīnu, jo vienam cilvēkam ar 4 mmol/l 
jau būs jālieto statīni, bet otram ar 5 mmol/l vēl 
ne. Svarīgākais ir apzināties savu kardiovasku
lāro risku, kas ietver arī holesterīna līmeni. Jāpie
vērš uzmanība risku kopumam, kas pavēsta, kad 
būs jālieto medikamenti. Viens pats holesterīna 
rādījums šo informāciju nesniedz, izņemot gadī
jumus, kad zema blīvuma holesterīns ir virs 4,9 
mmol/l.Tad pietiek ar šo vienu faktoru, un obli
gāti ir jālieto medikamenti. Pārējos gadījumos, 
ja tā ir primārā profilakse, ir jārēķina kopfaktors. 
Normāls holesterīna līmenis veselam cilvēkam 
ir 5,5 mmol/l.
– Ja kopējais holesterīns ir normas robe-
žās, bet ir paaugstināts zema blīvuma jeb 
sliktā holesterīna līmenis, kas ir jādara tādā 
gadījumā? 
– Šajā gadījumā pacienti ir jāiedala divās gru
pās. Pacientiem, kuriem jau ir atklāta kāda sli
mība (ateroskleroze, cukura diabēts, arteriālā 
hipertensija), noteikti ir jālieto medikamenti. 
Pacienti, kuriem šo slimību nav, ir jāizrēķina kar
diovaskulārais risks, un tikai tad mēs nozīmējam 

medikamentus. Mēs nevaram sniegt atbildi, 
balstoties tikai uz holesterīna rādījumu. Mums 
ir jāzina pacienta kardiovaskulārais risks. Tas var 
būt zems, vidējs, augsts un ļoti augsts. Faktiski 
visiem augsta un ļoti augsta riska pacientiem ir 
jālieto statīni neatkarīgi no tā, kāds ir holesterīna 
rādītājs. Pacientiem, kuriem ir vidējs risks, ārsts 
izvērtē medikamentu lietošanas nepieciešamību.
– Varbūt pietiktu arī ar dzīvesveida maiņu?
– Dzīvesveidam ir milzīga loma. Viss sākas ar to, 
ko mēs bērnībā ēdam un kādi veidojas ēšanas 
ieradumi. Kādas taukvielas mēs lietojam. Vai lie
tojam transtaukskābes, kas izmaina asinsvadus, 
vai lietojam olīveļļu un sviestu. Sviestu samērī
gos daudzumos cilvēks var ēst droši, arī gaļa ir 
jāēd. Jāatceras, ka uzturam ir jābūt sabalansē
tam. Ogļhidrātiem, taukiem, olbaltumvielām – 
tam visam ir jābūt uzturā, bet normas robežās. 
Jāsaprot, kāda ir uztura piramīda. Ja visam ēdie
nam liks klāt majonēzi, tad nav ko brīnīties, ka 
50 gadu vecumā būs infarkts. Cilvēki attapsies 
tikai tad un būs pārsteigti: «Kā tad tā? Es taču 
biju vesels!» Nebija.
– Kāda nozīme organismā ir augsta blīvuma 
jeb labajam holesterīnam?
– Labais holesterīns darbojas pretēji zema blī
vuma jeb sliktajam hoelsterīnam.Tas darbojas 
pret asinsvadu aizkaļķošanos.

– Kādos gadījumos pacientiem ir nepiecie-
šams lietot statīnus?
– Statīni noteikti jālieto visiem pacientiem ar 
augstu un ļoti augstu kardiovaskulāro risku. Pri
mārās profilakses gadījumā to aprēķina ģimenes 
ārsts. Ja kardiovaskulārā notikuma risks ir lielāks 
par 5% desmit gadu periodā, tad statīni jālieto 
obligāti. Ir arī atsevišķas situācijas, kad risku var 
pat nerēķināt, bet neatkarīgi no holesterīna 
līmeņa jālieto statīni. Tie ir visi cukura diabēta 
pacienti, pacienti, kuriem ir trešās pakāpes arte
riālā hipertensija, visi, kuriem ir hroniska nieru 
slimība, ikviens, kuram ir ateroskleroze (pangas 
miega artērijā u.c.), visi stenokardijas slimnieki 
un cilvēki, kuriem bijis miokarda infarkts.
Šobrīd notiek diskusijas, ka, iespējams, arī daļai 
vidēja riska grupas slimnieku jālieto statīni. Tiem 
pacientiem, kuriem ir 1–4% kardiovaskulārās 
mirstības risks tuvāko desmit gadu laikā, HOPE3 
pētījums liecina, ka, iespējams, būtu nepiecie
šams lietot statīnus.
– Cik ātri pēc terapijas uzsākšanas tiek pār-
baudīts, kā medikamenti iedarbojas?
– Pēc tam, kad statīni lietoti vienu mēnesi, ir 
jāpārbauda, kā tie ietekmē holesterīna līmeni, 
vajag pārbaudīt arī ALAT un ASAT enzīmus (šīs 
analīzes ļauj novērtēt aknu funkciju), lai redzētu 
vai statīnu lietošana neizraisa kādas citas prob
lēmas. Ja terapija nav efektīva, jādomā, vai 
palielināt devu. Devai jābūt optimālai. Reizēm 
statīniem jāpievieno medikaments, kas kavē 
uzsūkšanos zarnās. Ja netiek sasniegts vēla
mais rezultāts, kardiologs nozīmē citu terapiju.
– Ir daudz dzirdēts, ka pacienti nevēlas lie-
tot holesterīna līmeni pazeminošas zāles vai, 
neilgu laiku lietojuši, pārstāj tās dzert. Ko jūs 
parasti tādos gadījumos iesakāt?
– Mūsdienās neviens nav jāmēģina pierunāt 
lietot zāles. Ir jāsaprot, ka ārsts ir atbildīgs par 
pareizu medikamentu izrakstīšanu, bet tajā brīdī, 
kad terapija ir nozīmēta, pacients pats kļūst atbil
dīgs par zāļu pareizu lietošanu. Ja viņš izvēlas 
zāles nelietot, viņu var piemeklēt miokarda 
infarkts, insults vai pēkšņa nāve. Regulāra un 
pareiza zāļu lietošana ir pacienta atbildība.
– Varbūt viņi, baidoties no blakusefektiem, 
domā, ka medikamentu nelietošana ir mazā-
kais ļaunums?
– Nav tāda mazākā ļaunuma. Neviens cits medi
kaments, salīdzinot ar statīniem, nav sevi tik labi 
apliecinājis. Drīzāk tie bezrecepšu medikamenti, 
ko reklamē, ir kaitīgāki. Mēs savā praksē biežāk 
redzam, ka tie izraisa aknu bojājumus.
– Kāpēc cilvēki vairāk grib ticēt homeopāti-
jas spēkam?
– Tas ir atkarīgs no cilvēku domāšanas. Varbūt 
tas ir ģenētiski ieprogrammēts: vai nu cilvēkam 
piemīt kritiskā spriestspēja, vai nepiemīt. To vis
biežāk nevaram izmainīt. Cilvēkiem, kuri nodar
bojas ar homeopātijas biznesu, tas ir izdevīgi.
– Vai statīni jāturpina lietot arī tad, kad holes-
terīna līmenis ir normalizējies?
– Jā, kaut arī ir sasniegts mērķis, statīni tomēr 
jāturpina lietot.Varbūt vienīgi varētu domāt par 
devas samazināšanu, bet ar to ir jābūt uzmanī
gam. Terapiju pārtraukt nedrīkst. Ja negrib lietot 
medikamentus, jāsāk dzīvot veselīgi jau no viena 
gada vecuma, no brīža, kad māte bērnu beidz 
barot ar krūti. Vecākiem jādomā, ko bērns ēd, jo 
visu nosaka ģenētika un ārējās vides ietekme. Ja 
ģenētika ir ļoti izmainīta un paaugstināts holes
terīns tiek pārmantots no vecākiem (ģimenes 
hiperholesterinēmija), tad jau no pusaudža 
gadiem ir obligāti jālieto statīni.

PACIENTU IZGLĪTĪBAI

Andris Skride: «Statīni noteikti jālieto visiem pacientiem ar augstu un ļoti augstu 
kardiovaskulāro risku. Šobrīd notiek diskusijas, ka, iespējams, arī daļai vidēja riska 
grupas slimnieku jālieto statīni.»
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Sirds
veselības avīze

TOMS ZVIRBULIS

Trombu veidošanās un trombembolija 
ir ārkārtīgi nopietna sirds un asinsvadu 
slimību komplikācija, kas ik gadu paņem 
miljoniem cilvēku dzīvības visā pasaulē.

Trombembolija ir akūts asinsvada aizsprosto
jums ar trombu, kas atrāvies no savas izveido
šanās vietas (sirds, asinsvada sieniņā) un nonācis 
asins plūsmā. Plaušu artēriju trombembolija ir 
trešā biežākā kardiovaskulārās sistēmas slimība 
pēc sirds išēmiskās slimības un insulta.
Par to, kā novērst trombu veidošanos un kādi 
medikamenti tiek izmantoti, lai šo patoloģiju ārs
tētu, saruna ar Latvijas Kardioloģijas centra virsār
stu, kardiologu Ilju Zakki.

– Kādiem nolūkiem tiek lietoti antikoagulanti?
– Antikoagulanti tiek lietoti ar vienu mērķi – 
pasargāt cilvēkus no trombu veidošanās un ar 
to saistītajām problēmām. Viens no nopietniem 
iemesliem šo zāļu lietošanai ir sirds priekškam
baru aritmijas, kas ir saistītas ar lielāku trombu 
veidošanās risku. Antikoagulanti jālieto, lai novēr
stu tādu bīstamu akūtu dziļo vēnu trombozes 
komplikāciju kā plaušu artērijas trombembolija. 
Tāpat bez antikoagulantiem neiztikt pēc sirds 
vārstuļa protezēšanas ar mehānisko protēzi un 
dažādām citām sirds kaitēm. Galvenais mērķis 
visos šajos gadījumos ir viens – pasargāt cilvēku 
no trombu veidošanās.
– Kas veicina trombu veidošanos? Kādi ir gal-
venie trombembolijas riska faktori?
– Trombu veidošanos veicina trombocītu adhēze 
jeb trombocītu salipšana. Trombocītu salipšana 
var notikt vairāku iemeslu dēļ. Kā jau minēju, tā var 
būt saistīta ar aritmijām. Pie jebkurām izmaiņām 
sirds ritmā mēs baidāmies galvenokārt no tādām 
komplikācijām kā smadzeņu asinsrites traucējumi. 
Pie priekškambaru aritmijām priekškambari īsti 
nesaraujas, un asinis gar šo dobumu sieniņām 
faktiski nekustas. Asinīm nekustoties, tās sarec, un 
rezultātā veidojas trombi. Ja trombs nonāk asins 
plūsmā, visbiežāk tālāk tas ceļo uz asinsvadiem, 
kas apasiņo galvas smadzenes. Rezultātā attīstās 
išēmisks insults. Trombu veidošanās var būt arī 
iedzimta un ģenētiski predisponēta (lai noteikti 
ģenētisko predispozīciju, tiek veiktas īpašas pār
baudes), tāpat tā var būt saistīta ar sirds asinsvadu 
asinsrites traucējumiem un miokarda infarktu.
– Vai par riska faktoru varam uzskatīt pacienta 
vecumu vai dzimumu jeb demogrāfis-
kos faktorus?
– Jā, ir dati, kuri analizē trombu veidošanās bie
žumu sievietēm un vīriešiem. Sievietēm trom
bembolijas var veidoties biežāk nekā vīriešiem, 
īpaši, lietojot dažādus hormonālos preparātus 
un pārejas vecumā, kad hormonu līmenis orga
nismā mainās. No otras puses, ja gan vīrietim, gan 
sievietei tiek novērota priekškambaru aritmija, 
ko sauc par ātriju mirdzēšanu, tad risks saskar
ties ar trombemboliju faktiski būs vienāds. Šajās 
dažādajās situācijās ārstiem ir jāpieņem pareizie 
lēmumi, kādas zāles konkrētajam pacientam vis
labāk palīdzēs šķīdināt trombus.
– Ļoti lielu Latvijas iedzīvotāju daļu vecumā 
pēc 30 gadiem skar vēnu problēmas. Īpaši 
tas raksturīgs sievietēm. Kas veicina varikozu 
vēnu attīstību un kā tās ietekmē iespējamību 
sievietēm saskarties ar trombemboliju?
– Viens faktors ir mazkustīgs dzīvesveids, otrs 
ir liekais svars, un trešais ir iedzimtības faktors. 
Iedzimtības faktors ir ļoti būtisks, īpaši gados jau
niem cilvēkiem.

Venozās atteces traucējumi un varikozas vēnas, 
protams, ir nopietns riska faktors sievietēm, 
bet nevar aizmirst, ka varikozas vēnas var ras
ties arī vīriešiem. Šie slimnieki nonāk asins
vadu slimību nodaļās, un tur mēs arī varam 
sākt antikoagulantu terapiju, īpaši pēc varikozu 
vēnu ekstirpācijas.
– Vai starp antikoagulantiem pastāv kādas 
atšķirības, vai arī tie ir vienādi?
– Nē, antikoagulanti nav vienādi. Tie dalās divās 
lielās grupās. Pirmā ir perorāli lietojamie antiko
agulanti, kuri savukārt dalās divās apakšgrupās. 
Viena ir tā saucamie jaunie perorālie antikoagu
lanti. Tie ir tiešas darbības antikoagulanti, kas 

ietekmē recēšanas faktorus tieši asinīs. Otra – 
K vitamīna antagonisti jeb netiešas darbības anti
koagulanti, kas nomāc recēšanas faktoru sintēzi 
aknās. Spilgtākais K vitamīna antagonistu pār
stāvis ir varfarīns. Otra lielā grupa ir injicējamie 
antikoagulanti, tādi kā heparīns. Tas arī tiek dalīts 
divās apakšgrupās. Viena grupa ir nefrakcionētais 
heparīns, kuru lieto pie dažādām patoloģijām, bet 
otra – mazmolekulārie heparīni.
Ja pacientam pastāv trombu veidošanās risks, tad 
jebkurš ārsts, to vidū ģimenes ārsts, var viņam 
nozīmēt antikoagulantu terapiju. Terapija ir jātur
pina visu mūžu.
– Kas notiek, ja terapija tiek pārtraukta?

– Ja terapija tiek pārtraukta, var rasties tā sauca
mais rikošeta efekts. Tas nozīmē, ka koagulācija 
var pastiprināties. Trombocīti var sākt pastiprināti 
salipt, un pacientam pastiprināti veidojas trombi. 
Tāpēc terapiju pārtraukt noteikti nevajadzētu, 
īpaši, ja pacientam ir tāds riska faktors kā arit
mija. Ja pacientam ir aritmija, tad antikoagulanti ir 
jālieto visu mūžu. Tāda pat ir situācija, ja pacientam 
ir implantēts mehāniskais sirds vārstulis. Turklāt, 
ja ir ievietots mehāniskais sirds vārstulis, pacien
tam der tikai viena veida medikaments – varfarīns. 
Šim medikamentam ir kāda īpatnība: to lietojot, ir 
jākontrolē INR rādītājs, kas norāda uz asins recēša
nas laiku, jo pastāv samērā augsts asiņošanas risks. 
Tas ir jāatceras jebkuram slimniekam, kurš lieto 
varfarīnu: išēmiska insulta risks viņam tiek samazi
nāts, bet asiņošanas risks pieaug. INR rādītājam ir 
jābūt robežās no 2 līdz 3. Tātad ir jālieto konkrēta 
varfarīna deva un jākontrolē INR rādītājs. Sākotnēji 
tas ir jākontrolē bieži – katru otro dienu vai reizi 
nedēļā. Vēlāk, kad ir panākts vēlamais INR līmenis, 
to var kontrolēt reizi mēnesī. Jaunajiem perorāli 
lietojamajiem antikoagulantiem šāda asiņošanas 
riska nav, tāpēc kontrole nav nepieciešama. Tāpat 
tiem ir mazāka mijiedarbība ar citiem medikamen
tiem nekā netiešas darbības antikoagulantiem.
– Tātad, lietojot antikoagulantus, ļoti svarīga 
ir paša pacienta attieksme pret zāļu lietošanu?
– Tieši tā, ļoti svarīga ir līdzestība. Pacientam ir 
jāizstāsta par terapijas būtību un jāpaskaidro, 
kāpēc viņam antikoagulanti ir jālieto. Tāpat ir 
jāizstāsta, cik liela medikamenta deva ir jālieto. 
Vēlāk pacients devu var pielāgot pats – kādu 
dienu paņemt par pustableti vairāk vai mazāk 
– un regulēt INR līmeni bez ārsta kontroles. Ir 
tikai viens svarīgs nosacījums – INR atrodas nor
mas robežās.
– Jūs minējāt, ka antikoagulanti palielina asi-
ņošanas risku. Kā šāda riska iespējamību kon-
krētam pacientam iespējams noteikt?

– Bez šaubām antikoagulantu lietošana palielina 
asiņošanas risku. Ja pacientam ir aritmija, kura 
draud ar smadzeņu asinsrites traucējumiem, 
mēs izmantojam divas skalas. Ar pirmās ska
las – CHA2 DS2 VASc – palīdzību mēs nosakām 
insulta risku un antikoagulantu lietošanas indi
kācijas. Otra skala HASBLED palīdz noteikt asi
ņošanas iespējamību antikoagulantu lietošanas 
laikā. Ja skalas rādītāji brīdina par augstu asiņo
šanas iespējamību, tad antikoagulantu deva 
ir vai nu jāsamazina, vai arī jāatceļ pavisam. Ir 
situācijas, kad pacientam ir gan aritmija, gan 
kuņģa asiņošana. Šajā gadījumā mēs antikoa
gulantus dot nevaram. Vispirms ir jāaptur kuņģa 
asiņošana un tikai tad jāpāriet uz antikoagu
lantu terapiju.
– Vai asiņošanas gadījumā antikoagulantu 
iedarbību ir iespējams pārtraukt nekavējoties?
– Ja ir sākusies asiņošana, mums ir pieejami tā 
saucamie antidoti antikoagulantu lietošanai. 
Tie ir preparāti, kas var nekavējoties apturēt 
asiņošanu. Antidoti gan nav izstrādāti visiem 
medikamentiem, bet tikai dažiem – gan jau
najam dabigatran, gan varfarīnam. Pašlaik 
notiek plaši pētījumi par iespēju radīt antido
tus visiem antikoagulantiem.
– Vai nākotnē varētu tikt izstrādāti tādi anti-
koagulanti, kuriem asiņošanas risks tiktu 
samazināts līdz minimumam?
– Paša antikoagulanta darbības būtība ir šķīdināt 
trombus. Ja mēs šķīdinām trombus, protams, tiek 
palielināts asiņošanas risks. Grūti iedomāties anti
koagulantu, kurš būtu absolūti bez jebkāda asiņo
šanas riska. Kā būs nākotnē? Man ir grūti pateikt. 
Pēc manām domām, pirmais solis, kurš ir jāveic, 
– jāatrod antidoti jebkuram antikoagulantam, ne 
tikai manis nosauktajiem, un tad mēs droši varē
sim šos preparātus lietot. Ja radīsies sarežģījumi, 
mēs varēsim iedzert antidotu un nobloķēt anti
koagulanta darbību.

Ilja Zakke: «Galvenais antikoagulantu lietošanas mērķis visos gadījumos ir viens – pasargāt cilvēku no trombu veidošanās un 
ar to saistītajām problēmām.»
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Palīdz novērst infarktu un insultu risku
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Ja pacientam pastāv 
trombu veidošanās risks, 
tad jebkurš ārsts, to vidū 
ģimenes ārsts, var viņam 
nozīmēt antikoagulantu 
terapiju. Terapija ir 
jāturpina visu mūžu.
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JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

TOMS ZVIRBULIS

Viens no sirds asinsvadu slimību nozīmī-
gākajiem riska faktoriem un galvenais 
priekšlaicīgas mirstības riska faktors 
pasaulē ir arteriālā hipertensija. Latvijā ir 
pieejams plašs medikamentu klāsts cīņai 
ar paaugstinātu asinsspiedienu. No tiem 
ir jāizvēlas katram pacientam piemēro-
tākās zāles.

Lai vairāk uzzinātu par to, kādas zāles asinsspie
diena normalizēšanai ir pieejamas, kā tās pacien
tam var palīdzēt un pēc kādiem kritērijiem tās tiek 
izvēlētas, uz sarunu aicinājām Liepājas reģionālās 
slimnīcas Kardioloģijas un iekšķīgo slimību noda
ļas virsārsti, kardioloģi Ivetu Šimi.

– Paaugstināts asinsspiediens ir viens no 
sirds asinsvadu slimību riska faktoriem. Daž-
kārt tiek lietots arī tāds termins kā centrālais 
asinsspiediens. Lūdzu, paskaidrojiet, ko tas 
nozīmē, un kāda ir centrālā asinsspiediena 
nozīme kardiovaskulāro risku novērtēšanā?
– Centrālo asinsspiedienu nevar izmērīt ārsta 
kabinetā ikdienas apskates laikā. Tam vairāk ir 
zinātniska nozīme klīniskajos pētījumos: izmērīt 
pacientu asinsspiedienu lielajos asinsvados, tad 
datus interpretēt un pieņemt, ka mērījumi varētu 
būt līdzīgi arī citiem cilvēkiem. Parasti šie mērī
jumi tiek izmantoti jaunu medikamentu ievieša
nas pētījumos, lai saprastu, kā šīs zāles darbojas. 
Lielākoties tas tiek darīts, lai uzzinātu, vai medi
kamenti tikai pazemina asinsspiedienu, vai dod 
kādu labumu asinsvadu ārstēšanā.
– Tātad notiek cīņa ne tikai ar cēloņiem, bet 
arī ar sekām?
– Tieši tā. Mēs atklājam paaugstinātu asinsspie
dienu centrālajos asinsvados un nosakām, vai 
tam ir kāda ietekme uz pārējo asinsriti. Piemē
ram, asinsriti galvas smadzenēs, sirdī, bet īpaši 
kontrolēt un pētīt centrālo asinsspiedienu ikdienā 
mēs nevaram.
– Vai jūs varētu piekrist izteicienam: «Mēs 
esam tik veci, cik veci ir mūsu asinsvadi»? 
Kas ļauj saglabāt asinsvadu veselību arī lie-
kākā vecumā?
– Patiesībā tu esi tik vecs, cik vecs tu izskaties. Esot 
ārzemēs, mēs dažkārt spēlējam spēli: paskatā
mies uz cilvēku un novērtējam, cik viņam varētu 
būt gadu. Eiropas kardiologu vidū ir kāds plaši 
pazīstams kardiologs, kuram ir pāri 90, bet ārēji 
viņš izskatās aptuveni 70 gadus vecs. Asinsvadu 
veselībai noteikti ir sava svarīga loma. Asinsrite 
nosaka to, cik daudz asiņu pieplūst sirdij, kājām, 
galvai, nierēm. Ja ar to viss ir kārtībā, cilvēks ne 
tikai izskatās jaunāks, viņš arī domā kā jaunāks. 
Viņš var iet, skriet, peldēt kā jauns cilvēks.
– Tad patiess noteikti ir arī pretējs apgalvo-
jums: ja tavi asinsvadi ir sliktā stāvoklī, tad 
arī ārēji tu izskaties vairāk novecojis?
– Ja tev ir 40 gadi un amputēta kāja kājas asins
vadu nosprostošanās dēļ, tādi pat ir arī sirds asins
vadi. Ir bijušas vairākas lēkmes un mazi insulti 
galvā, bojāti nieru asinsvadi un citas problēmas. 
Pasē norādītais vecums un bioloģiskais vecums 
var atšķirties par 20–40 gadiem. Dažs cilvēks 40 
gados var justies kā deviņdesmitgadīgs.
– Vai jūsu praksē šādi gadījumi ir bijuši?
– Jā, mums šādi gadījumi ir bijuši. Organisms 
varbūt nav «nolaists», bet šim stāvoklim ir bijusi 
ģenētiska predispozīcija. Mūsdienās, laikus uzsā
kot ārstēšanu, šādu slimību attīstību var aizkavēt 
par 10–20 gadiem. Taču būtu maldīgi domāt, ka 
cilvēki, kuru gēnos ir ieprogrammēta augstāka 

saslimstība ar sirds un asinsvadu slimībām, dzī
vos ilgāk par tiem, kuru gēnos šādas informācijas 
nav. Ir gadījumi, kad cilvēki nomirst pašā spēku 
plaukumā. Varbūt ģenētiski tas tā bijis paredzēts, 
bet, akurāti sekojot savai veselībai, viņi varētu 
nodzīvot līdz gadiem 65. Mūsu nodaļā vecākajam 
pacientam ir 92 un pacientei 96 gadi. Nevienam 
no viņiem nav liels liekais svars. Viņi ēd tāpēc, ka 
tas ir nepieciešams, nevis aiz gara laika. Viņi visu 
mūžu ir strādājuši un kustējušies. Darot sev pāri, 
nav iespējams nodzīvot līdz šādam vecumam.
– 20. gadsimta astoņdesmitajos gados tika 
atklāts, cik svarīga loma dažādu procesu 
norisē cilvēka organismā ir slāpekļa oksī-
dam. Vai slāpekļa oksīds ietekmē arī asins-
vadu veselību?
– Tas atslābina asinsvadus un veicina asinsspie
diena samazināšanos, kas savukārt uzlabo asinsriti.
– Asinsspiediena samazināšanai pacien-
tiem parasti tiek izrakstītas zāles. Kā tiek 
izvēlēti medikamenti katram konkrētajam 
pacientam? 
– Mūsdienās izvēle ir ļoti liela un to var indivi
dualizēt pēc katra pacienta stāvokļa. Tiek ņemts 
vērā pacienta dzimums, viņa dzīvesvieta, aktivi
tātes līmenis. Mēs ar pacientu izrunājam, vai viņš 
zāles varēs dzert vienreiz vai divreiz dienā, vai 
viņam labāk patīk tabletes vai kapsulas. Ir pie
rādīts, ka mazāks dienas laikā lietojamo tablešu 
skaits palielina līdzestību. Līdz ar to medikamenti, 
kas ir kombinēti vienā tabletē, tiks dzerti labprā
tāk, regulārāk, un iedarbosies labāk. Tiem ir mazāk 
blakņu, jo vienlaikus tiek lietotas mazākas zāļu 
devas. Ir zāles, kuras palēnina sirdsdarbību viegli 
satraucamiem pacientiem. Zāles, kuras labi dar
bojas vecākiem cilvēkiem, noņemot asinsvadu 
spazmas un nav saistītas ar krasām asinsspiediena 
izmaiņām. Zāļu piemeklēšana ir ļoti individuāla.
– Kurā brīdī pacientiem tiek doti asinsvadu 
dilatatori un kā tie darbojas?
– Asinsvadus paplašinošie medikamenti mūs
dienās tiek lietoti reti. Vairāk tos izmanto 
asinsvadu ķirurgi kāju asinsvadu problēmu 

gadījumā. Patiesībā asinsvadus, ja to sieniņas 
ir stipri apkaļķojušās, nav iespējams paplašināt. 
Ir asinsspiedienu pazeminoši medikamenti, tā 
saucamie kalcija kanālu antagonisti, kas mīkstina 
un nedaudz paplašina asinsvadus. Līdzīgi darbo
jas sirdsdarbību palēninošie medikamenti. Kāju 
asinsvadu problēmu gadījumā medikamenti efek
tīvi darbojas tikai paralēli fiziskajām aktivitātēm. 
Pacients lieto zāles un kustas, un tad viņam izvei
dojas jauni mazie asinsvadi, jo muskulis reaģē 
uz fizisko slodzi. Lietojot tikai vienu pašu tableti, 
nekas būtiski nemainīsies.
– Vai asinsvadu aizaugšanā lielāka nozīme ir 
ģenētiskajai predispozīcijai, dzīvesveidam, 
vai arī tas ir abu faktoru kopums?
– Droši vien, ka tā būs kombinācija. Cilvēkiem 
40–50 gadu vecumā, kad notiek pirmie infar
kti, kādā asinsvadā ir izveidojies mīksts holeste
rīna sakopojums ar mīkstu vidiņu, un tas augsta 
asinsspiediena vai stresa situācijā plīst. Lielākoties 
šādos gadījumos asinsvads ir bojāts tikai vienā 
vietā, un mēs to varam salabot. Mainot dzīves
veidu, cilvēks var mierīgi dzīvot vēl vismaz 20–25 
gadus, un šie notikumi neatkārtosies. Turpretim 
veciem cilvēkiem asinsvadi ir kļuvuši šaurāki, 
apkaļķojušies un vairs nereaģē uz paplašinātā
jiem. Viņiem ir iestājies tāds kā līdzsvars un šo 
līdzsvaru nevajadzētu izjaukt. Dzīvot lēni un prā
tīgi, ievērot veselīgu dzīvesveidu, izgulēties, būt 
mēreni fiziski aktīviem.
– Kādos gadījumos sirds asinsvadu slimību 
pacientiem tiek doti beta blokatori?
– Beta blokatori ir zāles, kas palēnina sirdsdar
bību. Šī medikamentu grupa ir ļoti plaša, pietie
kami dažāda. Mūsdienās šīs zāles arvien mazāk 
lieto asinsspiediena normalizēšanai. Reizēm 
mēs tās lietojam pārejas periodos, kad pacien
tam ir paārtrināta sirdsdarbība, vai kombinācijā ar 
citiem medikamentiem. Noteikti šie medikamenti 
tiek lietoti sirds mazspējas ārstēšanā, kur vaja
dzīga palēnināta sirdsdarbība, kā arī pēc miko
arda infarkta. Tas tiek darīts tāpēc, ka tajā laikā, 
kad sirds ir atslābusi un piepildās sirds asinsvadi, 

pildīšanās procesam ir jābūt garākam, lai uzlabotu 
asinsriti sirds muskulī.
– Vai beta blokatoru lietošana var negatīvi 
ietekmēt mūsu sirds asinsvadu sistēmu (ate-
rosklerotiskāki, sašaurinātāki asinsvadi, sirds-
darbības traucējumi utt.), tas ir, padarīt mūs 
hemodinamiski vecākus?
– Daļa beta blokatoru ir vazodilatējoši jeb asins
vadus paplašinoši. Tie noteikti mūs nepadara 
hemodinamiski vecākus. Ir tikusi pētīta šo beta 
blokatoru ietekme uz vecākiem cilvēkiem, un ir 
secināts, ka tie darbojas labi pret sirds mazspēju 
un nedaudz samazina asinsspiedienu. Tā sauca
mie neselektīvie beta blokatori, kuri nedarbojas 
tikai uz vienu konkrēto problēmu, bet ietekmē 
vairākas organisma sistēmas, mūs nepadara ievē
rojami vecākus, bet tiem ir daudz blakusparā
dību. Vienam perifērās cirkulācijas traucējumu 
dēļ salst rokas, var būt samazināta slodzes tole
rance, nogurums, bezmiegs, svara pieaugums, 
glikozes tolerances traucējumi utt. Tomēr nelie
lās devās tie ir droši medikamenti. Šīs ir vienas 
no nedaudzajām zālēm, kuras var lietot sievietes, 
kuras gaida bērnu.
– Arteriālā hipertensija ar laiku bojā asins-
vadus, padara tos neelastīgus. Vai arī šādus 
asinsvadus ir iespējams paplašināt?
– Lielie asinsvadi ievērojami nesašaurinās, taču 
kļūst cieti un neelastīgi, un nespēj pielāgoties 
dažādām situācijām. Piemēram, stresa situācijā 
mūsu asinsspiediens paaugstinās. Ja mēs šo stā
vokli risinām, asinsspiediens normalizējas. Sākot 
sportot, mums paātrinās sirdsdarbība un ceļas 
asinsspiediens. Ieejot ritmā, skrienot vienmērīgi, 
asinsspiediens pat nedaudz samazinās. Tātad cil
vēks pielāgojas dzīves situācijai. Ja asinsvads ir 
bojāts, rodas arī regulācijas traucējumi. Regulācija 
ir neadekvāta, un pat pie neliela stresa asinsspie
diens pieaug ļoti strauji un, stresam mazinoties, 
nesamazinās. Asinsvads uz stresu reaģē, kļūstot 
biezs, ciets, un arī tādēļ nespēj adekvāti reaģēt 
uz situāciju.
– Cik sarežģīti ir piemeklēt precīzu terapiju 
katram pacientam?
– Mēs cenšamies strādāt maksimāli pietuvināti 
pacientam vajadzībām. Tāpēc mums ir ļoti dažā
das medikamentu kombinācijas un ārstēšanas 
iespējas. Godīgam ir jābūt arī pacientam un jāiz
stāsta savas vajadzības. Jāveidojas sadarbībai, 
līdzestībai. Pacientam pašam ir jāzina, kad asins
spiediens viņam ir paaugstināts, kādi ir tā cēloņi.
– Jaunākās Eiropas arteriālās hipertensijas 
ārstēšanas vadlīnijas rekomendē kā pirmos 
no beta blokatoriem izvēlēties vazodilatējo-
šos, jo tie samazina centrālo asinsspiedienu 
un neietekmē glikozes un lipīdu vielmaiņu, 
salīdzinot ar klasiskajiem beta blokatoriem.
– Ja runājam par beta blokatoriem ar asinsvadus 
paplašinošu efektu, tad tie nav vienīgie. Ir pie
ejami arī citi beta blokatori, taču tiem nav pierā
dīta efektivitāte arteriālās hipertensijas gadījumā. 
Eiropas kardioloģijas vadlīnijas nosaka, ka medi
kamenti tiek lietoti tad, kad ir pierādījumi, ka šis 
medikaments ne tikai pazemina asinsspiedienu, 
bet arī ārstē arteriālo hipertensiju. Valstīs ir dažā
das iespējas, dažāds materiālais nodrošinājums.
– Vai pacientiem, kuri lieto beta blokatorus, 
regulāri ir jāpārbauda cukura līmenis asinīs?
– Es zinu, ka šādas problēmas mēdz būt, bet 
maniem pacientiem to nav bijis, jo neviens no 
viņiem šos medikamentus nelieto tik lielās devās. 
Tas vairāk attiecas uz slimniekiem, kuriem varētu 
attīstīties cukura diabēts, nevis tiem, kuriem tas 
jau ir diagnosticēts. Cukura diabēta ārstēšana 
pēdējo piecu gadu laikā ir radikāli izmainījusies, 
un slimniekiem par to uztraukties nevajadzētu.
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Iveta Šime: «Ir pierādīts, ka mazāks dienas laikā lietojamo tablešu skaits palielina 
līdzestību. Līdz ar to medikamenti, kas ir kombinēti vienā tabletē, tiks dzerti labprā-
tāk, regulārāk un iedarbosies labāk. Tiem ir mazāk blakņu, jo vienlaikus tiek lietotas 
mazākas zāļu devas.»

Labai sirds veselībai – veseli asinsvadi
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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 stafi
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 
ehokardiogrāfiskā 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 konflikts. 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 fibrilācija 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 

Transkatetra vārstuļu implantācijas: iespēja palīdzēt pacientiem, kurus agrāk neoperēja
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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. Rentgenogrāfijas un ehokar
diogrāfijas 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 ehokardiogrāfi
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 ehokardiogrāfijas 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 finansējuma 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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Sniegt iespēju dzīvot
EVITA HOFMANE

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 
(BKUS) Bērnu kardioloģijas un kardioķi-
rurģijas klīnika ir vienīgā šāda profila klī-
nika bērniem Latvijā. Gadā te tiek ārstēti 
vidēji 500 pacienti un veiktas aptuveni 
200 dažādas sirds operācijas.
 
Par klīnikas darbu, novitātēm un veselības aprū
pes sistēmu valstī runājam ar Latvijas Bērnu 
ķirurgu asociācijas prezidentu, BKUS Bērnu kar
dioloģijas un kardioķirurģijas klīnikas vadītāja p.i., 
bērnu ķirurgu un sirds ķirurgu Valtu Ozoliņu.

– Latvijas medicīnā allaž trūkst naudas. 
Kā šobrīd klājas bērnu kardioloģijai un 
kardioķirurģijai? 
– Neapšaubāmi bērnu kardioloģija un kardioķi
rurģija ir dārgākā pediatrijas nozare. Darbs un 
operācijas, ko veicam, ir ļoti svarīgi pacientiem 
un viņu ģimenēm. Bērniem tā ir iespēja dzīvot.
Runājot par finansējumu, ir vairāki aspekti. Es 
ļoti lepojos, ka mums slimnīcā ir jauna operāciju 
zāle un reanimācija, arī par tehnisko aprīkojumu 
mēs nevaram sūdzēties. Lielākā problēma ir vis
pārējais medicīnas stāvoklis Latvijā. Nepietieka
mais finansējums medicīnai vairāk nekā 20 gadu 
garumā, zemais iekšzemes kopprodukts, no kura 
mazāk nekā 3,5% tiek novirzīti medicīnai – tas ir 
absolūti nepietiekoši. Līdz ar to medicīna ir hro
niskā badā. Tas atsaucas uz mediķu algām. Situā
cija ir katastrofāla. Tā ir pamatproblēma. Tālāk jau 
ir sekas, tostarp finansējums tādām program
mām kā iedzimto sirdskaišu ķirurģija un bērnu 
kardioloģija. Tās nav pelnošas nozares, līdz ar 
to speciālisti pamazām pārorientējas uz tādām 
nozarēm, kur var vairāk nopelnīt. Strādā dažādās 
privātās iestādēs, konsultējot mazāk sarežģītu 
sirdskaišu gadījumos utt. Reti kurš vēlas strādāt 
intensīvajā terapijā ar smagiem pacientiem, kur 
viena pacienta apskate, novērošana, stāvokļa 
izvērtēšana dažreiz prasa veselu darba dienu. 
Šajā laikā var veikt apskati 30 veseliem pacien
tiem, kuriem vienkārši vajadzīgi skrīninga izmek
lējumi. Atalgojums spiež pieņemt šādu izvēli. 
Tāpēc es ļoti ceru, ka veselības ministres Andas 
Čakšas uzsāktās reformas nesīs rezultātus, viņai 
pietiks politiskā atbalsta, lai radikāli pārdalītu 
finansējumu par labu veselības aprūpei. Apara
tūru mēs varam iegādāties tad, kad saņemam 
finansējumu, bet, ja nebūs speciālistu, kas ar to 
strādās? Jaunu speciālistu apmācība no nulles 
vai jaunu viesspeciālistu piesaiste tādās nozarēs 
kā bērnu kardioloģija nav iespējama. Piesaistīta
jam speciālistam būs jāmaksā vēl dārgāk, un mēs 
to nevaram atļauties. Tāpēc es pilnībā piekrītu 
ministrei, ka ir jākoncentrējas uz personālresur
siem. Tie ir optimāli jāizmanto, bet ar to būs par 
maz. Ir nepieciešams liels papildu finansējums. 
Ilgi strādājot zema finansējuma apstākļos, cieš 
arī darba organizācija, jo ārsti cenšas piestrādāt 
citur, viņi strādā mazāk stundu, mazāk efektīvi, 
un tās ir zemā medicīnas finansējuma sekas. Es 
uz šo problēmu varu paskatīties arī no nedaudz 
cita rakursa, jo man ir pieredze, strādājot Albā
nijā. Ja mēs sakām, ka mums ir slikti, tad viņiem 
ir vēl sliktāk. Tur valstī vispār nav invazīvās bērnu 
kardioloģijas programmas. Albānijā faktiski valsts 
medicīna ir novesta līdz kraham, un ir attīstīju
sies privātā medicīna. Darbā tiek iesaistīti ārsti 
no ārzemēm, bet viss ir ļoti dārgi. Lielākajai daļai 
iedzīvotāju medicīnas pakalpojumi šajās ārstnie
cības iestādēs nav pieejami.

BKUS ārstiem ļoti lielu atbalstu sniedz Bērnu 
slimnīcas fonds. Mūsu šaurajā specializācijā bez 
regulāras domu apmaiņas un apmācības nav 
iespējams strādāt, bet viss prasa naudu. Brau
ciens uz kongresu vai kursiem vidēji izmaksā 
ap 1000 eiro – tā ir aptuveni viena ārsta mēneš
alga. Retākais reizi gadā ir jābrauc uz kongresu 
vai kursiem. Slimnīca ar savu niecīgo budžetu 
to nevar atļauties apmaksāt. Iespēju mācīties 
un papildināt zināšanas mums faktiski pilnībā 
nodrošina Bērnu slimnīcas fonds, kuram šo 
naudu ziedo dažādas organizācijas. Tātad mums 
palīdz labdarība.
– BKUS ir izveidojusies laba sadarbība un pie-
redzes apmaiņa ar kolēģiem ārvalstīs.
– Sadarbība mums ir ļoti svarīga, jo Latvija ir maza 
valsts, kurā dzīvo nu jau mazāk nekā divi miljoni 
iedzīvotāju. Vidējais dzīvi dzimušo bērnu skaits ik 
gadu ir ap 20 000. Pie mums ļoti labi strādā fetālie 
kardiologi, un aptuveni 60% sirdskaišu tiek diag
nosticētas pirms dzimšanas. Iedzimto sirdskaišu 
skaits nav liels, tā ir ļoti šaura, specifiska nozare, 
ko tik mazā valstī ir grūti attīstīt. Tāpēc Latvijai 
šajā jomā neapšaubāmi ir vajadzīga starptautiska 
sadarbība, lai nodrošinātu nepieciešamo ārstēša
nas kvalitātes līmeni.
Ar ārzemju speciālistiem sadarbojamies jau dau
dzus gadus. Visvairāk ar Itālijas, Anglijas, Vācijas 
un Dānijas kolēģiem. Itālijā sadarbojamies ar pro
fesora Vitorio Vannini vadīto Bērnu sirds fondu. 
Speciālisti brauc pie mums, un mēs braucam pie 
viņiem. Kopā veicam sarežģītas operācijas. Arī es 
esmu iesaistījies profesora V. Vannini vadītā fonda 
darbā. Jau trīs reizes esmu braucis uz Albāniju, 
Tirānu apmācīt ārstus. Sadarbība mums ir nepie
ciešama, jo nozares specifika ir ļoti šaura, novēro
jami reti gadījumi. Piemēram, pagājušajā nedēļā 
no slimnīcas izrakstījām veiksmīgi izoperētu 
pacientu, kuram bija ļoti reta iedzimta sirds ano
mālija – iztrūkstošs plaušu artērijas vārstulis, kas 
kombinējies ar Fallo tetrādi. Tāda tipa sirdskaite, 
ņemot vērā mūsu teritoriju un iedzīvotāju skaitu, 
ir sastopama vienu reizi 10–20 gados. Korekcija 
ir ļoti kompleksa, sarežģīta, un to faktiski nebūtu 
iespējams veikt, ja mums nebūtu starptautiskas 

sadarbības ar ārstiem, kuriem ir pieredze šādu 
operāciju veikšanā.
Ir ļoti nozīmīgi, ka mēs tepat Latvijā veiksmīgi 
varam veikt tādas sarežģītas operācijas. Tas ir tikai 
viens piemērs, kāpēc sadarbība ar citu valstu spe
ciālistiem ir ļoti nepieciešama. Pretējā gadījumā 
nav iespējams attīstīt un saglabāt savu profesio
nālo līmeni.
– Vai pastāv kādas noteiktas tendences bērnu 
saslimstībai ar sirds slimībām?
– Iedzimtās sirdskaites visā pasaulē ir sastopa
mas ar gandrīz vienādu biežumu. Tie ir 8–15 bērni 
ar iedzimtām sirdskaitēm uz katriem 1000 dzīvi 
dzimušajiem. Latvijā ik gadu piedzimst aptuveni 
20 000 bērnu, tāpēc mēs diezgan precīzi varam 
prognozēt, ka katru gadu būs 200 jauni pacienti 
ar sirdskaitēm. Es šajā nozarē strādāju kopš 2004. 
gada, un šī statistika arī diezgan precīzi piepildās. 
Kopš 2009. gada Bērnu slimnīcā ir strauji attīs
tījusies kardioloģija un invazīvā kardioloģija. Ir 
pieaudzis to pacientu skaits, kuri izdzīvo ar sma
gām un kompleksām sirdskaitēm. Ja ap 2000. 
gadu sākumu mirstība ar smagām un komplek
sām sirdskaitēm bija līdz 90%, tad tagad gandrīz 
visi pacienti izdzīvo. Šiem bērniem arvien biežāk 
tiek veiktas atkārtotas operācijas, lai viņiem varētu 
nodrošināt pilnvērtīgu dzīvi, tāpēc mūsu darba 
apjoms pieaug. Mums ir ne tikai tie pacienti, kuri 
primāri nāk klāt katru gadu, bet atkārtoti nāk bēr
niņi, kuriem ir kompleksas sirdskaites un kuriem 
ik pa laikam ir vajadzīga gan invazīva, gan ķirur
ģiska palīdzība. Drīz šī problēma parādīsies arī 
pieaugušo medicīnā, kad mūsu pacientiem pēc 
18 gadu sasniegšanas vajadzēs pāriet to kardio
logu aprūpē, kuri strādā ar pieaugušajiem. Šobrīd 
šādu speciālistu Latvijā nav.
– Kādas sirds operācijas bērniem pie mums 
veic visbiežāk?
– Eiropas valstīs biežākā sirdskaite, bērniem pie
dzimstot, ir izolēts kambaru starpsienas defekts, 
priekškambara starpsienas defekts, aortas koark
tācija, atvērts arteriālais vads un virkne citu. Bie
žākās no kompleksajām kaitēm ir Fallo tetrāde 
un atrioventrikulārs septāls defekts. Kopumā ir 
aptuveni divi desmiti biežāko operāciju veidu. 

Ir arī retas iedzimtas sirds anomālijas, kuras tiek 
operētas reizi vai divas gadā.
– Presē regulāri parādās ziņas, ka Latvijas 
bērnu kardioķirurgi veikuši pie mums līdz 
šim nebijušas operācijas. Par ko no paveiktā 
ir vislielākais gandarījums?
– Es esmu priecīgs un lepns par to palīdzību, ko 
varam sniegt ikvienam bērnam. Gan tiem, kuriem 
ir vienkāršākas sirds slimības, gan tiem, kuriem 
jāveic kompleksa un sarežģīta sirds operācija. Ir 
virkne lietu, kas pēdējo pāris gadu laikā notikušas 
sirds ķirurģijas jomā. Parādās iespējas veikt arvien 
sarežģītākas operācijas. Pirms dažiem gadiem 
operējām ļoti retu anomāliju – plaušu artērijas 
cilpu, kas tiek atklāta reizi divdesmit gados. Tā 
tika diagnosticēta un operēta, balstoties tikai uz 
teorētiskajām zināšanām, bez iepriekšējas prak
tiskas pieredzes. Bērnu kardioķirurģijai ir rakstu
rīgi, ka nav multicentru pētījumu, tāpēc dažkārt 
nākas improvizēt.
Viena no operācijām, ko vēlos atzīmēt, ir aortas 
vārstuļa plastika. Bērnam aortas vārstulis netiek 
nomainīts, bet, izmantojot bērna paša audus vai 
dažkārt arī izmantojot dažādus ielāpmateriālus, 
vārstuļi tiek salaboti. Ir bijušas vairākas veiksmī
gas aortas vārstuļa plastikas operācijas. Tad, ja 
šo vārstuli nevar salabot, tiek izdarīta aortas vār
stuļa auto protezēšana ar paša pacienta plaušu 
artērijas vārstuli. Plaušu artērijas vārstulis nav tik 
nozīmīgs kā aortas vārstulis, un ar šo operāciju 
mēs problēmu pārnesam no nozīmīgāka vārstuļa 
uz maznozīmīgāku vārstuli. Tālāk mēs situāciju 
varam risināt, izmantojot invazīvās kardioloģi
jas metodes, plaušu artērijas vārstuli implantējot 
caur vēnu. To sauc par transvazālu plaušu artē
rijas protezēšanu. Tāpat veiksmīgi strādājam ar 
maziem bērniem, kuriem jau piedzimstot ir sma
gas, kompleksas sirdskaites. Piemēram, bērniem 
tiek veikta Botallo jeb arteriālā vada stentēšana. 
Latvijā pirmo reizi ir veikta plaušu artērijas vār
stuļa atrēzijas korekcija jaundzimušā vecumā, 
perforējot vārstuli un ievietojot stentu bez pie
slēgšanas mākslīgajai asinsritei. Tas ir pirmais ārs
tēšanas etaps pacientam ceļā uz pilnu korekciju.
– Ar kādām domām jūs skatāties nākotnē?
– Šobrīd Latvijas medicīnā situācija ir diezgan 
trausla. Kopš neatkarības atgūšanas Latvijā nav 
bijis adekvātas un pareizas veselības aizsardzī
bas politikas. Šobrīd notiekošais ir sekas, kuras 
varēja paredzēt. Domāju, ka situācija ir ļoti sarež
ģīta. Ir svarīgi saprast, ka veselības aprūpē ir jāie
gulda valsts nauda. Citādi mēs nespēsim sniegt un 
pacienti nevarēs saņemt mūsdienīgu palīdzību. 
Patiesībā mēs jau šobrīd to nespējam sniegt. Tas 
ir jāsaprot ne tikai mediķiem. Arī visai tautai ir 
jāprasa vairāk. Jāapzinās, ka problēma ir nozī
mīga, ir svarīgi ieguldīt līdzekļus veselības aiz
sardzībā. Citādi mēs zaudēsim speciālistus, kas 
ir mūsu lielākā bagātība.
Ja runājam par iedzimtām sirdskaitēm, tad es 
lepojos ar to, cik daudz mēs varam izdarīt. Taču 
mūs satrauc atalgojums, īpaši medicīnas māsu 
algas. Mums intensīvajā terapijā trūkst medicīnas 
māsu. Ir jādomā, kā viņas piesaistīt. Vispareizā
kais risinājums būtu maksāt padarītajam darbam 
atbilstošu algu.
Ir arī virkne pozitīvu lietu, ko var izdarīt bez naudas, 
un daudz kas jau ir izdarīts. Viena no pozitīvajām 
lietām, kas ieviesta Bērnu slimnīcā, ir iekšējā darba 
kvalitātes kontroles sistēma. Tā ir ļoti labi izstrādāta, 
un jebkurš sarežģījums tiek analizēts, atrastas kļū
das un izdarīti secinājumi. Bērnu slimnīca šajā jomā 
ir pionieri, un pacientu veselības aprūpes drošības 
kontroles sistēma darbojas labi.

Kopumā ir aptuveni divi desmiti biežāko operāciju veidu. Eiropas valstīs biežākā 
sirdskaite, bērniem piedzimstot, ir izolēts kambaru starpsienas defekts, priekškam-
bara starpsienas defekts, aortas koarktācija, atvērts arteriālais vads un virkne citu.
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VĀRDS SPECIĀLISTAM

ANDA MIRONOVA, 

sertificēta 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: 34450)

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 profilaksi. 
Simptomu samazināšanai mute ir skalojama ar 
fizioloģisko 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 inficētā 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 fluorīdu 
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 fluorīdus 
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.

OK
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Ārā ir iestājies pavasaris, un līdz ar sil-
tāku laiku arvien biežāk uz ielām redzam 
cilvēkus, kuri sākuši skriet. Skriešana ir 
ne tikai lielisks veids, kā izkustēties no 
mājām, bet arī uzlabot veselību. Te gan 
būtu jāatceras, ka viss ir jādara ar mēru, 
jo pārmērīgi liela slodze var novest pie 
pretēja rezultāta – veselības graušanas.

Lai vairāk uzzinātu par to, kā izvēlēties samērīgu 
slodzi, sev piemērotas fiziskās aktivitātes, tajā 
pašā laikā nenodarot sev pāri, uz sarunu aicinā
jām Latvijas Olimpiskās vienības galveno ārsti 
Līgu Cīruli, kuras pārziņā jau ilgus gadus ir Lat
vijas olimpiešu veselība.

– Kam būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība, 
nodarbojoties ar sportu dažādos vecumos?
– Jebkurā vecumā ir jāpievērš uzmanība vese
lībai. Pirms uzsākt sportot, ir jāuztaisa vismaz 
kardiogramma, labākajā gadījumā ehokar
diogramma un jāpārliecinās, ka tev ir vesela sirds. 
Tas gan attiecas tikai uz sirds veselību. Vēl jau ir 
jādomā par locītavām, kuras arī var tikt pārslogo
tas, ja fiziskajām aktivitātēm izvēlamies skriešanu. 
Tāpēc vislabāk būtu vispirms pārliecināties par 
to, cik tu esi vesels un kāda slodze tev ir piemē
rota. Ideālā variantā varētu veikt fiziskās slodzes 
testu, lai pēc tam ārsts rekomendē, kādu pulsu 
nevajadzētu pārsniegt, lai slodze būtu veselību 
uzlabojoša, nevis veselību graujoša. Cilvēkam 
var šķist, ka viņš visu dara ļoti labi, bet sportoša
nas rezultātā viņa sirds un kājas tiek bojātas, un 
labuma nav nekāda.
– Minējāt, ka pārāk ātrs pulss ir kaitīgs sirdij. 
Piemēram, 60 gadu vecumā diezin vai vajag 
ļaut pulsam kāpt līdz 180 sitieniem minūtē.
– Protams! Pirmkārt, mēs nezinām, kāds ir šī cil
vēka pulss miera stāvoklī. Varbūt viņš vispār ar 
sportu nodarboties vairs nedrīkst. Otrkārt, šādā 
vecumā skriet nav ieteicams locītavu dēļ. Ir ļoti 
rūpīgi jāapsver, kādu slodzi sešdesmitgadīgs cil
vēks var atļauties. Pēc manām domām, ideālas 
fiziskās aktivitātes būtu peldēšana vai riteņbrauk
šana. Noteikti vispirms ir jānoskaidro, kāda ir pie
ļaujamā sirdsdarbības frekvence, jo tie noteikti 
nevar būt pieminētie 180 sitieni minūtē.
– Kā tiek noteikts ideālais pulss katram 
cilvēkam? 
– Mēs uzskatām, ka tas ir individuāli, un visas pie
ejamās formulas darbojas tikai un vienīgi teo
rijā. Katram cilvēkam ir savas diagnozes un savas 
problēmas. Ja ir vēlme sportot veselīgi, ir jāveic 
fiziskās slodzes tests, kura laikā var noteikt, kāds 
pulss cilvēkam ļauj darboties droši.
– Kāds būtu piemērotākais fizisko aktivitāšu 
veids, ja cilvēks vēlas rūpēties par savu vese-
lību? Vecāka gadagājuma cilvēkiem jūs minē-
jāt peldēšanu un atzīmējāt, ka pēc 60 gadu 
vecuma būtu vēlams izvairīties no skriešanas.
– Es uzskatu, ka no skriešanas vajadzētu atturēties 
jau pēc 50 gadu vecuma sasniegšanas. Pieņemot 
lēmumu, jāņem vērā ļoti daudz faktori, tai skaitā 
ģenētiskie: vai taviem vecākiem šajā vecumā jau ir 
bijušas problēmas ar locītavām. Tāpat jāņem vērā 
kopējais veselības stāvoklis. Jaunākiem cilvēkiem, 
protams, skriešana ir pieļaujama, bet pēc 50 gadu 
sasniegšanas ir ļoti jāizsver, ko labāk izvēlēties. 
Beigu beigās mēs it kā varam rīkoties gudri un 
skriet, kontrolējot pulsu, bet, ja ceļi slodzi izturēt 
nevar, mēs varam attapties gultā vai uz kruķiem.
– Tātad, lai izvairītos no nepatīkamiem starp-
gadījumiem, katrai vecuma grupai jāizvēlas 
sev atbilstošas fiziskās aktivitātes?

– Tas vēl arvien ir ļoti individuāli. Citam jau 20 
gados var būt tādas problēmas, ka skriet nedrīkst 
un ir jābrauc tikai ar riteni. Vecumā pēc 50 noteikti 
būtu jāuzmanās arī no ilgstošas iešanas pa cietu 
pamatu. Labāk izvēlēties braukšanu ar riteni vai 
peldēšanu. Ja cilvēks tomēr ļoti vēlas skriet vai 
iet, tad to vēlams darīt pa mīkstu pamatu. Ļoti 
svarīga ir vingrošana. Ar to var nodarboties cil
vēks jebkurā vecumā, un tā tiek nostiprināti mus
kuļi, it īpaši dziļā muskulatūra. Tas ir ļoti svarīgi, 
faktiski pamats visam, lai pēc tam cilvēks varētu 
gan skriet, gan normāli justies. Vingrošana vismaz 
divas reizes nedēļā būtu ļoti ieteicama.
Es vēlreiz gribu uzsvērt, ka attiecībā uz skriešanu 
ir jābūt uzmanīgam jebkurā vecumā. Ja ar vese
lību viss ir kārtībā – lūdzu, bet tas katram cilvēkam 
ir individuāli jāizsver. Mēs nevaram aicināt visus 
skriet un pēc tam ar ātro palīdzību vest uz slim
nīcu. Pēc tautā populārajiem maratoniem traumu 
nodaļās ir ļoti liels pieplūdums.
– Vai, pēc jūsu domām, cilvēki ir kļuvuši fiziski 
aktīvāki, salīdzinot kaut vai ar laiku pirms pie-
ciem desmit gadiem?
– Man jau šķiet, ka ar katru gadu mēs kļūstam 
aktīvāki. Vēl arvien tas nav pietiekami, īpaši runā
jot par bērniem, bet gados vecāki cilvēki šobrīd 
ļoti domā par fiziskām aktivitātēm un dažreiz ir 
pat pārāk aktīvi. Kaut vai paskatieties uz sporta 
pasākumiem, kas tiek rīkoti. Pirms gadiem 10–15 
neviens nevarēja iedomāties, ka pie mums riteņ
braucienā varētu piedalīties 3000 cilvēku, Vienī
bas velobraucienā pat 5000!
– Tajā pat laikā, vai visām šīm fiziskajām 
aktivitātēm vairāk nav kampaņveidīgs rak-
sturs? Mums ir viens liels pasākums un pēc 
tam – nekas. 
– Nē, tam es negribētu piekrist. Pēdējos gados 
cilvēki nopietni gatavojas šiem pasākumiem un ir 
aktīvi visu gadu. Mēs to jūtam arī pēc Latvijas Olim
piskās vienības laboratorijas noslogojuma. Pēc tās 
pakalpojumiem ir ļoti liels pieprasījums. Rindā uz 
izmeklējumiem un testiem pie mums ir jāgaida pat 
piecus mēnešus, neskatoties uz pietiekami lielajām 
izmaksām. Situācija tiešām pamazām uzlabojas.
– Tas varētu būt saistīts ar cilvēku izvēli par 
labu veselīgam dzīvesveidam, kas tiek arī 
plaši reklamēts?
– Jā, protams. Cilvēki arvien vairāk domā par to, 
ko viņi ēd. Ir gan kāda tendence, ko gribētos mai
nīt: ja cilvēks ir fiziski aktīvs, tad viņš domā arī par 
pareizu uzturu, miegu un dienas režīmu. Ja cilvēks 
nedara neko, tad arī citi priekšnoteikumi veselī
bas saglabāšanai netiek ievēroti.
– Ja cilvēks sporto, miegs viņam ir ļoti svarīgs. 
Tāpat kvalitatīvs miegs ir ļoti svarīgs arī sirdij, 

jo līdz ar atturēšanos no alkohola un tabakas 
tas ir viens no sirds veselības veicinātājiem.
– Miegs ir vienīgais laiks, kad mēs tiešām varam 
atjaunoties, atbrīvoties no dienas stresa. Cilvēkam 
guļot, pastiprināti izdalās hormoni, kuri palīdz ķer
menim uzlādēties no jauna, lai viņš nākamajā dienā 
varētu pilnvērtīgi funkcionēt. Tāpēc ir ļoti svarīgi 
laikus aiziet gulēt un gulēt 7–8 stundas – tāds ir 
pilnvērtīgai atpūtai nepieciešamais laiks. Tas ir 
aktuāli ne tikai sportistiem, bet jebkuram cilvēkam.
– Ārsti nebeidz atgādināt, cik liela nozīme 
labas veselības saglabāšanā un atgūšanā ir 
tam, ka cilvēks ir fiziski aktīvs. Kā ir tad, ja kaut 
kādu iemeslu dēļ viņam ir izrakstīti medika-
menti? Vai fiziska slodze tos spēj kaut daļēji 
aizstāt? 
– Ja cilvēkam ir jālieto zāles, tas nozīmē, ka viņam 
ir kāda problēma, kuras dēļ ārsts viņam konkrētos 
medikamentus ir nozīmējis. Tāpēc būtu maldīgi 
uzskatīt, ka fiziska slodze atrisinās visas problē
mas. Zāles ir jāturpina lietot. Turklāt, ja cilvēkam 
ir paaugstināts asinsspiediens vai arī sirds prob
lēmas, tad fiziskās slodzes intensitāte noteikti ir 
jāsaskaņo ar ārstu. Ja cilvēks dzer zāles, 30 minū
tes sporta var būt arī par daudz.
– Ārsti mēdz sadarboties ar fitnesa treneriem. 
Vai arī jums ir izveidojusies sadarbība ar kādu 
no Latvijas lielākajām ārstniecības iestādēm 
sirds veselības veicināšanā?
– No slimnīcām tieši neviens pie mums netiek 
sūtīts, bet nākt var jebkurš. Bija pat gadījums, kad 
mūsu palīdzību meklēja 87 gadus veci pensionāri. 
Šādiem gadījumiem mums ir īpaši pielāgots tests. 
Pēc testa rezultātiem mēs varam cilvēkam izvei
dot treniņprogrammu, noteikt darba pulsu. Pro
tams, viņam noteikti ir nepieciešams iegādāties 
pulsometru, jo pie regulāras fiziskas slodzes ir sva
rīgi kontrolēt pulsu, nevis tikai reizēm to paskai
tīt. Dažkārt mēs esam spiesti cilvēkam ieteikt ar 
fiziskām aktivitātēm nenodarboties.
– Kādas ir alternatīvas, ja cilvēkam ir aizliegts 
skriet vai staigāt?
– Tas ir atkarīgs no kustību balsta aparāta. Vieg
las pastaigas der gandrīz ikvienam. Ja galīgi 
neko nevar darīt, tad var gulēt gultā un imitēt 
braukšanu ar divriteni vai vienkārši sēdus vin
grināt rokas.
– Cik svarīgs sirds veselībai ir uzturs? Vai jūs 
sniedzat konsultācijas cilvēkiem par pareizu 
uzturu? 
– Jā, pie mums ir pieejams arī uztura speciālists, 
kurš var cilvēkus konsultēt par pareizu uzturu. 
Pareizs uzturs ir svarīgs ikvienam, jo tā ir mūsu 
degviela. Ja mēs uzņemam tikai taukus, ēdam 
nekvalitatīvi, tad arī rezultāts nevar būt labs.

– Cik lielā mērā regulāras fiziskās aktivitā-
tes samazina risku saslimt ar sirds asinsvadu 
slimībām? 
– Droši vien ikviens zina, ka fiziskās aktivitātes 
stiprina sirdi, taču es gribētu atgādināt citu sva
rīgu lietu: reizēm fiziskās aktivitātes var paātri
nāt problēmu rašanos, tāpēc ir svarīgi to darīt 
pareizi. Ja viss tiks darīts pie stipri paaugstināta 
pulsa, sirds tiks pārslogota. Tā kļūs pārāk musku
ļaina, sirds dobumi – mazāki. Tā sliktāk funkcio
nēs, un cilvēks būs sev nodarījis pāri. Var rasties 
sirds ritma traucējumi vai vielmaiņas traucējumi 
sirds muskulī. Lielāka slodze automātiski neno
zīmē ilgāku mūžu.
– Cik liela slodze ir pārāk liela? Kādas ir pirmās 
pārslodzes pazīmes?
– Sākotnēji pulss pēc slodzes neatjaunojas nor
mālā līmenī, ir slikta pašsajūta, traucēts miegs, 
cilvēks jūtas uzbudināts. Tās ir pirmās pārslodzes 
pazīmes, kad ir jāsāk uztraukties par savu veselību.
– Vai pie pirmajām šādām pazīmēm uzreiz ir 
jāmeklē ārsta palīdzība?
– Ja cilvēks ir pilnīgi vesels, tad pietiek ar slodzes 
samazināšanu, un viss atgriezīsies normālās slie
dēs. Ja kādas problēmas ir bijušas jau iepriekš, tad 
labāk būtu meklēt speciālista palīdzību.
– Tā kā laiks kļūst arvien siltāks un cilvēki 
kļūs fiziski aktīvāki, kādas ir pirmās lietas, 
kam jāpievērš uzmanība, ja visu ziemu esam 
noslinkojuši? 
– Ir jāseko pulsam un jāsāk ļoti lēnām. Jāpievērš 
uzmanība tam, lai pulss nepārsniedz 120 sitienus 
minūtē, tikai pēc tam to pamazām kāpinot. Ide
ālā variantā, ja tu neko neesi darījis, ir jāuztaisa 
kardiogramma, lai pārliecinātos, vai ar sirdi viss 
ir kārtībā.
– Kādi sporta veidi ir cilvēka veselībai visvai-
rāk kaitējoši un nebūtu ieteicami cilvēkiem, 
kuri ar sportu nenodarbojas ikdienā?
– Parasti mazaktīvi cilvēki ar šādiem sporta vei
diem nenodarbojas. Piemēri varētu būt bokss vai 
skvošs, kur īslaicīgi ir ļoti augsts pulss. Cilvēkiem 
ar sirds slimību vēsturi pašiem ir jāsaprot, ka šie 
sporta veidi viņiem varētu būt kaitīgi. Jāizprot 
sava situācija un jāizvēlas gan sporta veids, gan 
pretinieks, kurš būtu spējām atbilstošs.
– Kā jūs motivētu cilvēkus būt fiziski aktīviem, 
lai turpinātos pozitīvā tendence šo aktivi-
tāšu izplatībā?
– Cilvēkiem ir jāsaprot, ka tā ir viņu pašu vese
lība, kas ir likta uz spēles. Arī nokļūt pie ārsta nav 
nemaz tik vienkārši. Tāpēc, lai pie ārsta nebūtu 
jāiet, par veselību ir jārūpējas un jākustas. Ja mēs 
gribam labi izskatīties un justies, fiziskās aktivitā
tes ir vitāli nepieciešamas.
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Līga Cīrule (priekšplānā) kopā ar Latvijas olimpiešiem pirms Rio spēļu atklāšanas ceremonijas.

Fiziskās aktivitātes – tikai ar mēru!

OK
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Aktīvs dzīvesveids ar katru gadu Latvijā 
kļūst arvien populārāks. Dažādu skrie-
šanas treniņu un sacensību dalībnieku 
skaits strauji aug, līdz ar to aug arī pie-
prasījums pēc sporta precēm, to vidū 
sporta apaviem. Izvēloties apavus, svarīgi 
saprast, ka tie nebūs ikdienas apavi un 
būs domāti tieši fiziskajām aktivitātēm.

Lai vairāk uzzinātu par to, kā pareizi izvēlēties 
skriešanas apavus un kādas var būt sekas nepa
reizi piemeklētām krosenēm, uz sarunu esmu aici
nājis MySport sporta preču veikala menedžeri 
Jāni Pelēko.

– Kam vispirms ir jāpievērš uzmanība, izvēlo-
ties sporta apavus?
– No sākuma ir jāsaprot, pa kādu segumu ir plā
nots skriet – tas ir asfalts, vai tas ir mežs. Tad ir 
jāņem vērā plānotais skriešanas apjoms. Sākotnēji 
noteikti nav vēlams skriet pārāk garas distances. Ir 
jāsāk pamazām, bet jāpatur galvā doma, cik liels 
būs apjoms nākotnē. Apavi jāizvēlas ar atbilstošu 
amortizāciju, un pats galvenais – ir jāveic pēdas 
tests, ar kura palīdzību mēs varam noteikt, kāds 
apavu veids konkrētajam cilvēkam būtu vispie
mērotākais. Tas gan vairāk attiecas uz apaviem, 
kuri domāti skriešanai pa asfaltu.
– Kādas ir galvenās atšķirības apavu izvēlē 
atkarībā no noskrieto kilometru skaita? Pie-
mēram, ja mēs dienā noskrienam divus vai 
divpadsmit kilometrus?
– Atšķirība galvenokārt ir apavu amortizācijā. Ja 
apavi ir vienkāršāki, tajos netiek izmantots tik 
daudz tehnoloģiju, kas skrējēja soli amortizē un 
stabilizē un tādējādi pasargā no traumām. Pieau
got skriešanas apjomam, ir vajadzīgi apavi, kas ir 
mīkstāki un stabilāki. Protams, daudz kas ir atka
rīgs no skriešanas tehnikas. Ja skrējējs ir ātrāks un 
tuvāk sportista līmenim, atšķiras arī viņam pie
mērotie apavi.
– Kā apavu izvēle mainās atkarībā no tā, kāds 
ir cilvēka vecums vai dzimums?
– Skatoties uz vīriešu un sieviešu apaviem, tad 
galvenā atšķirība ir dizainā. Ir arī tādi sīkumi kā 
liestes platums, un nedaudz mainās arī pacē
lums, bet citādi, izvēloties apavus, īsti nekādu 
atšķirību nav. Sievietēm, kurām kājas izmērs ir 
virs 42,5, parasti tiek piemeklēti vīriešu apavi, jo 
sievietēm tik lielu apavu vienkārši nav. Bērniem 
apavi arī iedalās līdzīgi kā pieaugušajiem, tikai šajā 
gadījumā nianses ir vēl vienkāršākas, jo bērniem 
slodzes ir ievērojami mazākas un nav tik daudz 
jādomā par pareizo apavu pronācijas veidu.
– Kādā vecumā bērni no bērnu apaviem pār-
iet uz pieaugušo apaviem? Vai arī šeit svarīgs 
ir tikai kājas izmērs?
– Tas ir vairāk atkarīgs no izmēra. Bērnu apavi ir 
līdz 40. izmēram, pieaugušo apavi sākas no 41. 
izmēra. Te nav svarīgs bērna vecums. Ja viņam 
ir 41. izmērs, tad vairs bērnu skriešanas apavus 
nopirkt nevarēs. Daudz kas ir atkarīgs no slodzes 
apjoma. Ja bērns trenējas garo distanču skriešanā, 
tad apavi viņam ir vajadzīgi ar labākām amorti
zācijas īpašībām nekā parastām sporta stundām.
– Cik plašas ir izvēles iespējas?
– Izvēle pasaulē ir milzīga. Mūsu veikalos ir viena 
no plašākajām izvēlēm Latvijā tieši skriešanai 

piemēroto apavu ziņā. Ja pirms gadiem 40 mara
tonu skrēja 100 cilvēki, tad tagad maratonos pie
dalās 40 000 cilvēku, kuri nav profesionāli sportisti.
– Ar ko varētu būt saistīts milzīgais pieaugums 
skrējēju skaita ziņā?
– Lielākais skriešanas bums sākās pirms gadiem 
5–7. Es to skaidrotu ar sociālo tīklu un tehnolo
ģiju attīstību. Vairāk tiek reklamēts veselīgs dzī
vesveids, un skriešana ir visdemokrātiskākais 
sporta veids. Tev parasti nav jāmaksā trenerim, 
nav jāmaksā par zāles īri, un to var darīt gan ziemā, 
gan vasarā. Ir vajadzīgi labi skriešanas apavi un 
piemērots apģērbs. Skriešana arī ir visvienkār
šākais veids, kā uzturēt sevi pie labas veselības.
– Ļoti populāra ir ne tikai skriešana, bet arī 
riteņbraukšana. Īpaši – pēdējo gadu laikā. Pēc 
kādiem principiem cilvēkiem jāizvēlas parei-
zie apavi riteņbraukšanai?
– Velo kurpes iedalās šosejas braukšanai un MTB 
paredzētajās. MTB apavi ir veidoti, paturot prātā, 
ka sportistam varētu rasties nepieciešamība no 
velosipēda nokāpt un stumt to kalnā. Tādēļ tiem 
reizēm zolei ir līdzīgi korķi kā futbola bučiem. 
Šosejai paredzētie apavi ir vieglāki, ar gludu zoli. 
Atliek izvēlēties atbilstoši savam līmenim un 
iespējām. Jo apavs cietāks un ar stigrāku zoli, jo 
precīzāka būs enerģijas pārnese uz pedāli, kas arī 
apavu padara dārgāku.
– Ja nopērkam labus velo apavus, tad vaja-
dzīgs arī labs divritenis. Kā atšķiras velosipēdi 
atkarībā no braucēja dzimuma un vecuma?
– Ir jāņem vērā visi fiziskie rādītāji, bet vispirms ir 
jāizvēlas šosejas vai MTB velosipēds. Ja mēs izvē
lamies MTB, tad vīriešu un sieviešu riteņi atšķiras 
ne tikai pēc izmēra, bet arī ar savu ģeometriju. 
Sievietes ir augumā mazākas, tādēļ rāmja ģeo
metrija ir pavisam citādāka. Tas pats attiecas uz 
ratu izmēru. Mūsdienās vīriešiem tās ir 29 collas, 
bet sievietēm – 27,5 collas. Ja rats ir mazāks, tad 
riteni ir vieglāk vadīt.
– Kāpēc ir svarīgi zināt visas šīs nianses? Kāpēc 
mēs nevaram ieiet veikalā un nopirkt pirmo 
riteni vai pirmās kurpes, kas iepatikušās?
– Tā var darīt, neviens to neaizliedz, bet, runājot 
par skriešanu, pareizo apavu izvēle maksimāli 
samazina traumu risku. Ne vienmēr dārgākais 
ir labākais, un šis teiciens ir pierādījies ne reizi 
vien. Aizejot pie plaukta un paņemot apavus, kuri 
maksā 200 eiro, nav nekādas garantijas, ka pēc 
pāris mēnešiem neradīsies problēmas ar ceļga
liem. Tajā pat laikā, izvēloties pareizos apavus, 
kuri var maksāt līdz pat divām reizēm lētāk, šādu 
problēmu nebūs. Tāda pat situācija ir ar velosi
pēdu. Izvēloties velosipēdu pareizi, braukšana 
būs daudz patīkamāka, izjūtas daudz labākas un 
prieks daudz lielāks, nekā braucot ar nepiemē
rotu velosipēdu.
– Kā nepareiza divriteņa izvēle var ietekmēt 
mūsu veselību?

– Veselību tas drīzāk neietekmēs. Pieņemsim, ka 
sieviete vēlas pa pilsētu ar riteni braukt uz darbu. 
Viņa izvēlas komforta klases velosipēdu, kur viņa 
sēdēs ar taisnu muguru un darbā ieradīsies nesa
svīdusi. Izvēloties sporta tipa velosipēdu, piemē
ram MTB, šis divritenis sliktāk ripos, jo tā riepas ir 
agresīvas, domātas mežam. Sēdēšanas pozīcija 
būs uz priekšu, kas radīs lielāku slodzi mugurai. 
Braukšana būs mazāk komfortabla, sportiskāka, 
un sieviete darbā ieradīsies sasvīdusi, jo viņa tikko 
ir aktīvi minusi pedāļus. Īsti veselību tas neie
tekmē, vienīgi, nopērkot neīsto riteni, sāks sāpēt 
kājas. Te vairāk var runāt par komforta līmeni.
– Vai ar apaviem ir tāpat, un nepareiza izvēle 
veselību īsti neietekmē?
– Nepareizi skriešanas apavi veselību ietekmē 
pat ļoti. Ja mēs salīdzinām meža un asfalta apa
vus, tad asfalta apavi ir veidoti ar stabilizācijas un 
amortizācijas sistēmām, kas mūsu kājas pasargā 
no triecieniem. Meža apavi ir veidoti pilnīgi pre
tēji: šeit galvenais ir labs protektors, kas nodrošina 
maksimāli labu saķeri. Skriešanas virsma ir mīksta, 
un amortizācija nav vajadzīga, pēda vienkārši tai 
pielāgojas. Ar šādiem apaviem skrienot pa asfaltu, 
kas nepavisam nav mīksts segums, visi triecieni 
atsaucas ķermenī.
– Kādas ir raksturīgākās kļūdas, izvēloties 
apavus? 
– Pirmā kļūda vairāk attiecas uz sievietēm, jo viņas 
apavus izvēlas pēc krāsas. Otra raksturīgākā kļūda 
ir izmēra izvēlē. Skriešanas apavi nav jāizvēlas 
tāpat kā ikdienas apavi, kuriem ir jāder kā uzlie
tiem. Skriešanas apavi ir jāņem ar nelielu rezervi, 
jo pie slodzes pēdas piepampst, pēdas velve iesē
žas un pēda kļūst lielāka. Purngals atduras, kā 
rezultātā var uzberst tulznas, saspiestie nagi var 
kļūt zili, un apavi ātrāk izdilst.
– Cik bieži būtu jāmaina skriešanas apavi?
– Skriešanas apaviem jebkurš ražotājs dod 1000 
kilometru garantiju. Šajā gadījumā ar garantiju 
mēs saprotam nevis to, ka apavi ātrāk nesaplīsīs, 
bet tā attiecas uz amortizācijas materiāliem. 1000 
kilometrus apavi kalpo pareizi, bet pēc tam šie 
materiāli sablīvējas un vairs īsti nepilda to funk
ciju, par kuru tika maksāts.
– Vai apavus būtu vēlams iegādāties internetā 
bez piemērīšanas, zinot tikai apavu izmēru?
– Ja ir zināms konkrēts modelis, tad to var darīt, jo 
tādējādi tiek ietaupīts laiks. Taču citādi es uzskatu, 
ka internetā apavus pirkt nebūtu vēlams, jo jeb
kuri apavi ir jāpielaiko. Pēc pieredzes varu teikt, 
ka viena ražotāja viens un tas pats modelis katru 
gadu atšķiras. Šī starpība var būt pusizmērs, tāpat 
mainās liestes, un tāpēc es rekomendēju apavus 
internetā nepirkt.
– Cik lielu kaitējumu mums var nodarīt pārāk 
mazi apavi?
– Ja runājam par skriešanu, tad jau minēju, ka 
garākās distancēs tie ir zili nagi, tulznas. To cilvēks 

jūt uzreiz, taču ilgtermiņā var tikt nodarīts kaitē
jums pēdām, pēdu kauliem un muskuļiem. Pēdai 
apavā ir jābūt brīvai, veicot atspērienu no zemes.
– Kas vairāk lūdz jūsu padomu – vīrieši vai sie
vietes? Kāds ir jūsu klientu aptuvenais vecums?
– Kad skriešanas bums sākās, vairāk nāca vīrieši. 
Tagad šis skaitlis ir izlīdzinājies. Šobrīd pat šķiet, 
ka sievietes pēdas testus veic biežāk. To var skaid
rot arī tā, ka vīrieši testu jau ir izdarījuši un tagad 
bez tā var iztikt. Tas būtībā nav pareizi. Pērkot 
jaunus apavus, tie vispirms būtu jāizmēģina 
uz skrejceļa.
– Kā notiek pēdas tests? Kā jūs nosakāt, vai 
klientam apavi der, vai tie viņam nespiež un 
ir ērti, jo cilvēku izjūtas var būt subjektīvas?
– Pēdas tests sākas ar to, ka mēs klientam jautā
jam, cik kilometru nedēļā aptuveni viņš skrien, 
pa kādu segumu tas notiks, lai saprastu, cik liela 
ir slodze. Pēdas testa sākumā cilvēks skrien pa 
skrejceļu ar basām kājām, un mēs viņu no aizmu
gures filmējam. Pēc dažām minūtēm mēs šo video 
analizējam, īpašu uzmanību pievēršot pēdām, kad 
uz tām balstās viss cilvēka svars. Tas ir brīdis, kad 
trieciens ir vislielākais. Trieciena spēks ir aptuveni 
2–4 reizes lielāks nekā staigājot. Tajā brīdī ir sva
rīgi saprast, vai pēdai ir supinācija vai pārpronā
cija. Ja pēda stipri ieveļas uz iekšpusi, ir vajadzīgs 
apavs ar nelielu atbalstu tā iekšējā daļā, kas pēdu 
turēs taisni, un trieciens sadalīsies pareizi. Triecie
nam jāsadalās vienmērīgi uz visu balsta aparātu. 
Ja pēdas pronācija ir pārāk vērsta uz iekšu, tad 
ir punkti, kas to izjūt visvairāk. Parasti tie ir ceļ
gali, kuros var veidoties kaula plēves iekaisums un 
citas nepatīkamas problēmas, kas parādīsies laika 
gaitā, skrienot nepareizos apavos. Ņemot vērā šos 
rādītājus, katram ražotājam ir vairāki piedāvājumi, 
ko cilvēks var izvēlēties. Mēs uzfilmējam gaitu ar 
šiem apaviem, vai tie izlīdzina pēdas kustību, vai 
nē. Kad ir atrasti vairāki piemēroti varianti, cilvēks 
pats var pieņemt gala lēmumu, kuri apavi viņam 
pašam pēc sajūtām ir visērtākie.
– Kā jūs motivētu cilvēkus konsultēties ar spe-
ciālistu pirms skriešanas apavu iegādes?
– Tas ir nepieciešams, lai izvairītos no manis minē
tajām nepatīkamajām traumām. No pieredzes 
varu teikt, ka lielākā daļa cilvēku, kuri šim jau
tājumam nav pievērsuši pietiekami lielu vērību, 
pēc pusgada pie mums atgriežas ar traumām 
un tikai tad izvēlas pareizos apavus, lai trau
mas neatkārtotos.

Apavu izvēlē cena 
nav svarīgākais

VESELĪGS DZĪVESVEIDS

OK

Pronācija – uz iekšu vērsta pēdas sānsveres kustība uzreiz pēc 
pēdas pieskaršanās zemei.
Pārpronācija – pēdas velšanās uz iekšu 
ir pārāk liela.
Supinācija – pēdas velšanās uz iekš-
pusi ir nepietiekama.

Skaidrojošā vārdnīca

OK



18

Sirds
veselības avīze

MĀJAS APTIECIŅA

TOMS ZVIRBULIS

Liela daļa cilvēku savu darba nedēļu 
pavada steigā, un tā ir kļuvusi par neat-
ņemamu profesionālās dzīves sastāvdaļu. 
Steiga parasti mūs noved stresa situā-
cijās, kas tieši ietekmē mūsu veselību, 
arī sirds veselību. Lielisks līdzeklis stresa 
samazināšanai ir magnijs.

Par magnija lietošanas ieguvumiem jautājam 
P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas ārstam 
kardiologam Andrim Skridem.

– Kādu kaitējumu stress ilgtermiņā var noda-
rīt organismam un kādi būtu jūsu ieteikumi, 
lai to samazinātu?
– Ilgstošs stress negatīvi ietekmē vairākas orga
nisma sistēmas. Viena no svarīgākajām ir sirds 
asinsvadu sistēma. Ja cilvēkam nemitīgi ir stress, 
tad sirds asinsvadi ir saspringuma stāvoklī, un 
ar laiku veidojas paaugstināts asinsspiediens 
jeb arteriālā hipertensija. Ilgstošs stress nomāc 
arī imūnsistēmu, kas mums ir ļoti svarīga. Stress 
var radīt eroziju kuņģa zarnu traktā. Šie ir trīs ļoti 
nozīmīgi faktori, ko negatīvi ietekmē stress. Pro
tams, bez stresa mēs iztikt nevaram, bet noteikti 
derētu padomāt, ka ikvienam cilvēkam ir jāno
darbojas ar to, kas viņam ir piemērots, ko viņa 
organisms spēj izturēt. Ne katrs no mums var būt 
ugunsdzēsējs, ne katrs var būt žurnālists, ne katrs 
var būt ārsts. Respektīvi, cilvēkam jau mācoties 
ir jāizvēlas tāda profesija, kas atbilst viņa orga
nisma adaptācijas līmenim. Sports un psiholo
ģisks atbalsts, vienalga, vai tas nāk no ģimenes 
vai draugiem, vai psihoterapeita, ir galvenie veidi, 
kā no stresa atbrīvoties.
– Ilgstošs stress negatīvi ietekmē cilvēka 
sirds asinsvadu sistēmu. Kāda vidēji ir Latvi-
jas iedzīvotāju saslimstība ar sirds slimībām?
– Jāteic, ka no Rietumvalstīm kardiovaskulārā mir
stība pie mums ir vislielākā. Skaitliski mums ir tāda 
pat kardiovaskulārā mirstība kā Sīrijā, Krievijā un 
Tadžikistānā. Gan Lietuvā, gan Igaunijā un pat Bos
nijā un Hercegovinā kardiovaskulārā mirstība ir 
mazāka nekā pie mums. Sevišķi šo faktu var attie
cināt uz vīriešiem. Epidemioloģijas dati liecina, ka 
uz simt tūkstošiem iedzīvotāju 500 cilvēku nāves 
iemesls ir sirds slimības. Ja sievietēm kardiovasku
lārās slimības kļūst par nopietnu problēmu pēc 
60–70 gadu vecuma sasniegšanas, tad vīrieši Latvijā 
ar sirds slimībām saskaras jau 40–50 gadu vecumā.
– Kāds varētu būt šīs situācijas cēlonis, jo ne 
Lietuvā, ne Igaunijā dzīves līmenis nav ievēro-
jami augstāks nekā pie mums Latvijā?
– Viens no iemesliem noteikti ir dzīvesveids. Tas, 
ko mēs ēdam, ir ļoti svarīgs veselību ietekmējošs 
faktors. Latvijā daudz cilvēku smēķē, un, protams, 
stress arī ir viens no riska faktoriem. Pie mums ir 
raksturīgi, ka cilvēki neārstējas. Piemēram, slimo 
ar arteriālo hipertensiju, bet to ignorē. Lielākā 
problēma ir tā, ka mēs neārstējam pamatslimības. 
Tas var būt paaugstināts asinsspiediens, cukura 
diabēts, aptaukošanās.
– Ne tikai veselīgs uzturs ir svarīgs sirds asins-
vadu slimību profilaksē, nozīmīgas ir arī fizis-
kās aktivitātes. Kādas ir Latvijas iedzīvotāju 
attiecības ar sportu un fiziskām aktivitā-
tēm ikdienā?
– Dzīvesveida problēma pie mums noteikti nav 
atrisināta. Tie ir mūsu ēšanas paradumi, produktu 
izvēle. Cilvēki uzturā pārāk daudz lieto ogļhid
rātus, piesātinātos taukus, nepietiekami līmenī 
nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm. Liela nozīme 
ir arī iedzimtībai, un, ja uz cilvēku iedarbojas abi 

šie negatīvie faktori – iedzimtība un neveselīgs 
dzīvesveids –, veselības sarežģījumi tiek novē
roti daudz ātrāk.
Pie mums nav izstrādāta sistēma, kā ieviest 
ikdienā veselīga dzīvesveida pamatprincipus. 
Skolās trūkst veselības mācības stundu. Daļa 
sabiedrības domā par savu veselību un regulāri 
nodarbojas ar sportu, bet šī daļa ir mazākumā. 
Par veselīgu uzturu un aktīvu dzīvesveidu mums 
vajadzētu runāt jau pamatskolā, un vidusskolā šo 
tēmu bērniem izskaidrot padziļināti.
– Stress ir viena no mūsdienu dzīves ritma 
neatņemamām sastāvdaļām. Vai varam palī-
dzēt savam organismam samazināt stresa 
līmeni, papildus uzturā lietojot, piemēram, 
magniju?
– Magnijs ir viens no svarīgākajiem makroele
mentiem, ko cilvēks uzņem ar uzturu. Ir pierā
dīts, ka magnija trūkumu var novērot palielināta 
stresa un depresijas apstākļos. Magnijs ir dabīgs 
nervu sistēmas nomierinātājs un patiešām var 
būt iedarbīgs palīglīdzeklis, ja cilvēks bieži atro
das stresa situācijās.
– Vai cilvēks ar ikdienas diētas palīdzību spēj 
uzņemt gana daudz magnija? Vai ir nepiecie-
šams lietot kādus papildu preparātus?
– Ja cilvēks ēd veselīgi, tad to ir iespējams izda
rīt, bet pētījumi parāda, ka mūsdienās, salīdzinot 
ar 100 gadus senu vēsturi, magnijs tiek uzņemts 

par maz. Ja pirms 100 gadiem uzņemtais magnija 
daudzums bija pietiekams, tad šobrīd tas ir pārāk 
mazs. Pieaugot ikdienas dzīves tempam un līdz ar 
to arī stresam, magnija patēriņš aug. Veselīgam 
cilvēkam, kurš ikdienā nesaskaras ar pārslodzēm, 
intensīvi nesporto, papildus magniju uzņemt nav 
nepieciešams. Savukārt pieaugušajiem, kuri ir 
pakļauti stresa apstākļiem, kuriem ir kādas citas 
saslimšanas vai imūnsistēmas izsīkums, būtu 
nepieciešams uzņemt magniju papildus.
– Kādi ir jūsu biežāk dzirdētie mīti un pieņē-
mumi par magniju?
– Jāsaprot, ka magnijs nav panaceja, tas ir tikai 
papildlīdzeklis un nestrādās kā medikamenti, ja 
cilvēkam jau ir kāda nopietna saslimšana. Taču 
tas var būt lielisks līdzeklis, lai saglabātu labu ķer
meņa tonusu. Pirms tam noteikti būtu jākonsul
tējas vismaz ar farmaceitu, jo aizrauties gan ar 
zāļu, gan uztura bagātinātāju lietošanu bez kādas 
nepieciešamības nav ieteicams. Jālieto magnijs, 
kas ir reģistrēts kā zāļu produkts, jo šie prepa
rāti tiek ražoti kontrolētos apstākļos. Ir daudzi 
uztura bagātinātāji, kuros magnijs ir apvienots 
ar kalciju. Kalcijs un magnijs būtu jāuzņem atse
višķi, jo šie elementi ir antagonisti, ar savstarpēji 
pretēju iedarbību.
– Bieži tiek pieminēta magnija labvēlīgā 
ietekme uz cilvēka organismu. Vai jūs piekrī-
tat šim uzskatam?

– Protams. Mēs to redzam arī praksē. Pacientiem 
ar krampjiem, sirds ritma traucējumiem, pirms un 
pēc operācijām, slimošanas, pie sirds mazspējas, 
lietojot diurētiķus, papildus magnija uzņemšana 
dod pozitīvu efektu.
– Cik ilgi un kad magnijs būtu jāuzņem 
papildus? 
– Magniju var lietot profilaktiskos nolūkos vis
maz mēnesi intensīvas fiziskas slodzes, grūtniecī
bas, pastiprināta stresa apstākļos. Šeit gan uzreiz 
jāsaprot, ka stress ir ne tikai tajā brīdī, kad kāds 
jums uzkliedz, sit vai kā savādāk ietekmē. Jeb
kura slimība arī ir stress, saules apdegumi arī ir 
stress. Faktiski jebkuru papildus slodzi organis
mam var uzskatīt par stresu. Pēc ilgstošas slimības, 
pirms vai pēc ķirurģiskām manipulācijām arī būtu 
nepieciešams papildus magnijs. Otrs gadījums, 
kad magniju būtu jāuzņem papildus, ir slimības, 
piemēram, paaugstināts asinsspiediens. Uzreiz 
gan atgādināšu, ka tas būtu jādara paralēli ārsta 
nozīmētajai slimības terapijai. Papildus magniju 
lietot var arī sirds ritma traucējumu, ateroskle
rozes, koronārās sirds slimības un sirds mazspē
jas gadījumos.
– Magnija trūkumu organismā izraisa stress, 
paaugstināta fiziska slodze un saslimšanas. 
Kā tiek noteikts, ka mūsu organismam mag-
nija trūkst?
– To labāk pateiks ārsts, jo nav vienu analīžu, kas 
to noteiks. Magnijs atrodas kaulos un ķermeņa 
šūnās, nevis asins plazmā. Tāpēc asins analīzes 
nebūs galvenais rādītājs magnija nozīmēšanā.
Ja magnija līmeņa pazemināšanās būs redzama 
asins analīzēs, tad tā būs jau dzīvībai bīstama 
situācija. Faktiski papildus magnija lietošana tiek 
nozīmēta pēc pacienta apskates, izmeklēšanas un 
simptomu noteikšanas.
– Cik liela loma ir profilaktiskai magnija lie-
tošanai, kādas ir jūsu rekomendācijas šajā 
sakarā? 
– Tas ir atkarīgs no faktoriem, kas mūs ietekmē, 
no kā mēs vēlamies sevi pasargāt. Lai novēr
stu ilgstoša stresa negatīvo ietekmi, ieteicams 
novērst magnija deficītu, lietojot magnija pre
parātus. Tieši kādus katrā konkrētā gadījumā 
labāk izvēlēties, var ieteikt ģimenes ārsts vai far
maceits aptiekā. Ja cilvēks vēlas atbrīvoties no 
krampjiem pēc fiziskas slodzes, tad par to būtu 
jākonsultējas ar savu treneri vai fizioterapeitu. 
Viņiem magnija ieteikšanā liela nozīmē ir tieši 
šiem cilvēkiem.
– Kādi ir magnija trūkuma simptomi, ja 
ne skai ta jau pieminētos krampjus?
– Pamatsimptomi magnija trūkumam var būt pār
ejošas un vieglas galvassāpes, vēdersāpes, bez
miegs, pastiprināta uzbudināmība. Reizēm tie ir 
arī sirds pārsitieni, krampji
– Jūsu nosauktie simptomi ir raksturīgi arī 
citām saslimšanām un stāvokļiem, kā precīzi 
noteikt, ka pie tiem ir vainojams tieši mag-
nija trūkums?
– Tieši tāpēc tik svarīga ir vizīte pie ārsta. Mēs 
izmeklējam pacientu, dokumentējam sūdzības. 
Ja nekādas patoloģijas netiek atrastas, asinsspie
diens ir normāls, un arī analīzes ir normālas, tad 
mēs varam ieteikt pacientam lietot magniju.
– Kā jūs motivētu cilvēkus lietot magniju, un 
kā tas varētu uzlabot viņu dzīves kvalitāti?
– Es domāju, ka krampji, galvassāpēs nav nekas 
patīkams. Jau divas dienas pēc terapijas kursa 
uzsākšanas cilvēks jutīs manāmus uzlabojumus 
un turpmāk magniju lietos pats pēc savas inicia
tīvas. No magnija pozitīvs efekts tiek panākts 
visnotaļ ātri, un cilvēka dzīves kvalitāte ievēro
jami uzlabojas.
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Andris Skride: «Magniju var lietot profilaktiskos nolūkos vismaz mēnesi intensīvas 
fiziskas slodzes, grūtniecības, pastiprināta stresa apstākļos.»

Magnijs – ikdienas stresa ienaidnieks
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ALVILS KRAMS,

asociētais profesors, Latvijas Tuberkulozes un plaušu 
slimību ārstu asociācijas valdes priekšsēdētājs

Kas ir astma?
Astma ir hronisks alerģisks elpceļu iekaisums, 
kas izraisa to paaugstinātu jutīgumu. Tā sekas 
ir potenciāla elpceļu sašaurināšanās (bronhu 
spazmas), kas izpaužas kā elpas trūkuma – ast
mas – lēkme. Šo astmas lēkmi var izraisīt veselam 
cilvēkam absolūti nekaitīgi kairinātāji – auksts 
gaiss, asa smarža vai smaka, putekļi, smiekli.

Klasiskās astmas pazīmes ir atkārtotas elpas 
trūkuma epizodes ar klepu, sēcošu elpošanu un 
spīlēšanas sajūtu krūtīs. Tipiska ir minēto sim
ptomu atkārtošanās saistībā ar ieelpojamiem 
kairinātājiem un alergēniem, fizisku slodzi (3–15 
minūtes pēc tās!), kā arī nakts elpas trūkuma 
lēkmes. Simptomu pieaugumu parasti novēro 
saistībā ar vīrusu infekciju («saaukstēšanos»).

Astmas simptomi ir mainīgi no stundas uz 
stundu, no dienas uz dienu, no nedēļas uz 
nedēļu, kā arī mēnešu laikā. Mēdz sacīt, ka kat
ram astmas slimniekam ir «sava astma».

Visgrūtāk ir diagnosticēt vieglu astmu, jo tās 
gadījumā priekšplānā parasti ir nevis elpas trū
kums, bet klepus. Akūts bronhīts pēc «saauk
stēšanās» (vīrusu infekcijas) parasti pāriet 1–2 
nedēļu laikā, astmas slimniekiem simptomus 
novēro 3–4 nedēļas un ilgāk.

Astmas diagnoze ir jāapstiprina speciālistam, 
kurš eventuāli veiktu spirometriju (plaušu funkci
jas pārbaudi) pirms un pēc bronhus paplašinošu 
medikamentu inhalācijas, nepieciešamības gadī
jumā – arī citus testus.

«Astmātiskais» bronhīts
Padomju laikā astmu diagnosticēja tikai ļoti 
smagas norises gadījumā, tādējādi vecākās 
paaudzes uzskatos astma asociējas ar smagu 
slimības norisi. 70.jos un 80.jos gados lietotās 
diagnozes «astmātisks bronhīts» vai «astmo
īds bronhīts» diezgan droši norāda uz ast
mas diagnozi.

Lielākajā daļā gadījumu astmas norises ir 
viegla. Slimnieku ar vidēji smagu slimības norisi 
ir mazāk, savukārt slimnieku ar patiešām smagu 

norisi ir maz, un lielākajā daļā gadījumu prob
lēmas rada nevis pašas slimības smagums, bet 
gan slikta līdzestība ārsta ieteiktajai terapijai vai 
nevēlēšanās atmest smēķēšanu.

Vai astmu var izārstēt?
Tiek uzskatīts, ka astmu nav iespējams izārstēt. 
Būs lasītāji, kas tam iebildīs: «Man kādreiz bija 
astma, bet nu jau gadus divdesmit es to neiz
jūtu!» Jā, šādu gadījumu ir samērā daudz. Diem
žēl astma ir tepat blakus. Nokļūstot ekstrēmos 
apstākļos, piemēram, ugunsgrēka dūmos vai 
ķīmisku vielu noplūdes gadījumā, ar lielu var
būtību tomēr sagaidāma astmas lēkme. Savu
kārt «saaukstēšanās» (vīrusu infekcijas) gadījumā 
elpceļu simptomi varētu būt izteiktāki un/vai ilg
stošāki, arī astmas simptomi agrāk vai vēlāk var 

atjaunoties. Svarīgi, par ko jūs strādāsiet, kādos 
apstākļos dzīvosiet, utt. Astmas tāpat kā daudzu 
citu slimību manifestāciju nosaka ne tikai mīles
tība (vecāku nodotie gēni), bet arī vide!

Pat ja astmu nevar izārstēt, praktiski ikvie
nam astmas slimniekam iespējams panākt slimī
bas norises kontroli (un slimības uzliesmojumu 
riska samazināšanu). Šī mērķa sasniegšanai tiek 
ieteikta piecu soļu programmu:
1. Apzinies faktorus, kas pasliktina tavas ast

mas norisi.
2. Iemācies pazīt simptomus, kas liecina par ast

mas norises pasliktināšanos.
3. Lieto zāles atbilstoši sava ārsta ieteikumiem.
4. Zini, kā jārīkojas astmas uzliesmojuma (lēk

mes) gadījumā.
5. Palūdz savam ārstam rakstisku personisko ast

mas ārstēšanas plānu.

Vides faktoru kontrole
Vides faktorus, kas potenciāli var pasliktināt 
astmas norisi, iedala divās grupās. Pirmie, pie
mēram, auksts gaiss, asa smarža, tikai provocē 
lēkmi, savukārt otrie – alergēni (ziedputekšņi, 
mājas putekļu smidži, sēnītes un mājdzīvnieku 
epidermālie alergēni), smēķēšana, akūta respi
ratoriska vīrusu infekcija (ARVI), arodfaktori – 
izsauc arī iekaisuma pieaugumu. Lai ilgtermiņā 
nodrošinātu labāku astmas kontroli, svarīgi 
novērst otrās grupas faktoru iedarbību.

Alergēni bieži izraisa ne tikai astmu, bet arī 
alerģisku rinītu (iesnas). Svarīgi apzināties, ka 
augšējie un dziļie elpceļi ir cieši saistīti, un vie
nas slimības sekmīga ārstēšana uzlabo arī otras 
slimības ārstēšanas rezultātus. Un otrādi. Pie
mēram, neārstētas alerģiskās iesnas pasliktina 
astmas norisi.

Smēķējošiem pacientiem palīdzēt ir grūti. 
Smēķēšana ne tikai pastiprina elpceļu iekai
sumu, bet arī dramatiski samazina astmas 
zāļu efektivitāti! Tas ir tāpat kā ar koka skaidu 
10–20 reizes dienā bakstīt brūci un brīnīties, ka 
tā nedzīst.

Astmas medikamenti
Astmas zāles iedala divās grupās – t.s. pretie
kaisuma līdzekļos un bronhus paplašinošajos 
(bronhodilatatoros). Pirmie nomāc alerģisko 
iekaisumu elpceļu gļotādā un nodrošina astmas 
norises kontroli ilgtermiņā (astmas ārstēšanas 
pamatlīdzeklis ir inhalējamie glikokortikoīdi – 
IGK), savukārt otrie nodrošina elpceļu caurlai
dību to lietošanas laikā.

Ātrās iedarbības bronhodilatatorus (pazīsta
mākais no tiem ir salbutamols), kurus lieto (paš)
palīdzībai astmas lēkmes gadījumā, dēvē arī par 
«glābjošajiem».

Astmas slimniekiem (bērnu vecākiem!) nereti 
ir nepamatotas bailes no IGK lietošanas. IGK ir 
mērķtiecīgi izstrādāti lokāli aktīvi medikamenti, 
lai tos varētu lietot inhalācijās. Inhalāciju gadī
jumā zāļu deva ir desmitām reižu mazāka nekā 
lietojot iekšķīgi! Mazās un vidējās devās šiem 
medikamentiem principā nav sistēmiskās iedar
bības. Taisni otrādi – IGK nelietošana daudz
kārt paaugstina astmas uzliesmojuma risku, 
kad glikokortikoīdus (piemēram, prednizo
lonu) nepieciešams lietot augstās devās iek
šķīgi vai injekcijās!

Kā nosaka astmas smagumu
Astmas kontroli nosaka pēc dienas, nakts sim
ptomu un «glābjošo» medikamentu lietošanas 
biežuma, kā arī novērtējot, vai astma neierobežo 
ikdienas aktivitātes.

Savukārt astmas smagumu raksturo, cik inten
sīva terapija ir nepieciešama, lai panāktu stabilu 
astmas norisi (kontroli).

Apmācība
Sekmīga astmas ārstēšana bez pacienta apmācī
bas faktiski nav iespējama. Jādomā, slimniekam 
vissvarīgāk ir iemācīties pareizu inhalatora lieto
šanu! Inhalatori ir dažādi un ar atšķirīgu ieelpas 
tehniku. Nepieciešams kopā ar speciālistu (pnei
monologu vai alergologu) izvēlēties vispiemē
rotāko. Iemaņas nepieciešams pārbaudīt vismaz 

reizi pusgadā. Svarīgi arī bez īpašas nepiecieša
mības nemainīt inhalatorus.

Astma un grūtniecība
Astma ir biežākā nopietnā plaušu slimība grūt
niecēm. Grūtniecības laikā tās norise trešdaļai 
sieviešu uzlabojas, trešdaļai nemainās, savukārt 
trešdaļai – pasliktinās. Pasliktināšanos biežāk 
novēro sievietēm ar smagāku slimības norisi.

Slikti kontrolēta astma un slimības uzliesmo
jumi rada draudus gan bērnam (priekšlaicīgas 
dzemdības, augļa augšanas atpalicība, augstāka 
perinatālā mirstība), gan mātei.

Astmas medikamenti ir droši, un to hipotētiskā 
ietekme uz augli ir daudzkārt mazāk bīstama 
nekā augļa hipoksijas risks smaga uzliesmojuma 
gadījumā! Zāļu lietošanas pārtraukšana vai kavē
šanās ar savlaicīgas un pietiekami agresīvas ārs
tēšanas uzsākšanu astmas uzliesmojuma (īpaši, 
smagas norises) gadījumā ir nepieļaujama kļūda.

Grūtniecei ar astmu nepieciešama speciālista 
(pneimonologa vai alergologa) konsultācija ar 
eventuālu turpmāku novērošanos. Ideālā gadī
jumā – pirmā konsultācija vēl pirms grūtniecības.

Tātad, kas ir svarīgākais 
astmas ārstēšanā?
Svarīgākais ir pacienta apmācība, pareiza inhalatoru 
lietošana un līdzestība ārsta noteiktajai ārstēšanai. 
Sekmīga astmas norises kontrole bez apmācības 
faktiski nav iespējama. Apmācības galvenās sastāv
daļas ir pareiza inhalatoru lietošana, izpratne par 
slimību, vides faktoru kontroli un pretiekaisuma 
terapijas nozīmību, kā arī rīcība astmas lēkmes un 
uzliesmojuma gadījumā. Apmācība ir cieši saistīta 
ar rakstisku ārstēšanas plānu (rekomendācijām).

Kā jau minēju, pacientu ar patiešām smagu 
astmu ir maz! Daudz, daudz vairāk ir pacientu ar 
sliktu līdzestību nozīmētajai ārstēšanai! Jebkurā 
gadījumā vispiemērotāko (personalizēto) ārstē
šanu nodrošinās laba sadarbība starp ģimenes 
ārstu, speciālistu un pašu pacientu.

Novēlu katram no lasītājiem atrast savus ārstus!

Galvenais – panākt astmas kontroli
VĀRDS SPECIĀLISTAM

Alvils Krams: «Astmas ārstēšanā svarīgākais ir pacienta apmācība, pareiza inhalatoru lietošana un līdzestība ārsta noteiktajai 
ārstēšanai. Sekmīga astmas norises kontrole bez apmācības faktiski nav iespējama.»
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Pacientu ar patiešām 
smagu astmu ir maz! 
Daudz, daudz vairāk 
ir pacientu ar sliktu 
līdzestību nozīmētajai 
ārstēšanai!
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Ieskaties!
www.elpobrivi.lv

Aizpildiet testu un jautājiet ārstam!

Izglītojošs materiāls pacientiem. Lai saņemtu personiska rakstura medicīniskus ieteikumus, lūdzu, konsultēties ar veselības aprūpes speciālistu.
Materiālu atbalsta GlaxoSmithKline Latvia SIA, Duntes iela 11, Rīga, LV/RESP/0006/15a(2); Sagatavots: 05/2015

Neapvelciet, ja atbilde ir “nē”
Apvelciet atbilstošo!

itknuP imujātuaJ

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

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

Vai minētie simptomi pasliktinās 
apguļoties?

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

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

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

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

Vai minētie simptomi pasliktinās pēc 
nelielas fiziskas slodzes?

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

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

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

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

Vai minētie simptomi pasliktinās pēc 
smiešanās vai raudāšanas?

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

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

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

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

itknuP imujātuaJ

Vai minētie simptomi pasliktinās pēc 
runāšanas pa tālruni?

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

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

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

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

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

Saskaitiet tikai 
apvilktos punktus

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

EVITA HOFMANE

Firma SilvExpo meklē un iekaro savu vietu 
starp farmācijas uzņēmumiem, ieviešot 
ražošanā inovatīvus oriģinālproduk-
tus. Lai nonāktu līdz efektīvam gala-
produktam, tiek pētītas dažādas augu 
valsts ekstraktu iegūšanas tehnoloģijas, 
kā arī meklēti jauni tehniski risinājumi 
fizikāli ķīmisko procesu pilnveidošanai. 
Sadarbojoties ar pieredzējušiem partne-
riem – universitātēm un zinātniskajiem 
institūtiem – SilvExpo iegūst dažādu augu 
un ogu ekstraktus, ko izmanto savu pro-
duktu radīšanā.

Viens no šādiem produktiem ir Alergosil. Tas ir 
uztura bagātinātājs, ko rekomendē lietot laikā, 
kad gaisā ir paaugstināta ziedputekšņu koncen
trācija. Klīniskajos pētījumos pierādīta produkta 
spēja mazināt simptomus alerģiska rinīta gadī
jumos. Šāda veida produkts Latvijā ir jaunums.
Par Alergosil vairāk lūdzām pastāstīt uzņēmuma 
SilvExpo valdes locekli Uģi Klētnieku.

– Pasaulē arvien vairāk cilvēku ikdienā saska-
ras ar dažādām alerģijām. Kādas zāles visbie-
žāk izmanto alerģisko simptomu novēršanai?
– Alerģiju ārstēšanā izmanto dažādu farmako
loģisko grupu medikamentus: histamīna recep
toru blokatorus, adrenostimulatorus, teofilīna 
grupas preparātus, Mholinoblokatorus, kromo
līnu, glikokortikosteroīdus, atkrēpošanas līdzekļus 
un desensibilizējošus līdzekļus. Lietojot pretaler
ģijas līdzekļu, pacientiem ir jāsaskaras ar tādām 
blaknēm kā miegainība, nogurums, reibonis, gas
trointestināli traucējumi, sausa mute, neskaidra 
redze un citi.
– Viena no alerģijas izpausmēm ir alerģiskais 
rinīts? Kādi ir tā simptomi?
– Alerģiskais rinīts ir viena no visbiežāk sastopa
majām iekaisīgajām slimībām, un tā skar apmē
ram ceturto daļu populācijas. Cilvēkam ir deguna 
nieze, ūdeņaini izdalījumi, aizlikts deguns, šķavas, 
acu asarošana un apsarkums.
Pašlaik pieejamās zāles alerģiskā rinīta ārstēša
nai iedarbojas vai nu uz mediatoru receptoriem 
(šādas zāles ir prethistamīna un pretleikotri
ēnu līdzekļi), vai cīnās pret deguna aizlikumu 
un bloķē mediatoru sintēzi (tie ir degunā pūša
mie kortikosteroīdi).
– Ir daudz medikamentu, ko var lietot aler-
ģiskā rinīta gadījumā. SilvExpo šādiem gadī-
jumiem piedāvā Alergosil. Ar ko tas atšķiras 
no citiem medikamentiem, kas tradicionāli 
tiek izmantoti alerģiju ārstēšanā?
– Alergosil iedarbība atšķiras no prethistamīna un 
pretleikotriēnu grupas līdzekļu iedarbības. Ja šīs 
zāles iedarbojas receptoru līmenī un neļauj sin
tezētajam histamīnam un leikotriēniem saistīties 
ar saviem receptoriem, tādējādi nepieļaujot sim
ptomu rašanos, tad Alergosil iedarbojas agrākā 
alerģiskā procesa stadijā. Tas nepieļauj dažādu 
iekaisuma mediatoru atbrīvošanos un sintēzi.
– Kādas sastāvdaļas palīdz Alergosil kļūt par 
iedarbīgu līdzekli alerģiskā rinīta ārstēšanā?
– Alergosil sastāvā ir biopieejams kurkumīns, kver
cetīns un D vitamīns, kas atvieglo alerģiskā rinīta 
simptomus. Klīnisko pētījumu rezultāti ir pierādī
juši, ka alerģiskiem pacientiem simptomi sama
zinās nepilna mēneša laikā. Produktu var lietot 
arī citu sezonālu un nesezonālu alerģiju gadī
jumā. Tas neizraisa miegainību un citas nevēla
mas blakusparādības.
Kurkumīns ir no kurkumas ekstrahēta viela, kam 
piemīt pretiekaisuma iedarbība. Kurkumu plaši 

izmanto Ķīnas, Indijas un Vidējo Austrumu kuli
nārijā. Tai ir raksturīga antioksidatīva, antisep
tiska, pretvēža iedarbība, kā arī iedarbība pret 
Alcheimera slimību. Ķīnas un Ajūrvēdas medicīnā 
kurkumīns tiek lietots kā pretiekaisuma līdzeklis. 
Tā ir droša viela un pētījumos ir noteikts, ka pat 
12 gramus lielas devas ir labi panesamas un tām 
ir tikai nenozīmīgas blakusparādības.
Kvercetīns ir sekundārs metabolīts, kas bieži vei
dojas augos. Pētījumi pierāda, ka kvercetīnam ir 
raksturīga daudzveidīga bioloģiskā aktivitāte, arī 
vairāku tipu vēža šūnu proliferāciju (pastiprinātu 
augšanu) nomācoša, pretiekaisuma un alerģijas 
nomācoša iedarbība, kā arī pozitīva iedarbība pret 
aterosklerozi. Deguna gļotādā tas novērš sastrē
gumu, tādējādi mazinot tūsku.
Kurkumīna un kvercetīna kombinācijai ir rakstu
rīga plaša spektra pretiekaisuma un imūnmode
lējoša aktivitāte kopā ar prethistamīna iedarbību. 
Šī kombinācija ļoti labi palīdz alerģisko reakciju 
simptomu vājināšanai un samazina šo izpaus
mju ilgumu.
D3 vitamīns veicina normālu imūnsistēmas dar
bību un kavē sensibilizāciju.
Slikti šķīstošo aktīvo vielu vājā biopieejamība ir 
zāļu izstrādē bieži sastopama problēma, un tā var 
negatīvi ietekmēt medikamentu bioloģisko akti
vitāti. Tas īpaši attiecas uz kurkumīnu, kas zarnu 
traktā, īpaši divpadsmitpirkstu zarnā, kur notiek 
uzsūkšanās process, faktiski nešķīst.
Alergosil novatoriskais sastāvs, kam tiek izman
totas lietošanai nekaitīgas sastāvdaļas, nodro
šina šķīstoša kurkumīna pieejamību. Pētījumos, 
kuros Alergosil tika salīdzināts ar 95% kurkumīnu 
un citiem kurkumīna izstrādājumiem, kas ir nopēr
kami, konstatēts, ka ekvivalentu Alergosil dienas 
devu šķīdība ir par 1800% labāka. Tajā pašā pētī
jumā divās Alergosil kapsulās esošā kvercetīna 
šķīdība tika salīdzināta ar tāda paša daudzuma 
brīvā kvercetīna šķīdību. Tika konstatēts, ka Aler-
gosil sastāvā esošā kvercetīna šķīdība ir 8,75 reizes 
labāka par brīvā kvercetīna šķīdību.
Produkts tiek ražots Beļģijā, jo mums nav tādu 
iekārtu, lai ražošanu tehniski realizētu Latvijā.
– Kādas ir Alergosil lietošanas priekšrocības?

– Alergosil ir pretiekaisuma un imūnmodulējošs 
līdzeklis ar plašu darbības spektru, kas alerģiskā 
rinīta pacientiem sniedz trīskāršu efektu: desensi
bilizējošu, pretiekaisuma un prethistamīna līdzek
ļiem līdzīgu iedarbību. Tas iedarbojas uz visiem 
alerģijas simptomiem, arī deguna aizlikumu, neiz
raisa miegainību, ir piemērots visai ģimenei (bērni 
var lietot no sešu gadu vecuma). Alergosil iespē
jams lietot papildus tradicionālajām pretalerģijas 
zālēm. Veiktie pētījumi pierāda, ka, lietojot Aler-
gosil, ievērojami samazinās visi alerģiskā rinīta 
simptomi, būtiski uzlabojas pacientu dzīves kva
litāte un pašsajūta. Tā drošums un ērtums atšķi
rībā no degunā pūšamajiem aerosoliem pieļauj 
ilgstošu lietošanu.
– Vai par Alergosil lietošanu vajag konsultē-
ties ar ārstu vai farmaceitu?
– Produktu var iegādāties un lietot droši. Aler-
gosil, salīdzinot ar jebkuru citu medikamentu, 
blakņu praktiski nav. Protams, dažiem cilvēkiem 
no vairākiem desmitiem tūkstošu var būt kādas 
blakusparādības. Vēl jau mēdz būt arī tā, ka cil
vēks iedzer tableti, izlasa par iespējamām blak
nēm un piepeši sāk domāt, ka tieši tādas arī jūt 
savā organismā. Iespējams, pie vainas nebūt nav 
šī tablete, bet pavisam citi iemesli. Izdzerot piecas 
tases kafijas, arī radīsies savi blakusefekti, tādi var 
parādīties arī no dažādiem pārtikas produktiem. 
Ir cilvēki, kuri baidās iedzert mazu tabletīti, bet 
bez bailēm izdzer 300 gramus stiprā alkohola.
Produkts ir drošs un to var lietot kopā ar citiem 
pretalerģijas līdzekļiem, jo iedarbības mehānismi 
nepārklājas. Alergosil palīdzēs atvieglot simpto
mus un, iespējams, ļaus samazināt stipro pretaler
ģijas medikamentu devu. Piemēram, ja ir jālieto 
degunā pūšamie kortikosteroīdi, kas rada nopiet
nas blaknes, devu samazināšana ir ļoti būtiska.
Mūsu produkts ir drošs arī lietošanai bērniem. Vie
nas pusdienas Makdonaldā noteikti ir daudz kaitī
gākas par iespējamām blaknēm, kas retumis var 
rasties, lietojot šīs kapsulas. Produkts ir ražots no 
dabīgām, attīrītām dabas vielām, bez pesticīdiem.
Tas iedarbojas ne tikai pret alerģiju, bet arī pret 
citiem iekaisuma procesiem, aizkavē novecošanos 
un labi ietekmē locītavu veselību. Dabas vielas 

pasargā mūsu audus no kaitīgajiem apkārtējās 
vides faktoriem.
– Kad Alergosil nedrīkst lietot?
– Alergosil lietošana ir kontrindicēta, ja cilvēkam ir 
žultsakmeņi, kā arī sievietēm grūtniecības un zīdī
šanas periodā. Ja tiek lietoti kumarīna un heparīna 
grupas antikoagulanti, pirms Alergosil lietošanas 
jākonsultējas ar ārstu.
– Alerģijas ir ļoti dažādas, arī alerģiskais rinīts 
vienam sagādā nelielas neērtības, bet citam 
ir smagi simptomi. Kā zināt, cik daudz Aler-
gosil lietot?
– Ja cilvēks sver no 50–80 kg un nav izteiktas 
alerģiskas reakcijas, pietiek ar divām kapsulām 
dienā. Ja svars ir virs 100 kg, vajadzētu lietot čet
ras kapsulas dienā. Tā tas ir lielākajai daļai medi
kamentu – jo lielāks cilvēka svars, jo lielāka zāļu 
deva nepieciešama. Arī, ja ir smagas alerģiskas 
reakcijas, labāk sākt ar četrām kapsulām. Dzerot 
četras kapsulas dienā, pēc 40 dienām rezultāts 
ir labāks nekā tad, ja dzer divas kapsulas dienā. 
Pēc 28 dienu lietošanas abos gadījumos ārstnie
ciskais rezultāts ir vienāds, vienīgi ar lielāku devu 
var panākt ātrāku simptomu mazināšanos. Tas ir 
jūtams jau pēc nedēļas. Lietojot četras kapsulas, 
var runāt jau par vairāk ārstniecisku iedarbību. 
Protams, jāņem vērā, ka daļai pacientu ārstnie
ciskā efekta nebūs, jo alerģiskās reakcijas var 
izraisīt dažādi iemesli un tām mēdz būt dažādas 
smaguma pakāpes.
Pētījums liecina, ka 30–80% gadījumu ar Alergosil 
var samazināt slimības simptomus, un tas vērtē
jams kā labs efekts. Produktu var lietot ilgstoši. 
Piemēram, pavasarī, zinot, ka, sākoties ziedēšanas 
laikam, radīsies alerģiska reakcija, labāk uzsākt 
lietošanu laikus, lai pasargātu sevi un panāktu 
labāku rezultātu. Ja ir alerģija pret alergēniem, ar 
kuriem nākas saskarties pastāvīgi (putekļu ērcītes, 
pelējuma sēnīte u.c.), paralēli šī produkta lietoša
nai vajadzētu samazināt alergēnu esamību mājās.
Kur var iegādāties Alergosil?
Produktu var iegādāties Latvijas aptiekās. Visās 
tas vēl nav pieejams, bet vajadzības gadījumā 
Alergosil var pasūtīt, un pēc pacienta vēlmes to 
visdrīzākajā laikā aptiekā piegādās.
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Uģis Klētnieks: «Alergosil iedarbojas uz visiem alerģijas simptomiem, arī deguna aizlikumu, neizraisa miegainību, ir piemērots 
visai ģimenei (bērni var lietot no sešu gadu vecuma). To iespējams lietot papildus tradicionālajām pretalerģijas zālēm.»
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PACIENTU IZGLĪTĪBAI

TOMS ZVIRBULIS

Novecošana – process, ar kuru jāsaskaras 
ikkatram no mums. Novecošana saistīta 
arī ar izmaiņām organismā, kas var ietek-
mēt mūsu veselību. Viena no šīm izmai-
ņām vīriešiem ir prostatas palielināšanās 
– problēma, kuras aktualitāte sabiedrībā 
pēdējo gadu laikā tikusi plaši apspriesta.

Lai uzzinātu vairāk par prostatas palielināšanos 
jeb labdabīgu prostatas hiperplāziju, kā rīko
ties, kad parādās pirmie tās simptomi, un kā 
ar to sadzīvot, uz sarunu aicinājām Rīgas Aus
trumu klīniskās universitātes slimnīcas urologu 
dr. Linardu Rēdmani.

– Kas ir LPH jeb labdabīga prostatas palieli-
nāšanās? 
– Prostatas palielināšanās tiek uzskatīta par pro
cesu, kurš sākas, vīrietim novecojot. Cilvēkam 
novecojot, organismā notiek dažādas izmaiņas, 
to vidū, izmainoties priekšdziedzera šūnu jutībai 
pret testosteronu, šūnas sāk pastiprināti augt un 
palielināties gan izmērā, gan arī skaitā. Līdz ar to 
priekšdziedzeris kļūst lielāks. Parādās sūdzības, ka 
biežāk ir jāiet uz tualeti un ir vājāka urīna strūkla. 
Prostatas palielināšanās nav skatāma izolēti kā 
viens process, notiek arī izmaiņas urīnpūšļa dar
bībā. Vīrietim novecojot, parādās muskulatūras 
pāraktivitāte. Gan pāraktivitāte, gan priekšdzie
dzera palielināšanās nosaka to, ka vīrietim paslik
tinās urīna strūkla. Galvenās problēmas ir laiks, 
kas nepieciešams, lai urinēšanu uzsāktu, niktūrija 
jeb čurāšana naktīs un pēkšņa vajadzība urinēt. 
Šie simptomi vīrieti visvairāk uztrauc. Process sāk 
progresēt straujāk pēc 40 gadu vecuma, kad var 
novērot pirmos simptomus. Jo vecāks ir vīrietis, 
jo vairāk sūdzību. 70–80 gados ap 70% vīriešu ir 
kādas sūdzības par čurāšanu.
– Vai galvenā problēma ir urīna izvadīšana, 
vai LPH ir saistīta arī ar citām veselības 
problēmām? 
– Pati prostatas palielināšanās pamatā ir saistīta ar 
urinācijas biežumu. Paralēli tam sliktāks kļūst arī 
asinsvadu stāvoklis, tostarp dzimumlocekļa asins
vados, kas var veicināt dzimumspējas mazināša
nos. Var teikt, ka biežāka urinācija un citi simptomi 
zināmā mērā ietekmē vīrieti emocionāli, kas var 
veicināt traucējumus dzimumdzīvē. Bieži vien uri
nācijas simptomi rada paštēla problēmas. Vīrietis 
nejūtas labi, zaudē pārliecību par sevi. Tas kaitē 
viņa vispārējai pašsajūtai. Seksuālo dzīvi ietekmē 
gan pati priekšdziedzera palielināšanās, gan ar to 
saistītie emocionālie pārdzīvojumi.
– Tātad šī problēma kļūst aktuāla vīriešiem 
pēc 40?
– Tuvāk jau pie 50. Sāk parādīties pirmie simp
tomi, un ar atsevišķiem izņēmumiem jo vecāks 
ir vīrietis, jo lielāks ir priekšdziedzeris. To, vai 
prostata palielināsies vai nē, ietekmē arī ģenē
tiskie faktori, hormonālie faktori. Šobrīd viena 
no teorijām norāda, ka nozīme varētu būt iekai
sumam prostatā, prostatītam, kas varētu stimulēt 
priekšdziedzera palielināšanās procesu. Pirmais 
no simptomiem parasti ir urīna strūklas pavāji
nāšanās un celšanās pa nakti, lai dotos uz tualeti. 
Iemesli tai gan var būt dažādi, piemēram, nedi
agnosticēts cukura diabēts. Ja vīrietim ir kardiālas 
problēmas, arī tas var radīt vajadzību iet čurāt 
nakts laikā. Parasti niktūrija ir simptoms, kurš liek 
noprast – kaut kas varētu būt mainījies.

– Jūs minējāt arī ģenētisko predispozīciju.
– Mēs nevaram norādīt uz konkrētu gēnu, taču, 
ja tēvam ar to ir bijušas problēmas, dažādu ģenē
tisko faktoru ietekmē teorētiski varētu gaidīt, ka 
šādas problēmas būs arī dēlam. Tas noteikti ir 
pierādīts priekšdziedzera audzēja sakarā, bet pār
mantojamībai ir kaut kāda ietekme arī labdabīga 
audzēja gadījumā.
– Ļaundabīgo audzēju gadījumā liela nozīme ir 
ģenētiskajai predispozīcijai. Varbūt nedaudz 
varat pastāstīt par to, kādi ir panākumi slimī-
bas ģenētisko mehānismu izpētē, kas ir viena 
no modernās medicīnas novitātēm.
– Ir ārkārtīgi daudz pētījumu, kas analizē diētas 
ietekmi uz priekšdziedzera vēža attīstību. Attie
cībā uz onkoloģisku procesu prostatā ir zināms, ka 
vēža attīstību var veicināt pastiprināta dzīvnieku 
tauku lietošana uzturā. Trekni ēdieni varētu būt 
riska faktors vēža attīstībai. Tāpat ir pētījumi par 
to, ka antioksidanti un dažādas vielas, kas sastopa
mas dabā, varētu mazināt saslimstību ar prostatas 
audzēju. Lai to pierādītu, ir nepieciešami vēl ļoti 
daudzi papildu pētījumi. Ir pētījumi par tomātos 
esošo vielu pozitīvo ietekmi uz priekšdziedzeri.
– Atgriežoties pie LPH, cik aktīvi vīrieši 
apmeklē ārstu? Vai viņi uztraucas par savu 
veselību vairāk nekā agrāk?
– Jā, vīriešu aktivitāte ir augusi. Tas saistīts gan 
ar urologu asociācijas aktivitātēm, gan mediju 
pastiprināto pievēršanos vīrieša veselībai. Vīrieši 
kļūst informētāki par prostatas radītajām prob
lēmām. Viņi varbūt vairāk novērtē sakārtotas 
veselības lomu viņu dzīvē. Viņi saprot, ka vese
lība ietekmē gan profesionālo, gan privāto dzīvi, 
un kļūst atbildīgāki. Vīrieši zina, ka labdabīgs pros
tatas audzējs var izraisīt prostatas vēzi, kas ir viena 
no izplatītākajām onkoloģiskajām slimībām vīrie
šiem. Tas arī viņus motivē doties pie ārsta. Parā
dās arvien vairāk vīriešu, kuri pie mums atnāk 
pirms problēmu parādīšanās. Viņus uz šādu soli 
pamudinājusi dzīvesbiedre vai ģimenes ārsts, un 
viņi ir motivēti vairāk uzzināt par savas prostatas 

veselību. Tā ir pozitīva tendence, un arī mēs, ārsti, 
esam priecīgi, ka cilvēks ir gatavs apzināt savu 
veselības stāvokli un vajadzības gadījumā pieda
līties traucējumu novēršanā. Parasti priekšdzie
dzera problēmas var sadalīt divās grupās. Viena 
ir saistīta ar laiku, kad tās sāk ietekmēt dzīvi. Savu
kārt otra rodas, slimībai progresējot, kas var radīt 
būtiskus traucējumus organisma funkcionēšanā. 
Dažkārt tie ir pat ļoti nopietni un bīstami. Līdz tam 
cieš dzīves kvalitāte, bet pēc tam cieš veselība. 
Ļoti labi, ja vīrietis atnāk, pirms parādījušās kādas 
sūdzības, un tad veic kontroli pēc diviem gadiem.
– Tajā brīdi, kad vīrietis pie jums ir atnācis un 
ir nepieciešams iejaukties, vai jau sākotnēji 
tiek nozīmēti medikamenti?
– Ja vīrietis ir atnācis pirmo reizi, ir gados jauns un 
ārstu apmeklē tikai tāpēc, lai noskaidrotu vese
lības stāvokli, visbiežāk viņš nesaņem nekādu 
ārstēšanu. Mēs apzinām situāciju un iesakām, ko 
viņš varētu darīt turpmāk. Ir izstrādāta starptau
tiskā prostatas simptomu skala, kas ļauj mums 
izvērtēt viņa simptomu smagumu. Simptomi no 
ārsta puses tiek iedalīti vieglos, vidējos un sma
gos. Vieglu simptomu gadījumā tā būtu nedaudz 
biežāka urinācija, niktūrija. Mēs nesākam ar zālēm, 
bet gan ar dzīvesveida maiņu. Būtu jācenšas nelie
tot šķidrumu pirms naktsmiera, izvairīties no 
urīndzenošu produktu lietošanas vakarā. Jāseko 
regulārai vēdera izejai, kas normalizē gan zarnu 
trakta darbību, gan urinācijas biežumu. Īsāk sakot, 
uzmanība jāpievērš vispārīgām lietām. Ja ir vidēji 
simptomi, kas traucē tādā mērā, ka ir nepiecie
šama iejaukšanās no ārsta puses, mēs parasti atka
rībā no priekšdziedzera izmēra izrakstām kādu 
medikamentu. Daži medikamenti ir nozīmējami 
vīriešiem ar lielu priekšdziedzeri, kura izmēru ir 
nepieciešams samazināt, tādējādi uzlabojot dzī
ves kvalitāti un novēršot iespējamās komplikā
cijas. Dažkārt priekšdziedzeris nav tik liels, bet 
ir izteikti kairinoši simptomi. Tad ir jālieto citas 
grupas zāles, kuras novērš minētos simptomus. 
Citreiz vienam pacientam tiek kombinētas abu 

grupu zāles, bet tā parasti darām gadījumos, ja 
ir izteikti smagi simptomi. Piemēram, nepiecieša
mība čurāt ik pa stundai, izteikti vāja urīna strūkla, 
celšanās naktīs trīs reizes. Savukārt, ja zāles nav 
efektīvas, simptomi nemazinās un dzīves kvalitāte 
neuzlabojas, ja tiek konstatēti veselības traucē
jumi, piemēram, nepilnīga urīnpūšļa tukšošanās, 
kas draud ar nieru darbības traucējumiem, tad 
pacients ir jāārstē ķirurģiski.
– Vai LPH medikamenti vairāk tikai noņem 
simptomus, un, tos pārtraucot lietot, simp-
tomi atgriežas?
– Viena zāļu grupa tikai atslābina gludo musku
latūru prostatā un urīnpūšļa kaklā, tādējādi uzla
bojot urīna strūklu un mazinot simptomus, bet 
tā nebremzē novecošanas radītās izmaiņas. Otra 
zāļu grupa ne tikai novērš simptomus, bet kavē 
priekšdziedzera augšanu. Tas nozīmē, ka zāles, 
kuras vīrietis nepieciešamības gadījumā lieto, ir 
vērstas uz prevenciju. Tām ir prostatas augšanu 
bremzējoša iedarbība, un līdz ar to samazinās arī 
sūdzību skaits. Katram pacientam tiek piemek
lētas tādas zāles, kādas viņam konkrētajā brīdī 
ir nepieciešamas.
– Ja pacientam ir nepieciešama prosta-
tas operācija, vai viņš tai ir jāsagatavo arī 
psiholoģiski? 
– Gadījumi ir dažādi. Dažkārt pacients neapzinās 
to, ka nav citas iespējas, tikai ķirurģiska ārstēšana. 
Tad pacientu motivēt operācijai ir grūtāk. Citos 
gadījumos, ja pacientam jau ir iestājušies nopietni 
veselības traucējumi, viena no viņa kvēlākajām 
vēlmēm ir atbrīvoties no urīnpūšļa katetra, un 
viņš ir motivētāks. Neviens pacients negrib, lai 
viņu operē, un, ja būs tāda iespēja, izvēlēsies zāles, 
nevis operāciju. Ideālā gadījumā pacients negri
bētu darīt neko un palikt vesels, diemžēl bieži 
vien tas nav iespējams. Saprotams, ka ķirurģija 
var būt biedējoša. Katrai ķirurģiskai manipulācijai 
ir kāds nezināmais. Tomēr šai diagnozei ķirurģija 
tiek izmantota gadu desmitiem, un mums no tās 
nebūtu jābaidās, jo nopietnas blakusparādības ir 
ārkārtīgi retas. Ķirurģija palīdz pacientam atgūt 
normālu dzīves kvalitāti.
– Ja jums būtu iespēja noteikt, kā informēt 
sabiedrību par šo problēmu, kādā virzienā jūs 
strādātu, kādas metodes izvēlētos?
– Vēl arvien ir jāinformē vīrieši par augsto 
saslimstību ar priekšdziedzera audzēju. Bieži vien 
šai slimībai nav nekādu simptomu vai tie ir līdzīgi 
labdabīgai prostatas hiperplāzijai. Līdz ar to apzinī
gāk vajadzētu apmeklēt urologu vēl pirms 50 gadu 
vecuma sasniegšanas un jebkādu veselības trau
cējumu gadījumā laikus vērsties pie ārsta. Pacienti 
ir jāinformē un jāizglīto, tad viņi paši būs motivēti 
laikus apmeklēt urologu, jo zinās, ka ir iespējama 
gan labdabīga, gan ļaundabīga saslimšana.
– Kādas būtu jūsu rekomendācijas vīriešiem 
pēc 50?
– Jārēķinās ar to, ka priekšdziedzeris, pieaugot 
vecumam, palielināsies. Vēl nav atklāts, kā to varētu 
novērst. Līdz ar to ir jāuzņemas jaunas rūpes – reizi 
gadā pēc 50. dzimšanas dienas aiziet pie urologa. 
Uzzināt, vai ir nepieciešama papildu novērošana, 
izmeklēšana vai ārstēšana. Katrā vecumā mums ir 
savi pienākumi. Kad mums piedzimst bērni, mums 
par tiem ir jārūpējas un, kad mēs kļūstam vecāki, 
mums būs jārūpējas par savu veselību, lai varētu 
dzīvot ilgāk un laimīgāk. Tas ir jauns pienākums 
pret sevi, pret savu veselību, kas būtu jāuztver kā 
jauna pakāpe savā dzīvē. Tā ir nenovēršama, bet 
nebūt nav tik sarežģīta un apgrūtinoša.
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Linards Rēdmanis: «Ir arvien vairāk vīriešu, kuri pie mums atnāk pirms problēmu 
parādīšanās. Viņus uz šādu soli pamudinājusi dzīvesbiedre vai ģimenes ārsts, un 
viņi ir motivēti vairāk uzzināt par savas prostatas veselību. Tā ir pozitīva tendence, 
un arī mēs, ārsti, esam priecīgi, ka cilvēks ir gatavs apzināt savu veselības stāvokli 
un vajadzības gadījumā piedalīties traucējumu novēršanā.»

Labdabīga prostatas hiperplāzija – 
kontrolējams process
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Ievērojot pacientu, ģimenes ārstu un kar-
diologu lūgumu rast iespēju Stradiņa 
slimnīcā organizēt pierakstu uz konsul-
tāciju pie kardiologa pacientiem aizdomu 
par pulmonālo hipertensiju gadījumos, 
Stradiņa slimnīcas Kardioloģijas cen-
trā šim nolūkam piektdienās noteikts 
īpašs pieraksts.

Lai pieteiktos uz šādu konsultāciju, jāzvana uz 
vienoto pacientu pieraksta tālruni 67069280. 
Pacientam reģistrējoties, tiks noskaidrots, vai 
viņam ir ārsta nosūtījums ar atzīmi par aizdomām 
par pulmonālo hipertensiju. Ja šāda atzīme būs, 
pacients tiks informēts par nepieciešamību līdz 
noteiktajam konsultācijas datumam veikt eho
kardiogrāfijas un spirogrāfijas izmeklējumus. Ja 
pacientam noteiktā laika posmā šādi izmeklējumi 
nebūs izdarīti, tad viņam piedāvās pierakstīties uz 
šādiem izmeklējumiem.

Ja pacientam uz nosūtījuma nebūs atzīmes par 
aizdomām par pulmonālo hipertensiju, viņu pie
rakstīs uz konsultāciju pie kardiologa, kurš nozī
mēs tālāku ārstēšanu.

Nonākot Pulmonālās hipertensijas kabinetā 
pie kardiologa uz konsultāciju, ārsts var pacien
tam nozīmēt tālāko ārstēšanos stacionārā, kā arī 
turpmākos izmeklējumus dinamikā.

Konsultācijas sniedz kardiologs Andris Skride. 
Saņemot valsts apmaksātu konsultāciju, pacien
tam jāmaksā pacienta iemaksa EUR 4,27.

2017. gadā, pamatojoties uz noslēgto 
līgumu ar Nacionālo veselības dienestu, 
Oftalmoloģijas klīnikā par valsts finansē-
jumu mēnesī varēs operēt 600 kataraktas 
slimnieku. Salīdzinot ar 2016. gadu, tas ir 
par 240 pacientiem vairāk.

Pēdējo desmit gadu laikā ierobežotā valsts finan
sējuma dēļ būtiski ir pieaudzis to pacientu skaits, 
kuri gaida rindā uz šo operāciju. Laika izpratnē 
rindas garums ir apmēram trīs gadi.

Oftalmoloģijas klīnikas vadītāja profesore Guna 
Laganovska norāda: «Papildus piešķirtais finan
sējums noteikti pakāpeniski mazinās kopējo gai
dīšanas laiku. Mūsu klīnikas ārsti ir gatavi šādam 
darba apjoma pieaugumam, jo kataraktas ope
rācijas veic astoņi no klīnikas ārstiem. Mūsu spe
ciālisti ir ļoti pieredzējuši, un, operējot kvantitatīvi 
vairāk, mēs esam droši ne tikai par operāciju kvali
tāti, bet arī paaugstinām mūsu ārstu kompetenci. 
Modernais aprīkojums ar četriem mikroskopiem 
ļauj mums saplānot raitu operāciju veikšanu.»

«Tāpat mums ir būtiski, lai pacients, atnā
kot uz operāciju, ir zinošs un informēts par 
to, kas viņu sagaida. Esam izveidojuši ceļvedi 
pacientiem, kurā atrodama informācija par to, 
kā pieteikties kataraktas operācijai, kā rīko
ties operācijas dienā un pēc tās,» skaidro klī
nikas vadītāja.

*Ceļvedis pieejams Stradiņa slimnīcas mājaslapas Oftalmolo
ģijas klīnikas sadaļā. To iespējams izdrukāt.

Pacientu aptauja
Oftalmoloģijas klīnika sadarbībā ar Klientu infor
mācijas un apkalpošanas daļu ir veikusi pacientu 
klātienes aptauju, jautājot viņiem par nokļūšanu 
nodaļā un veikto kataraktas operāciju.

No pacientiem saņemtās atbildes liecina, ka:
 zpacienti ir apmierināti ar saņemto pakalpojumu,
 zpacienti pirms operācijas saņēmuši informā
ciju par precīzu ierašanās laiku un iestāša
nos slimnīcā,

 zpacienti izceļ laipno personāla attieksmi un 
sapratni, 
 zpacienti atzīst, ka gaidīšanas laiks ir bijis ilgs – 
aptuveni trīs gadi.

Informāciju sagatavoja PSKUS Mārketinga un  
komunikāciju daļa

Līdz ar bioloģisko slimību modificē-
jošu medikamentu ieviešanu Latvijā 
kopš 2000. gada janvāra reimatisko 
slimību ārstēšanā ir noticis sava 
veida apvērsums.

Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas 
Reimatoloģijas centra vadītāja, profesore Daina 
Andersone atzīst, ka ārstēšana ar bioloģiska
jiem medikamentiem ir dārga, bet efektīva, jo 
to lietošanas rezultātā ir ātrāk sasniedzama sli
mības remisija. Šobrīd Reimatoloģijas centrā vai
rāk nekā 700 pacientu ar autoimūnām locītavu 
slimībām saņem bioloģiskos medikamentus. 
Neskatoties uz to, ka pacienti parasti labi panes 
bioloģiskos medikamentus, kā blaknes jāatzīmē 
paaugstināts infekcijas un malignitātes risks.

Bioloģiskais produkts ir medicīnisks produkts, 
kura sastāvdaļas ir veidotas no dzīviem audiem, 
vai arī tie ir ģenētiski modificēti dzīvi organismi 
un šķidrumi vai audu ekstrakti no dažādām cil
vēka un dzīvnieka daļām. Bioloģiskie medika
menti izraisa ātru un būtisku autoimūno artrītu 
simptomu samazināšanos, samazina radio
loģisko progresiju, palielina dzīves kvalitāti 
efektīvāk nekā sintētiskie slimību modificējo
šie medikamenti.

Profesore Andersone aicina visus Latvijas 
ārstus sadarboties reimatisko pacientu ārstē
šanā un atgādina: «Iespējams, šobrīd pacients 
atrodas remisijas fāzē un jūtas un izskatās 
labi, taču medikamenti tiek lietoti visu laiku. 

Tāpēc jebkuram speciālistam ir jāpajautā 
pacientam, vai viņš nelieto bioloģiskos medi
kamentus, jo tad ir jāmaina ārstēšanas taktika 
citiem speciālistiem.»

Reimatiskās slimības ir visbiežākais darba 
nespējas un invaliditātes cēlonis. Pie šīm 

slimībām pieder vairāk nekā 200 dažādu slimību: 
autoimūnās slimības un kaululocītavu slimības. 
Latvijā ir ap 330 000 reimatisko slimnieku. Vai
rāk nekā 60% no ilgstošas darba nespējas un 
priekšlaicīgas pensionēšanās izmaksām izraisa 
reimatiskās slimības.

Pagrieziena punkts reimatoloģijas nozarē – 
bioloģiskie medikamenti

Guna Laganovska: «Papildus piešķirtais finansējums noteikti pakāpeniski mazinās 
kopējo gaidīšanas laiku. Mūsu klīnikas ārsti ir gatavi šādam darba apjoma pieaugu-
mam, jo kataraktas operācijas veic astoņi klīnikas ārsti.»

Reimatiskās slimības var būt balsta un kustību, iekšējo orgānu, kardiovaskulārajā 
un nervu sistēmā.
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zz Pierakstīties uz kataraktas operāciju var, zvanot uz vienoto 
pacientu pieraksta tālruni (67069280) vai sūtot e-pastu uz 
info@stradini.lv.

zz Pierakstoties uz valsts apmaksātu kataraktas operāciju, pacients 
saņem kārtas numuru. 2017. gada sākumā tiek operēti pa-
cienti, kuru kārtas numurs ir ap 35 500.

zz Tā kā gaidīšanas laiks ir ilgs – aptuveni trīs gadi –, ļoti svarīgi 
ir uzrādīt precīzu tālruņa numuru, kas būs derīgs arī pēc 
gada vai ilgāk.

zz Gadījumos, kad tiek mainīts reģistrētais tālruņa numurs, lūdzam 
informēt Stradiņa slimnīcu par izmaiņām, rakstot uz e-pastu 
info@stradini.lv. 

zz Slimnīcas darbinieks sazinās un informē pacientu vie-
nu mēnesi pirms plānotās operācijas pa pacienta norādīto 
telefonu. 

zz Ja pacients vēlas pārbaudīt rindas kārtu, tad nepieciešams 
nosūtīt e-pastu uz info@stradini.lv un norādīt šādu informāciju 
par pacientu: vārds, uzvārds, piešķirtais kārtas numurs, 
derīgs tālruņa numurs.

SVARĪGI ZINĀT

Uzsākts pieraksts 
uz konsultāciju pie 
kardiologa pulmonālās 
hipertensijas pacientiem

Stradiņa slimnīcā šogad varēs veikt 
vairāk kataraktas operāciju
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