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2016. gadā Daugavpils reģionālās slimnī-
cas angiogrāfijas un sirds kateterizācijas 
laboratorija atzīmēja desmit gadu jubi-
leju. Tas ir pietiekams laiks, lai novērtētu, 
cik noderīgs reģiona iedzīvotājiem ir bijis 
laboratorijas darbs, un kā tā varētu attīs-
tīties nākotnē.

Par laboratorijas sasniegumiem un plāniem 
stāsta tās vadītājs – invazīvais kardiologs Vladi-
mirs Osipovs.

– Pašā sākumā, 2006. gadā, mēs veicām tikai diag
nostiskos izmeklējumus – sirds asinsvadu angio
grāfijas. No 2007. gada mūsu laboratorija sāka 
izdarīt arī angioplastijas procedūras – sašaurināto 
sirds asinsvadu paplašināšanu.
Agrāk mēs apakšējo ekstremitāšu asinsvadu pato
loģijas tikai diagnosticējām, bet pagājušajā gadā 
sākām izdarīt kāju artēriju angioplastijas. Tā ir ļoti 
svarīga mūsu specializācijas joma. Gada laikā ir 
izdarītas apmēram 20 šādas operācijas. Tāpat mēs 
pārbaudām galvas un kakla asinsvadus, taisām 
miega artērijas angioplastijas.
Slimnīcas attīstības plānā ir iezīmēta mūsu noda
ļas paplašināšana: otras operāciju zāles atklāšana 
un otra angiogrāfa iegāde. Veselības ministrijā 
jau ir apstiprināta vēl viena aparāta iegāde. Tātad 
mums tiešām būs divas operāciju zāles.
– Vai pacientu skaits šo desmit gadu laikā ir 
pieaudzis? Vai ir jāgaida rindā uz procedūrām?
– Mēs apkalpojam lielu reģionu – tajā ir apmēram 
300 000 iedzīvotāju. Tā ir faktiski visa Latgale. Gan 
pilsētu, gan lauku iedzīvotāji – no Daugavpils, 
Krāslavas, Preiļiem, Rēzeknes, Ludzas. Mēs strā
dājam pietiekami aktīvi, cenšamies ar katru gadu 
veikt arvien vairāk koronarogrāfiju, angioplas
tiju. Īstenībā gribētos, lai pacientu būtu mazāk. 
Taču, neskatoties uz to, ka Latgalē cilvēku paliek 
arvien mazāk, tie kļūst vecāki. Tāpēc arī pacientu 
skaits nemazinās.
Nepieciešamība pēc mūsu diagnostiskajām un 
ārstnieciskajām procedūrām ir augsta. Neatlie
kamās procedūras mēs veicam pēc nepiecieša
mības, bet rindas uz plānveida procedūrām ir 
garas. Piemēram, pašlaik uz plānveida koronaro
grāfiju (diagnostisks izmeklējums) dienas stacio
nārā rindā jāgaida 4–5 mēnešus. Arī uz plānveida 
operācijām ir rinda – mēnesi, pusotru.
– Cik ilgu laiku pacients parasti uzturas sta-
cionārā? Vai ir kādas kontrindikācijas šādām 
procedūrām, operācijām?

– Diagnostiskā procedūra ilgst apmēram 30–60 
minūtes, stentēšanas operācija – no pusstundas 
līdz 2–3 stundām. Dienas stacionārā pacients 
uzturas vienu dienu: no rīta viņš tiek uzņemts 
nodaļā, mēs izdarām koronarogrāfiju, un vakarā 
viņš jau var doties mājās. Ja mēs taisām angioplas
tiju un tā notiek bez sarežģījumiem, parasti slim
nieks tiek izrakstīts divu dienu laikā. Ja ir jāizdara 
neatliekamā angioplastija, tad pacienta uzturēša
nās slimnīcā ir atkarīga no viņa veselības stāvokļa. 
Viss tiek izvērtēts individuāli.
Kontrindikācijas šīm manipulācijām ir zems 
hemoglobīna līmenis, asiņošanas, nieru nepie
tiekamība, dažas hroniskas saslimšanas. Ja ir 
iespējama alerģiska reakcija uz kontrastvielu, 
tad pacientam jau laikus tiek ievadīti profilak
tiski pretalerģijas preparāti, un viņš tiek rūpīgi 
novērots. Vecums nav kontrindikācija ne diag
nostiskajām procedūrām, ne angioplastijām. 
Mums ir bijuši gan deviņdesmitgadīgi pacienti, 
gan divdesmitpiecgadīgi.
– Kādu pacientu ir vairāk – ar vienu bojātu 
asinsvadu vai ar vairākiem?
– Slimnieki ar vienu sašaurinātu artēriju ir, bet viņu 
nav daudz. Biežāk pie mums nonāk tā saucamie 
polimorbīdie pacienti, kuriem ir vairākas saslim
šanas – ne tikai viens vai divi sašaurināti asinsvadi, 
bet arī cukura diabēts, arteriālā hipertensija, kāju 
asinsvadu problēmas, insults utt. Tādā gadījumā 
mēs operācijas veicam vairākos piegājienos, jo 
vienā reizē fiziski nav iespējams paplašināt visus 
pacienta sašaurinātos asinsvadus. Mēs ņemam 
vērā, cik izteikts ir sašaurinājums. Ja tas ir kritisks, 
tad var operēt pēc dienas vai divām, tātad mak
simāli ātri. Ja sašaurinājums var gaidīt, tad ope
rējam plānveida kārtā: divas trīs nedēļas notiek 
pacienta stabilizācija, un mēneša laikā tiek izda
rīta operācija.
Tāpat ir daudz pacientu ar sen slēgtām artērijām. 
Cilvēki ir pārcietuši infarktu, taču nav laikus saņē
muši invazīvo kardiologu palīdzību. Tad mēs cen
šamies artērijas atvērt, atjaunot asinsapgādi. Tādā 

veidā tiek uzlabota pacienta dzīves kvalitāte un 
palielināta dzīvildze.
– Vai bieži tiek novēroti pēcoperācijas sarež-
ģījumi? Kādu iemeslu dēļ notiek atkārtota 
asinsvadu sašaurināšanās – restenoze?
– Infarkta gadījumā var būt komplikācijas. Tās 
izpaužas dažādi: kā artēriju trombozes, atkārtoti 
infarkti, sirds mazspēja, var būt pastiprināta reak
cija uz kontrastvielu. Šādi sarežģījumi gan ir reti. 
Un tie vairāk ir nevis mūsu iejaukšanās, bet paša 
infarkta rezultāts. Infarkts ir smaga, dzīvībai bīs
tama slimība, kam mēdz būt komplikācijas. Mūsu 
iejaukšanās ne vienmēr spēj no tām pasargāt.
Asinsvadu restenoze ir sastopama reti – apmē
ram 2% gadījumu –, un tā pārsvarā ir saistīta ar 
pastiprinātu asinsvadu endotēlija šūnu augšanu 
stenta iekšienē.
– Vai pacientus ar ātrajiem pie jums atved 
bieži? Vai visiem slimniekiem izdodas palī-
dzēt? Akūta infarkta gadījumā svarīga ir 
katra minūte...
– Runājot par statistiku, mēnesī mēs uztaisām 
25–30 angioplastijas akūtiem pacientiem. Tātad 
ik dienu mums ir viens pacients ar infarktu. Tas ir 
samērā daudz, ja ņem vērā, ka ne visiem pacien
tiem tiek taisīta angioplastija. Citiem tā ir kontrin
dicēta. Tie ir ļoti reti gadījumi, kad diennakts laikā 
nav neviena infarkta slimnieka. Piemēram, šodien, 
jau divi tādi pacienti gaida palīdzību.
Akūta infarkta gadījumā tiešām svarīgs ir laiks. 
Jo vairāk laika paiet, jo lielāki ir miokarda bojā
jumi. Jo ātrāk mēs atveram artēriju, jo lielākas 
ir pacienta iespējas dzīvot kvalitatīvu dzīvi, ar 
mazākiem sarežģījumiem.Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai 
pacients nonāktu pie ārsta pēc iespējas ātrāk, 
ideālā gadījumā – sešu stundu laikā.
Mirstība infarkta gadījumā ir samērā augsta. Taču, 
kopš esam sākuši invazīvās kardioloģijas proce
dūras, mūsu slimnīcā sirds asinsvadu slimību 
pacientu mirstība ir ievērojami samazinājusies.
– Vai laboratorijā ir pieejamas jaunākās medi-
cīniskās tehnoloģijas?

– Salīdzinot ar to, kā mēs sākām, pašlaik veicam 
daudz sarežģītākas operācijas. Mēs varam palī
dzēt arī tādiem pacientiem, kurus agrāk neope
rējām. Tas ir saistīts ar mūsu centra attīstību un, 
protams, tehnoloģiju attīstību: pēdējo gadu laikā 
invazīvajā kardioloģijā ir parādījušies jauni instru
menti, jauni materiāli un arī angioplastiju operā
ciju metodes.
Savā darbā mēs izmantojam visu, kas ir pieejams 
kardiologiem citās valstīs. Piemēram, mēs savā 
darbā varam izmantot dažādus stentus: paras
tos metāla, ar zālēm pildītos, bioabsorbējošos. Ar 
zālēm pildītie stenti pusgadu izdala medikamentu 
restenozes riska samazināšanai un pēc tam pār
klājas ar epitēliju. Šie stenti atradīsies asinsvadā 
visu mūžu, tie nav izņemami. Noteiktos apstākļos 
mēs izmantojam arī bioabsorbējošos stentus, kas 
divu gadu laikā pilnīgi uzsūcas organismā. Taču to 
izmantošana vēl atrodas izstrādes stadijā. Tāpēc 
mēs katru pacientu vērtējam individuāli. Varbūt 
labāk pacientam ievietot ar zālēm pildīto stentu.
– Vai Daugavpils laboratorijas aprīkojums 
atbilst pasaules līmenim?
– Noteikti. Ar tādu aparatūru strādā visur. Mūsu 
angiogrāfs ir universāls – tas ir paredzēts ne tikai 
kardioloģiskajām operācijām, bet arī perifēro 
asinsvadu, galvas, kakla asinsvadu bojājumu diag
nostikai un ārstēšanai. Taču, jo vecāks aparāts, jo 
lielāks ir risks kaut kam salūzt. Pagājušajā gadā tā 
notika vairākas reizes, un mums nācās pārtraukt 
darbu – gaidīt, kamēr piegādā rezerves daļas un 
salabo angiogrāfu. Tas sarežģī dzīvi gan pacien
tiem, gan ārstiem. Ja paredzētajā laikā pacientu 
nevar operēt, mums ir jānozīmē viņam cits laiks, 
jāatrod «logi» savā grafikā, lai veiktu procedūru.
Otra operāciju zāle samazinās aparatūras noslo
dzi, varēsim strādāt paralēli, divās plūsmās. Daž
kārt operācijas aizņem 2–3 stundas. Bet ko darīt, 
ja šajā laikā slimnīcā uzņem akūtu pacientu? Vai 
mums pārtraukt operāciju un turpināt vēlāk? Kā 
jau es minēju, akūtam pacientam ļoti svarīgs ir 
laiks, jo ātrāk mēs viņu izoperēsim, jo labāk.
– Cik daudz darbinieku pašlaik strādā labora-
torijā? Vai speciālistu pietiek?
– Pagājušajā gadā divi mūsu kolēģi saņēma sertifi
kātus, kas atļauj veikt operācijas. Tagad mums jau ir 
trīs ārsti, kuri drīkst izdarīt angioplastijas. Viens ārsts 
veic koronarogrāfijas. Vēl viens ārsts kardiologs 
dienas stacionārā palīdz mums novērot pacientus. 
Kopumā pie mums strādā pieci ārsti, piecas māsas 
un trīs māsu palīgi. Tuvākajā laikā būtu nepiecie
šams pieņemt darbā vēl vienu medmāsu.
Mēs esam pagarinājuši savu darbadienu un orga
nizējuši darbu tā, lai pēc iespējas ilgāk varētu palī
dzēt saviem pacientiem. Pašlaik operāciju zāle 
strādā līdz septiņiem vakarā. Taču mūsu mērķis ir 
strādāt katru dienu visu diennakti, tātad septiņas 
dienas nedēļā 24 stundas diennaktī. Lai šo mērķi 
īstenotu, mums noteikti vēl būs nepieciešami gan 
ārsti, gan māsas.
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Osipovs: «Nepie-
ciešamība pēc 
mūsu diagnos-
tiskajām un 
ārstnieciskajām 
procedūrām ir 
augsta. Neatlieka-
mās procedūras 
mēs veicam pēc 
nepieciešamī-
bas, bet rindas uz 
plānveida proce-
dūrām ir garas. 
Ir vajadzīgs otrs 
angiogrāfs, otra 
operāciju zāle.»

Desmit gadu laikā Daugavpils slimnīcas angiogrāfijas un sirds ka-
teterizācijas laboratorijā veiktas apmēram 10 000 sirds artēriju un 
citu asinsvadu angiogrāfijas, kā arī apmēram 4000 angioplastijas.
Vidēji mēnesī laboratorijā izdara apmēram 80 operāciju, no tām 
25 (apmēram trešā daļa) ir neatliekama iejaukšanās akūta infarkta, 
nestabilas stenokardijas gadījumā.
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ANNA KALNIŅA

Lielākā daļa pieaugušo planētas iedzīvo-
tāju sirgst ar hipertensiju – paaugstinātu 
asinsspiedienu. Daļa cilvēku šo atskārtu 
uz sevi neattiecina, jo nemaz nav pama-
nījuši, ka ar viņu asinsspiedienu kaut kas 
nav kārtībā, vai arī nav pievērsuši uzma-
nību simptomiem. Veicot asinsspiediena 
kontroli, varam būt mierīgi, ja tas ir ap 
120/80 mmHg, taču sarkanā robežlīnija 
ir 140/90 mmHg. Tad ar skubu jādodas 
pie ārsta, lai paši sev nesagādātu lie-
kas raizes.

Par mūsdienīgām paaugstināta asinsspiediena 
jeb hipertensijas ārstēšanas metodēm Sirds vese
lības avīzei stāsta kardioloģe Janīna Romanova, 
Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas 
Latvijas Kardioloģijas centra Vispārējās kardio
loģijas nodaļas vadītāja.

– Jūs šī gada jūnijā apmeklējāt Eiropas Hiper-
tensijas biedrības ikgadējo kongresu 27th 
European Meeting on Hypertension and Car-
diovascular Protection. Vai tika pavēstīts kas 
jauns, kas jūs pārsteidza? Ko varbūt mainīsiet 
savā praksē?
– Agrāk Eiropas vadlīnijas rekomendēja hiper
tensijas ārstēšanu sākt ar vienu kādas hipoten
sīvo medikamentu grupas preparātu vidējā devā 
vai arī nedaudz atšķirīgā atkarībā no konkrētā 

pacienta asinsspiediena rādījumiem. Tad, ja šī 
deva asinsspiedienu nenormalizē, tika ieteikts to 
paaugstināt vai kombinēt ar preparātu no citas 
medikamentu grupas. Šogad pirmo reizi tika 
runāts par to, ka, jau pirmreizēji sākot ārstēšanu, 
nav obligāti jāizvēlas medikaments saskaņā ar 
vadlīnijām, bet var izmantot kombinēto terapiju, 
tas ir, izmantot dažādu hipotensīvo medikamentu 
grupu preparātus mazākās devās.
Strādājot ar pacientiem praktiski, ir redzams, ka 
nav divu vienādu pacientu, līdz ar to, izvēloties 
terapiju, sanāk nedaudz atkāpties no vadlīnijām. 
Arī līdz šim manā praksē ir bijuši gadījumi, kad 
pacientam ar augstu asinsspiedienu esmu nozī
mējusi kombinēto terapiju. Pie mums ir t.s. per
sonalizētā ārstēšana, kad, strādājot ar konkrēta 
pacienta problēmām un ņemot vērā līdzšinējo 
pieredzi, tiek izstrādāta tieši šim pacientam pie
mērota terapijas shēma.
– Cik viegli vai grūti ir izvēlēties zāles hiper-
tensijas ārstēšanai katram konkrētajam 
pacientam? Kas tiek ņemts vērā?
– Dienā ārstēšanas shēmu nozīmēju četriem pie
ciem pacientiem, un katram medikamentu saraksts 
ir citādāks. Katrai medikamentu grupai ir atšķirīgs 

darbības mehānisms, un katram pacientam tera
pija tiek piemērota atbilstoši individuāliem fak
toriem. Pirmkārt, vecumam, otrkārt, dzimumam, 
treškārt, citām slimībām. Reizēm var piemeklēt 
tādas grupas medikamentu, kas palīdzēs arī otrai 
slimībai. Piemēram, alfa blokatori var palīdzēt vīrie
tim tad, ja viņam ir problēmas ar urinēšanu.
– Kāpēc ārstiem patīk ārstēt hipertensiju 
ar mazām zāļu devām? Vai tas ir saistīts ar 
panesamību? 
– Es pārfrāzētu jautājumu, lietojot vārdu «parei
zāk», nevis «patīk». Ir gadījies redzēt pacientus, 
kuriem nav noregulēts asinsspiediens, neraugo
ties uz to, ka viņi saņem pat dubultu devu vie
nas grupas medikamenta. Piemēram, viens no 
bieži lietotajiem asinsspiedienu pazeminošajiem 
medikamentiem ir ACE inhibitori. Katram des
mitajam pacientam tas rada blakni – klepu. Jo 
lielāka deva, jo lielāka iespēja, ka šis klepus būs. 
Bet, ja mēs izvēlamies kombinētu terapiju, kur ir 
maza daļa katras grupas medikamenta, tad arī ir 
mazāka blakņu iespējamība.

– Kam jūs kā stacionāra kardiologs dodat 
priekšroku – fiksētām devām vai atsevišķam 
tabletēm? Vai ambulatorajā praksē ir tāpat?
– Manuprāt, šajā gadījumā nav atšķirības starp 
stacionāro un ambulatoro praksi. Viens no būtis
kākajiem faktoriem hipertensijas ārstēšanā ir 
pacienta līdzestība. Jo tā būs augstāka, jo labāks 
būs arī rezultāts. Ārsts var izrakstīt pacientam 
medikamentus, bet tas, vai pacients tos lietos, 
būs atkarīgs galvenokārt no viņa paša. Parasti 
pacienti, uzzinot, ka medikamenti jālieto ilgi 
un, iespējams, visu mūžu, jauno ziņu uztver ar 
satraukumu. Taču hipertensija nav ļaunākais, 
kas ar cilvēku var notikt. Apmēram 70% pieau
gušo visā pasaulē ir paaugstināts asinsspiediens, 
un, lietojot medikamentus, cilvēks ar garantiju 
nodzīvos tik ilgi, cik Dievs devis. Jāsaprot, ka, 
nelietojot medikamentus, tiks neatgriezeniski 
sabojātas nieres, sirds, smadzenes u.c. orgāni, 
veselība kopumā.
Lai atvieglotu hipertensijas pacientu dzīvi un 
uzlabotu līdzestību, farmācijas uzņēmumi cenšas 

ražot aizvien efektīvākus medikamentus ar iespē
jami mazākām blaknēm. Runājot par kombinēto 
terapiju – pacientiem nepatīk, ja viņiem jāatver 
trīs iepakojumi un pašiem jādala zāļu ripiņas – 
pusīte no vienas, pa ceturtdaļai no otras un tre
šās. Tāpēc jau vairākus gadus tiek ražotas mazu 
devu kombinētās tabletes no divu grupu medi
kamentiem un kopš nesena laika – no trīs grupu 
medikamentiem ar dažādām devām. Lietojot fik
sētas devas tableti, būs labāks efekts un augstāka 
pacienta līdzestība.
– Vai gados jauniem pacientiem, kam ir stresa 
izraisīta hipertensija, ir kāda īpaša pieeja?
– Šādos gadījumos vairāk nepieciešami medi
kamenti, kas iedarbojas uz simpātisko nervu sis
tēmu, piemēram, maza beta blokatora deva kopā 
ar kalcija antagonistu. Beta blokatori regulē sim
pātiskās nervu sistēmas darbību, kuras traucē
jumi var izraisīt tahikardiju, asinsvadu spazmas, 
paaugstinātu asinsspiedienu.
– Vai vienreiz stresa izraisīta asinsspiediena 
paaugstināšanās ir signāls, ka turpmāk šādas 
situācijas var atkārtoties vai progresēt?
– Tā var būt arī tikai viena epizode, taču pēc asins
spiediena normalizēšanas ieteicams to pakontro
lēt ilgākā laika posmā. Ja situācijas, kas izraisījušas 
stresu, atkārtojas un turpinās, tad, protams, arī 
asinsspiediena paaugstināšanās var atkārtoties. 
Ja cilvēks netiek galā ar stresu, tad ieteicams aiz
iet pie psihoterapeita un, iespējams, lietot medi
kamentus, kas regulē veģetatīvo nervu sistēmu, 
bet netraucē ikdienai, darbam utt. Starp citu, ir 
beta blokatoru kombinācija ar mazu diurētiķu 
devu, kas noderīga arī stresa izraisītas hiper
tensijas gadījumā. Katrā ziņā katra hipertensīvā 
krīze var beigties ar insultu, tāpēc tādas situācijas 
vajadzētu novērst. Bet, ja stresu izraisījušās situā
cijas neatkārtojas, tad šādai hipertensijai nevaja
dzētu progresēt.
– Vai gados jauniem pacientiem ar hiperten-
siju ir tāds pats kardiovaskulāro slimību risks 
kā vecākiem cilvēkiem?
– Parasti jaunākiem cilvēkiem pēkšņa asinsspie
diena paaugstināšanās nav tik riskanta kā vecā
kiem cilvēkiem, jo asinsvadi ir pietiekami elastīgi, 
lai ar šādu situāciju tiktu galā.
– Kā izpaužas simpātiskās nervu sistēmas 
hiperaktivitāte un kā to mazināt kardiologa 
praksē? 
– Katrs indivīds uz dažādām dzīves situācijām 
reaģē atšķirīgi. Dažus praktiski vispār nav iespē
jams izsist no līdzsvara, savukārt citi saasināti 
reaģē uz jebkuru sīkumu. Ir dažas slimības, kuru 
klīniskās izpausmes uzbudina nervu sistēmu, pie
mēram, vairogdziedzera hiperfunkcija – hiperti
reoze. Nosliece uz nervu sistēmas hiperaktivitāti 
var būt gan iedzimta, gan arī dažādu faktoru 
– vides, dzīves ritma – ietekmēta. Taču hiper
aktivitāte nav laba jebkurā gadījumā, to vaja
dzētu nomākt.
Simpātiskās nervu sistēmas hiperaktivitāte var 
izpausties kā kardioloģiskas problēmas, izraisīt 
sūdzības, kas var atgādināt organiskās sirds slimī
bas. No vienas puses, šīs funkcionālās sirds slimī
bas, kad sirds funkciju traucējumus izraisa nervu 
sistēma, ir labākas nekā organiskās slimības, jo 
neizraisa infarktu, insultu. No otras puses, daž
reiz ārstiem ar tām ir grūtāk strādāt, jo pacien
tam tās ir grūtāk izprast, aptvert, līdz ar to arī ir 
sliktāka līdzestība.
Simpātiskās nervu sistēmas hiperaktivitātes gadī
jumā ieteicami ir gan beta blokatori, gan psihote
rapeita palīdzība, gan arī t.s. vieglie trankvilizatori, 
kas stabilizē veģetatīvo nervu sistēmu.

JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

Janīna Romanova: «Strādājot ar pacientiem praktiski, ir redzams, ka nav divu vie-
nādu pacientu. Tāpēc, ņemot vērā konkrēta pacienta problēmas un līdzšinējo 
pieredzi, tiek izstrādāta tieši šim pacientam piemērota terapijas shēma.»
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Dienā ārstēšanas shēmu 
nozīmēju četriem pieciem 
pacientiem, un katram 
medikamentu saraksts 
ir citādāks. Katrai 
medikamentu grupai 
ir atšķirīgs darbības 
mehānisms, un katram 
pacientam terapija tiek 
piemērota atbilstoši 
individuāliem faktoriem.
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EVITA HOFMANE

Viens no bīstamākajiem išēmiska insulta 
riska faktoriem ir ātriju fibrilācija jeb 
mirdzaritmija. Pacientiem ar šādu diag-
nozi riska mazināšanai parasti jālieto 
antikoagulanti. 

Par insulta risku mirdzaritmijas gadījumā, diag
nostikas, ārstēšanas problēmām un efektīvāka
jiem risinājumiem, kā palīdzēt pacientiem, stāsta 
Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas 
invazīvais kardiologs Kārlis Trušinskis.

– Kādi ir insulta, tranzitoras (pārejošas) išē-
miskas lēkmes un sistēmiskas trombemboli-
jas klīniskie riska faktori?
– Viens no centrālajiem riska faktoriem ir mirdz
aritmija. Ārstu kongresos runājam par to, ka mirdz
aritmija pacientiem tiek diagnosticēta arvien 
biežāk, bet to ne vienmēr ir viegli atklāt. Sirds arit
miju var konstatēt, veicot elektrokardiogrammu, 
bet vienreiz veikta elektrokardiogramma, kuras 
rezultāti ir apmierinoši, vēl nenorāda, ka cilvē
kam nav mirdzaritmijas lēkmju, piemēram, nak
tīs. Protams, pastāvīga mirdzaritmija jeb ātriju 
fibrilācija (tā būs minēts pacienta medicīniskajā 
dokumentācijā) ir nozīmīgs klīnisks riska faktors. 
Lai noteiktu, cik nopietns ir pacienta risks, mēs 
izvērtējam arī papildus riska faktorus: vai ir sirds 
mazspēja, paaugstināts asinsspiediens, cukura 
diabēts, anamnēzē jau bijuši galvas smadzeņu 
asinsrites traucējumi un vai ir vaskulāra slimība. 
Svarīgi arī, cik vecs ir pacients un pacienta dzi
mums. Izvērtējot risku, jāņem vērā visi faktori.
Vēlos uzsvērt, ka pacientiem ar mirdzaritmiju 
vairumā gadījumu būs nepieciešams lietot asins 
šķidrinātājus. Tikai izņēmuma gadījumos asins 
šķidrināšana nebūs nepieciešama.
Jāuzmanās pacientiem, kuri asins šķidrināša
nas nolūkos lieto aspirīnu. Šis medikaments 
labi der aterosklerozes gadījumā, bet nebūs īsti 
efektīvs išēmiska insulta profilaksē mirdzaritmi
jas pacientiem.
– Kāds ir viena gada insulta risks atkarībā no 
CHA2DS2-VASc skalas punktu skaita ātriju 
fibrilācijas pacientiem, kuri nesaņem antiko-
agulantu terapiju?
– Ņemot vērā pacienta klīnisko profilu, mēs 
varam spriest par to, cik liels ir risks. Izmantojot 
CHA2DS2VASc skalu (insulta, tranzitoras išēmis
kas lēkmes un sistēmiskas trombembolijas klī
nisko riska faktoru apkopojums), aprēķinām risku. 
Protams, medicīnā nekas nav absolūts. Insults var 
notikt kādam pacientam, kurš pēc mūsu skalas ir 
zemā riska grupā, un nenotikt kādam citam, kurš 
ir augstā riska grupā. Tomēr šo skalu mēs izmanto
jam, jo vairumā gadījumu tas palīdz atklāt pacien
tus, kuriem galvas smadzeņu išēmiska insulta 
rašanās risks ir lielāks. Jo lielāks ir punktu skaits 
pēc šīs skalas, jo lielāks ir viena gada insulta risks 
pacientiem, kuri nesaņem vajadzīgo ārstēšanu. 
Piemēram, ja punktu skaits ir 2, tad risks gada laikā 
var būt 2,2%. Tas nozīmē, ka piecu gadu laikā tie 
ir jau vairāk nekā 10%. Lielākajā daļā gadījumu 
mums ir iespēja paredzēt nelabvēlīgo notikumu 
biežumu, bet, protams, ne vienmēr.
– Kādas ir antikoagulantu terapijas iespējas 
Latvijā? Kā atšķiras vecākās paaudzes netie-
šas darbības antikoagulanti un jaunās paau-
dzes tiešas darbības antikoagulanti? Vai 
Latvijā jaunos antikoagulantus kompensē?
– Ja pacienta gada risks ir 7% (pieci punkti skalā, 
un pacients nesaņem ārstēšanu), rodas jautājums 
– kādu ārstēšanu ir jāsaņem, lai novērstu risku? Tā 
ir asinis šķīdinoša ārstēšana. Medicīniskā valodā 

asins šķidrinātājus sauc par antikoagulantiem. 
Vēsturiski mēs šim mērķim esam lietojuši varfa
rīnu. Taču ārstēšanas problēmas ar to Latvijā ir 
zināma gan ārstiem, gan daudziem pacientiem. 
Pirmkārt, varfarīnu lietojot, ir jāpiemeklē deva, 
jo, dodot pacientam lielāku devu nekā nepiecie
šams, pacientam būs paaugstināts asiņošanas 
risks, bet, lietojot mazāku devu nekā nepiecie
šams, zāles savukārt nestrādās. Darbības efektu 
novērtē pēc INR (International Normalized Ratio – 
Starptautiskais normalizētais indekss) rādītāja 
asins plazmā. INR raksturo asins šķidruma pakāpi 
jeb šajā gadījumā varfarīna darbības efektivitāti. 
Ir pacienti, kuriem pareizo devu piemeklēt izdo
das ātri un kuri lieto šīs zāles gadiem, bet ir virkne 
pacientu, kuriem rādītājs svārstās. Brīžiem tas ir 
zem vajadzīgās normas (2–3) un liecina, ka zāles 
nestrādā un pacientam ir paaugstināts trombu 
veidošanās risks. Savukārt brīžiem tas ir krietni 
virs normas, ievērojami paaugstinot asiņošanas 
risku. Varfarīna problēma ir tāda, ka tā iedarbība 
ir izteikti atkarīga no cilvēka genotipa, no tā, kā 
pacients metabolizē jeb pārstrādā zāles, un no tā, 
ko viņš ēd. Ja pacients bieži maina savus ēšanas 
paradumus, tad arī var rasties vajadzība mainīt 
medikamentu devas.
Varfarīna galvenā priekšrocība ir tā, ka tas ir lēts. 
Lai gan lēts tas ir tikai nosacīti, jo devas piemek
lēšana prasīs gan laika, gan enerģijas, gan naudas 
ieguldījumu. Medikaments ir lēts, bet būs jāiet 
pie ārsta, jātaisa analīzes, jāpiemeklē medika
mentu devas, atkal jābrauc taisīt analīzes… Vie
nam pacientam tas ir vieglāk, otram ne tik viegli 
izdarāms. Piemēram, viņam ir jāmēro tālāks ceļš 
līdz ārstam. Tāpēc kategoriski apgalvot, ka varfa
rīna terapija izmaksā lētāk, nevar. Ir pacienti, kuri, 
izdarot nepieciešamās analīzes, izdod 20–30 eiro 
mēnesī un arī vairāk.
Jaunas iespējas pacientiem sniedz tiešas iedarbī
bas antikoagulanti. To priekšrocība numur viens ir 
tā, ka, salīdzinot ar varfarīnu, visiem šiem medika
mentiem ir mazāks galvas smadzeņu asiņošanas 
risks. Tas ir ļoti svarīgi – pēc iespējas samazināt šo 
risku. Tas netiek pietiekami akcentēts, bet savā 
būtībā galvas smadzeņu asiņošana uz asins šķī
dinātāju terapijas fona invalidizē pacientu vai 

beidzas letāli. No tā mēs ļoti baidāmies, tāpēc 
priecājamies par to, ka tiešas darbības antikoa
gulanti ir pieejami arī Latvijā.
Netiešie antikoagulanti darbojas kā K vitamīna 
antagonisti. Tie darbojas aknās un kavē K vita
mīna atkarīgo asinsreces faktoru sintēzi. Tāpēc 
asinis kļūst šķidrākas. Tiešas darbības antikoa
gulanti darbojas tieši uz asins faktoriem, kavējot 
trombu veidošanos.
Dažos pētījumos ir pierādīts, ka tiešas darbī
bas antikoagulanti, salīdzinot ar varfarīnu, labāk 
pasargā pacientu no išēmiskiem notikumiem. 
Ieguvums ir arī tāds, ka, lietojot šīs zāles, nav 
nepieciešama asins rādītāju kontrole. Devas pie
lāgošana ir vajadzīga vienīgi atkarībā no slimnieka 
vecuma un ja pacientam ir nieru darbības trau
cējumi. Parasti pacientam tiek izrakstīta noteikta 
medikamentu deva, un viņš var būt drošs, ka asins 
šķidrināšanas problēma ir atrisināta.
Latvijā atšķirībā no mūsu kaimiņvalsts Igauni
jas tiešas darbības antikoagulantu terapiju valsts 
neapmaksā, un to cena – ap 60 eiro mēnesī – 
ir augsta.
Es ticu, ka veselības ministre Anda Čakša izprot 
situāciju, bet arī viņas spēkos pagaidām nav kaut 
ko mainīt budžeta sadalē. Kompensēt medika
mentus, lai novērstu insulta rašanos, noteikti ir 
izmaksu izdevīgāk, nekā ieguldīt lielus līdzekļus 
cilvēka rehabilitācijā pēc insulta. Pašlaik insulta 
pacientu rehabilitācijā problēmu netrūkst. Ja 
kādam ģimenē ir insulta pacients, kuram ir nepie
ciešama rehabilitācija, bet nav lieku pāris tūk
stošu eiro, tad, iespējams, būs grūtāk kaut ko 
panākt. Valsts apmaksātu vietu rehabilitācijas 
iestādēs nav daudz, turklāt bieži vien tās pieeja
mas tikai pēc vairākiem mēnešiem. Ja pacients 
vēlas saņemt rehabilitāciju nekavējoties, tas mak
sās vismaz 20 eiro diennaktī. Turklāt kursam vaja
dzētu ilgt vismaz divas nedēļas. Ļoti iespējams, 
arī pēc rehabilitācijas cilvēkam būs ierobežotas 
darba spējas, būs jāmaksā invaliditātes pensija 
utt. Tas ir daudz smagāks jautājums nekā anti
koagulantu kompensācija. Kad mums beidzot 
izdosies smagu pacientu ārstēšanai tērēto naudu 
novirzīt prevencijai, zāļu kompensēšanai un šo 
jomu sakārtot? Kad mums beidzot nestāstīs, ka 

zāļu kompensācijas budžets ir tāds, kā ir un nav 
iespējams atrast līdzekļus, piemēram, antikoagu
lantu kompensācijai? Kad mēs dzirdēsim sakām: 
veiksim aprēķinus par to, cik naudas varam ietau
pīt, jo, kompensējot medikamentus, novēršam tik 
un tik katastrofu, insultu un cilvēku nāves gadī
jumu. Tā būtu konstruktīva saruna.
– Kā tiek kontrolēts asiņošanas risks, lieto-
jot varfarīnu?
– Joprojām, lietojot asins šķidrinātājus, varfa
rīna terapijas pacienti daudz biežāk nonāk slim
nīcu Uzņemšanas nodaļās ar asiņošanām. Mums 
ir varfarīna antidoti, ko varam dot pacientiem, 
bet arī tie ir pietiekami dārgi. Antidots ir medika
ments, ko ievadot pacienta vēnā, piecu minūšu 
laikā asins šķidrinātāja iedarbība tiek neitralizēta. 
Divas galvenās situācijas, kad tas ir vajadzīgs, ir 
dzīvībai bīstama asiņošana vai gadījumi, ja notiek 
kāda katastrofa, piemēram, vēdera dobumā, un 
pacients jāved uz operāciju zāli, bet vēl nesen 
viņš ir dzēris asinis šķidrinošus medikamentus. 
Lai ķirurgs var droši veikt skalpeļa griezienu, var 
lietot antidotu, kas dažu minūšu laikā neitralizēs 
asinis šķidrinošā medikamenta iedarbību. Sva
rīgi atzīmēt, ka, neitralizējot zāles, pacientam nav 
gaidāms nekāds trombožu pieauguma risks. Tik
līdz būs iespējams, medikamenta lietošana tiks 
atsākta. Un te jāsaka, ka varfarīna gadījumā lieto
tais antidots vitamīns K neatbilst mūsdienīga anti
dota prasībām, jo sāk darboties tikai pēc vairākām 
stundām. Toties varam būtu priecīgi, ka vismaz 
vienam no tiešajiem antikoagulantiem Latvijas 
slimnīcās ir pieejams īsts antidots. Tā ir atbilde 
uz pacientu jautājumu, bet, dakter, kas notiks, ja 
tomēr man gadīsies asiņot vai būs vajadzība pēc 
neatliekamas ķirurģiskas operācijas.
– Kā labāk izvērtēt pacienta iespējamās asi-
ņošanas risku?
– Jāteic godīgi, ka asiņošanas risku mums ir grūti 
paredzēt. Diemžēl viemēr būs pacienti, kuriem, 
lietojot asins šķidrinātājus, sāksies asiņošana. Bet 
vairumā gadījumu mēs ar to tiksim galā. Vienmēr 
ir jāpatur prātā divas lietas. Pirmkārt, asiņošanas 
gadījumi neapgāž medikamentu darbības efek
tivitātes pierādījumus tūkstošos citu gadījumu, 
kad mēs pasargājam cilvēku no insulta. Otrkārt, 
mēs zinām, ka vecums, traucēta nieru funkcija, 
mazs ķermeņa svars, iepriekš bijusi asiņošana ir 
riska faktori. Apzinot riska faktorus pirms asins 
šķidrinātāju terapijas uzsākšanas, mēs problēmu 
varam labāk kontrolēt. Piemēram, ja pacientam ir 
paaugstināts asinsspiediens, varam vēl efektīvāk 
ārstēt asinsspiedienu un tādā veidā samazināt asi
ņošanas risku. Ja pacients lieto varfarīnu un viņam 
visu laiku svārstās asins rādītāji, ārstam kopā ar 
pacientu ir jāapsver tiešo antikoagulantu lietoša
nas nepieciešamība. Ja paralēli tiek lietots aspirīns 
vai citi nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi, arī tad 
ir jābūt uzmanīgam. Īpaši uzmanīgiem jābūt arī 
pacientiem, kuri lieto alkoholu, kuriem ir traucēta 
aknu vai nieru funkcija. Ar savu ārstu ir jārunā gan 
par insulta, gan par asiņošanas riska faktoriem. 
Ir svarīgi pieņemt lēmumus kopā, jo antikoagu
lantu lietošana ir ilgstoša, un ir divas izvēles, kas 
neatšķiras tikai ar zāļu cenu. Ir nepareizi uzskatīt, 
ka mums ir lētāks un dārgāks variants. Mums ir 
efektīvāks un mazāk efektīvs variants. Pašlaik, 
kamēr valsts zāles nekompensē, viens no apstāk
ļiem, kas nosaka zāļu izvēli, ir pacienta pirktspēja. 
Novēlu ārstiem nevērtēt pacientus pēc cepures 
vai citiem ārējiem kritērijiem. Dzīve ir pierādījusi, 
ka ir cilvēki, kuri ikdienā netērē naudu ekskluzī
vām lietām, bet veselībai ir gatavi līdzekļus tērēt, 
ja situācija to prasa. Un otrādi – ir cilvēki, kuri nevar 
sūdzēties par līdzekļu trūkumu, taču nevēlas pirkt 
medikamentus par pašreizējo cenu.

SPECIĀLISTA VIEDOKLIS

Kārlis Trušinskis: 
«Dažos pētīju-
mos ir pierādīts, 
ka tiešas darbības 
antikoagulanti, 
salīdzinot ar var-
farīnu, labāk 
pasargā pacientu 
no išēmiskiem 
notikumiem. 
Ieguvums ir arī 
tāds, ka, lieto-
jot šīs zāles, nav 
nepieciešama 
asins rādītāju 
kontrole.»Fo
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SARMA ZVIRBULE

Ik gadu Latvijā slimnīcās nonāk apmē-
ram 7000 pacientu ar išēmisko insultu. 
Viens no izplatītiem insulta cēloņiem ir 
ātriju fibrilācija jeb mirdzaritmija. Šiem 
pacientiem riska mazināšanai parasti tiek 
nozīmēta antikoagulantu terapija. Spe-
ciālisti kā alternatīvu tam iesaka kreisā 
priekškambara austiņas slēgšanu.

Latvijas Kardioloģijas centra kardiologs Ainārs 
Rudzītis stāsta par dažādām metodēm išēmiskā 
insulta novēršanā.

– Kāpēc insulta sakarā pastiprināta uzmanība 
tiek pievērsta mirdzaritmijas pacientiem? Ar 
ko tā ir tik bīstama?
– Kad sākas ātriju fibrilācija jeb mirdzaritmija, 
priekškambaris vairs efektīvi nesaraujas. Asins 
plūsma priekškambaros un sevišķi kreisā priekš
kambara austiņā palēninās. Austiņa pēc savas 
uzbūves ir daļēji noslēgts rezervuārs, šaura, iega
rena struktūra. Asins plūsma arī normālos aps
tākļos tajā ir mazāka nekā citur priekškambarī. 
Mirdzaritmijas laikā asinis tur uzkrājas, virpuļo, 
bet nekustas aktīvi iekšā un ārā. Vairāk izdalās arī 
iekaisuma faktori. Var veidoties endotēlija bojā
jums. Tas viss veicina trombu veidošanos. Svaigi 
kustīgi trombi no austiņas var nonākt kreisajā 
priekškambarī, no kurienes tie nokļūst kambarī, 
aortā un galvas smadzeņu artērijās, vai arī rokās, 
kājās. Parasti smagākā komplikācija veidojas, ja 
trombs nokļūst galvas artērijās. Tiek nospros
tota asinsrite kādā no artērijām, un attīstās išē
misks insults. Mirdzaritmija līdz piecām reizēm 
palielina išēmiska insulta risku (salīdzinot ar cil
vēkiem, kuriem nav šīs aritmijas). Jebkuram cil
vēkam, kuram konstatēta mirdzaritmija, ir risks 
saslimt ar išēmisku insultu. Risku vēl paaugstina 
pacienta vecums, dzimums (sievietes saslimst bie
žāk), paaugstināts asinsspiediens, cukura diabēts 
un asinsvadu ateroskleroze.
Ir zināms, ka apmēram 90% gadījumu mirdz-
aritmijas pacientiem trombi veidojas tieši 
kreisā priekškambara austiņā. Savas anato
miskās uzbūves dēļ tā ir ļoti labvēlīga vide, lai tur 
veidotos trombi.
– Ar ko parasti sāk mirdzaritmijas pacientu 
ārstēšanu, lai novērstu trombu veidošanās 
risku? 
– Pacientam ir jāuzsāk antikoagulantu lietošana. 
Tās ir asinis šķidrinošas vielas, kas kavē trombu 
veidošanos. Antikoagulanti šādos gadījumos ir 
zāles numur viens visā pasaulē. Diemžēl mirdza
ritmijas pacienti Latvijā nepietiekoši saņem šo 
terapiju, turklāt nav arī līdzestīgi un bieži vien 
medikamentus nelieto ilgstoši. Pēc vadlīnijām 
pirmās rindas medikamenti ir jaunie perorāli lie
tojamie tiešas darbības antikoagulanti. Taču Lat
vija ir viena no dažām valstīm Eiropā, kur valsts 
jaunos antikoagulantus nekompensē. Tāpēc mēs 
joprojām lietojam arī gadu desmitiem zināmo 
netiešo antikoagulantu varfarīnu. Jaunajiem tie
šas darbības medikamentiem ir mazāk blakus
parādību, salīdzinot ar varfarīnu, kas ievērojami 
paaugstina asiņošanas risku, mazāka mijiedar
bība ar pārtiku, retāka mijiedarbība ar citiem 
medikamentiem. Turklāt jaunajiem antikoagu
lantiem nav nepieciešama regulāra INR (angl. 
International Normalized Ratio) kontrole atšķirībā 
no varfarīna. Ir prognozējamāks efekts. Pasaulē 
ir pierādīts, ka šie medikamenti ir labāki, taču tie 
ir arī dārgāki.
– Kā alternatīva antikoagulantu lietošanai 
pacientiem dažkārt tiek piedāvāta kreisā 

priekškambara austiņas mehāniska slēgšana 
ar oklūderu. Kādas tam ir indikācijas?
– To piedāvā pacientiem, kuriem antikoagulanti 
nav piemēroti nevēlamu blakusiedarbību, visbie
žāk asiņošanas, dēļ. Tad antikoagulantu lietošana 
ir jāpārtrauc. Ir gadījumi, kad pacientam ir kontr
indicēta antikoagulantu lietošana sakarā ar kādu 
asins slimību. Ja mirdzaritmijas pacients nelieto 
nekādus medikamentus trombu veidošanās novēr
šanai, tad viņš pakļauj sevi ievērojamam insulta ris
kam. Pacienti reti kad mirst no pašas aritmijas. Mirst 
no tās izraisītām komplikācijām. Un komplikācija 
numur viens ir insults. Mirstība no mirdzaritmijas 
izraisīta insulta ir ārkārtīgi augsta – 25–30% viena 
mēneša laikā pēc notikuma. Tas viss, neraugoties 
uz mūsdienu medicīnas sasniegumiem. Mirstība 
ir daudz lielāka nekā no sirds infarkta.
– Vai, izvēloties pacientus kreisā priekškam-
bara austiņas slēgšanai, kāda nozīme ir arī 
pacientu vecumam?
– Insulta risks līdz ar vecumu pieaug, bet diemžēl, 
tieši tāpat vecākiem cilvēkiem pieaug arī asiņoša
nas risks, lietojot antikoagulantus išēmiska insulta 
novēršanai. Tad mēs nonākam dilemmas priekšā: 
ko darīt? Vienā svaru kausā mums ir augsts išē
miska insulta risks, pārtraucot antikoagulantu 
terapiju, savukārt otrā – hemorāģisks insults vai 
asiņošana, biežāk no kuņģazarnu trakta. Sliktā
kais ir tas, ka šiem pacientiem visbiežāk netiek pie
dāvāta alternatīva. Lai gan šogad aprit jau septiņi 
gadi, kopš mēs Latvijā veicam kreisā priekškam
bara austiņas slēgšanas operācijas, pacientu vēl 
joprojām ir maz – 5–7 gadā. Daudzviet pasaulē 
austiņas slēgšanas procedūru skaits strauji pie
aug ar katru gadu, jo tiek novērtētas šīs metodes 
priekšrocības, drošība un ekonomiskie iegu
vumi. Tā ir izdevīga arī valstij. Ja pacientam tiek 
novērsta insultu rašanās un invaliditāte, valsts uz 
tā rēķina ietaupa. Insulta ārstēšanas un rehabili
tācijas izmaksas ir ārkārtīgi augstas, tāpat daudz 
izmaksā ilgstoša antikoagulantu lietošana.
– Cik pacientiem gadā, jūsuprāt, būtu vaja-
dzīga šāda operācija?
– Latvijā tie varētu būt 50–100 pacientu gadā. 
Zinu, ka mans draugs un kolēģis profesors Jenss 
Kudsks Ārhusas universitātes klīnikā Dānijā viens 
pats veic 100–120 austiņas slēgšanas operācijas 
gadā. Un tā ir tikai viena no vairākām Dānijas klī
nikām, kur to veic.
– Kā notiek austiņas slēgšanas procedūra?
– To veic vispārējā narkozē. Caur cirkšņa vēnu sirds 
labajā priekškambarī ievada katetru un rentgena 

un ehokardiogrāfijas kontrolē punktē priekškam
baru starpsienu. Caur to ievada katetru kreisā 
priekškambara austiņā un implantē īpašu slē
dzējierīci jeb oklūderu (līdzīgi kā pudeles kaklā 
ievieto korķi). Tas paliek austiņā uz visiem laikiem, 
un trombi austiņā vairs nevar izveidoties un izkļūt 
ārā. Operācija ilgst apmēram stundu.
Vismaz pusgadu pēc procedūras pacientam ir 
jālieto aspirīns. Pēc tam, ja ir ļoti augsts asiņoša
nas risks, pacients nelieto neko. Tomēr visbiežāk 
aspirīns jālieto visu mūžu.
Mūsdienās šo operāciju ir iespējams veikt pat bez 
narkozes, izmantojot intrakardiālo ehokardiogrā
fiju un vietējo anestēziju. Pacientu nākošajā dienā 
var izrakstīt no slimnīcas.
– Insulta risks pieaug līdz ar gadiem, bet 
insulti notiek arī samērā jauniem cilvēkiem, 
turklāt it kā bez iemesla.
– Tiešām, mēdz būt neskaidri insultu gadījumi, 
kas skar arī jaunus cilvēkus un pat bērnus. Pēc 
diagnozes noteikšanas neirologi konstatē, ka 
pacientam ir bijis trombs, kas «ieskrējis» galvas 
smadzeņu artērijā. Kaut gan pacientam nav riska 
faktoru: ne aterosklerozes, ne miega artērijas sli
mības, ne hipertensijas. Viņam netiek konstatēta 
mirdzaritmija. Tādos gadījumos tiek domāts par 
citu kardioembolijas iemeslu. Noteikti ir jāizmeklē, 
vai pacientam nav funkcionējoša (atvērta) ovālā 
atvere sirds priekškambaru starpsienā. Katram 
cilvēkam augļa attīstības stadijā šī atvere funk
cionē, tā ir atvērta. Asinis, kas nāk no mātes pla
centas, nonāk sirds labajā priekškambarī. Tālāk tās 
neiet uz plaušām, bet caur šo atveri pāriet no labā 
priekškambara uz kreiso. Pēc dzimšanas, kad spie
diens priekškambaros mainās, šī atvere aizveras. 
Tā parasti aizaug apmēram līdz viena gada vecu
mam. Tomēr ir noskaidrots, ka apmēram 25% jeb 
katram ceturtajam veselam cilvēkam ovālā atvere 
mūža laikā neaizaug. Tā netraucē, nerada nekādu 
noslogojumu sirdij un pēc būtības to neklasificē 
kā sirdskaiti. Taču, ja cilvēkam kaut kādu iemeslu 
dēļ, piemēram, iegurņa vai kājas vēnā izveido
jas trombs, tas ar asins plūsmu var nonākt sirdī. 
Izskrienot caur šo atveri, trombs nokļūst kreisajā 
sirds pusē un tālāk ar asins plūsmu nonāk smadze
nēs, nosprostojot artēriju, tādējādi izraisot insultu.
– Ja caurums starpsienā netraucē, kā cilvēks 
var zināt, ka viņam tāda atvere starp priekš-
kambariem ir un līdz ar to varbūt arī paaug-
stināts insulta risks?
– Nav vajadzības meklēt atveri katram cilvēkam 
un tūlīt taisīt ciet. Ne jau katram noteikti attīstīsies 

insults. Tā var būt kāda apstākļu sakritība, riska 
faktoru parādīšanās: imobilizēta, ieģipsēta kāja, 
ģenētiska nosliece uz trombu veidošanos, hor
monālās kontracepcijas lietošana sievietēm, smē
ķēšana. Bet, ja cilvēkam ir noticis insults un mēs 
neatrodam citu iemeslu, kāpēc izveidojies trombs, 
tad mēs šo atveri mērķtiecīgi meklējam. To var 
noteikt ar ehokardiogrāfijas metodi, pārsvarā 
izmantojot transezofageālo ehokardiogrāfiju 
(caur barības vadu), nevis tradicionālo trans
torakālo (caur krūškurvi). Tā ļauj labāk izvērtēt 
priekškambaru starpsienas defektu jeb atveri 
starp abiem priekškambariem. Ja mēs šo atveri 
redzam un citu iemeslu insultam nav, tad kardio
logi kopā ar neirologiem izvērtē indikācijas atve
res slēgšanai ar īpašu ierīci – oklūderu, tādā veidā 
novēršot atkārtota insulta iespēju. Ir gadījumi, 
kad pacientam tiek nozīmēta medikamentozā 
terapija, bet dažkārt atveri labāk slēgt. Pēc tam 
pacientam nebūs visu mūžu jālieto asinis šķidri
nošas zāles. Pavisam nesen New England Journal 
of Medicine septembra numurā ir publicēti liela 
pētījuma ilgtermiņa rezultāti, ka pacientiem ar 
kriptogēnu (nezināmas izcelsmes) insultu pēc 
ovālās atveres slēgšanas atkārtota insulta risks 
samazinās par 62%, iepretim tiem pacientiem, 
kuri lieto tikai medikamentus insulta profilaksei.
– Vai šie pacienti arī lieto antikoagulantus?
– Pēc šāda tipa insultiem visbiežāk lieto antia
gregantus – aspirīnu, klopidogrelu vai citus 
antiagregantus, bet ir gadījumi, kad nozīmē anti
koagulantus. Ja atveri slēdz, pacients pusgadu 
pēc operācijas lieto aspirīnu, bet pēc tam, ja nav 
citu insulta riska faktoru, viņš var pārtraukt lietot 
jebkādas zāles. Tas ir liels ieguvums. Mēs novēr
šam riska mehānismus, un pacients var atlikušo 
mūžu nodzīvot droši. Protams, ja viņam ar laiku 
neattīstās citi insulta riska faktori.
Biežāk atveri slēdz jaunākiem pacientiem, vecumā 
līdz 55–60 gadiem, kuriem nav citu insulta riska 
faktoru. Manā praksē jaunākajam pacientam bija 
18 gadu.
Gan Amerikas, gan Eiropas mediķu asociācijas ir 
novērtējušas to, ka šī operācija ilgtermiņā ir efek
tīvāka nekā medikamentozā terapija.
– Kā notiek ovālās atveres slēgšana?
– Tā nav tik sarežģīta kā kreisā priekškambara 
austiņas slēgšana. Operācija ilgst apmēram pus
stundu. Vietējā anestēzijā tiek punktēta cirkšņa 
vēna. Caur punkcijas vietu ievada katetru līdz 
labajam sirds priekškambarim. Šķērsojot priekš
kambara starpsienu, rentgenaparatūras un eho
kardiogrāfijas kontrolē mēs kreisajā priekškambarī 
atveram ierīces vienu disku un to piekļaujam atve
rei. Pēc tam otru disku atver labajā priekškambarī. 
Tādējādi starpsiena ir slēgta no abām pusēm. Pus
gada laikā šie diski pārklājas ar endotēlija šūnām. 
Metodes efektivitāte ir 99–100%. Komplikāciju 
risks ir ārkārtīgi mazs (tuvu 0%).
Pacients slimnīcā pavada divas naktis – vienu 
pirms un vienu pēc procedūras. Otrā dienā pēc 
procedūras viņš tiek izrakstīts no slimnīcas. Pirms 
tam mēs vēl viņu pārbaudām, veicot ehokardio
grāfiju un krūškurvja rentgenogrāfiju. Pirmā pār
baude tiek nozīmēta pēc viena mēneša, bet uz 
darbu viņš var iet 3–4 dienas pēc procedūras. 
Nākamā pārbaude ir pēc pusgada un tad reizi 
gadā. Pēc trim gadiem pārbaudes var neveikt. Ja 
viss līdz šim ir bijis labi, tad nekas vairs nemainīsies.
– Cik šādu operāciju tiek veikts gadā?
– Gadā mēs veicam apmēram 15 šādas operācijas, 
bet neirologi ar katru gadu mums nosūta arvien 
vairāk pacientu, jo ir pārliecinājušies par meto
des drošību un labajiem ilgtermiņa rezultātiem. 
Domāju, ka pēc dažiem gadiem šādas operācijas 
būs 50–70 gadā.

MODERNĀS TEHNOLOĢIJAS

Ainārs Rudzītis: 
«Jauniem cil-
vēkiem insulta 
iemesls var būt 
atvērta ovālā 
atvere sirds 
priekškambaru 
starpsienā. Lai 
izvairītos no 
atkārtota insulta, 
šiem pacientiem 
piedāvā atve-
res slēgšanu 
ar īpašu ierīci – 
oklūderu.»Fo
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INDRA GRASE

Liepājas Reģionālās slimnīcas Sirds asins-
vadu kateterizācijas laboratorija šī gada 
26. maijā atzīmēja savas pastāvēšanas 
desmito gadadienu. Šajā laikā daudz kas 
ir mainījies – apgūtas jaunas tehnoloģi-
jas, vairākkārt pieaudzis darba apjoms, 
pacientiem tiek sniegta palīdzība daudz 
sarežģītākos gadījumos.

Uz sarunu par paveikto un nākotnes iecerēm aici
nājām Sirds asinsvadu kateterizācijas laboratori
jas vadītāju, invazīvo kardiologu Alfrēdu Lībiņu.

– Kā tika izveidota laboratorija?
– Eiropā invazīvajai kardioloģijai ir vairāk nekā 
40 gadu. Latvijā mēs nesen svinējām 25 gadu 
jubileju. Protams, pirmā laboratorija tika izvei
dota mūsu Latvijas medicīnas flagmanī – Paula 
Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā. Savu
kārt Liepājas reģionālajā slimnīcā (tolaik Liepājas 
pilsētas centrālajā slimnīcā) Sirds kateterizācijas 
laboratoriju atklāja 2006. gada 21. decembrī, kas 
deva iespēju veikt sarežģītas asinsvadu izmeklē
šanas un ārstēšanas procedūras pacientiem visā 
Kurzemē. Taču pats sākums bija 1999. gadā, kad 
kādā no kardiologu biedrības pasākumiem torei
zējais biedrības prezidents profesors Uldis Kalniņš 
uzklausīja manu ideju, ka šādas laboratorijas vaja
dzētu atvērt arī citās pilsētās. Tajā laikā daudzi 
kolēģi neticēja, ka šādu laboratoriju iespējams 
izveidot, un vajadzēja pārvarēt zināmu skepsi 
gan Rīgā, gan Liepājā. Tomēr, ņemot vērā Latvijas 
izmērus un ceļu tīklu stāvokli un attālumu līdz gal
vaspilsētai, tika pieņemts lēmums, ka šādas labo
ratorijas izveide ir vēlama un pat nepieciešama.
– Dakteriem ir nepārtraukti jāpapildina zinā-
šanas, bet jūs apguvāt pilnīgi jaunas iemaņas. 
Vai tas nebija pārāk sarežģīti?
– 1979. gadā es pabeidzu Rīgas Medicīnas insti
tūtu, bet 2002. gadā sāku mācības Latvijas Kar
dioloģijas centrā. Tās kopumā ilga četrus gadus. 
Līdz tam es biju tā saucamais «tablešu» ārsts. 
Lai apgūtu pilnīgi jaunu profesiju, man vaja
dzēja sākt mācīties no kolēģiem, kas bija ievē
rojami jaunāki. Sākumā nepadevās, šķita, ka es 
nekad to nevarēšu izdarīt. Vienlaikus kolēģi Rīgā 
mani mierināja un teica, ka tie, kas to dara, tādi 
paši cilvēki vien ir, un ieteica neapstāties. Taču 
viegli nebija. Īpaši laikā, kad vajadzēja saņemt 
otru sertifikātu par angioplastiju veikšanu. Tad 
vienu dienu strādāju Liepājā, bet otrā jau asto
ņos no rīta vajadzēja būt Rīgā. Invazīvā kardio
loģija ir tuvāk ķirurģijai nekā terapijai. Līdz ar to 
vajadzēja atcerēties tās profesionālās iemaņas, 
kas bija mācītas studiju laikos pirms daudziem 
gadiem, kad strādāju par ārsta palīgu neiroķirur
ģijas nodaļā. Kādreiz mācēju sašūt sejas ievaino
jumus bez lielām paliekošām rētām. Varbūt tās 
iemaņas arī noderēja, jo pats darbs ir tāds tam
borēšanas darbiņš – smalks, precīzs.
– Vai atceraties savas sajūtas, veicot pirmo 
procedūru? Tas tomēr bija pavisam kaut kas 
cits, nekā pacienti tika ārstēti līdz tam?
– Vairāk man palikusi atmiņā pirmā sarežģītā 
angioplastija, ko veicu pacientam ar slēgtu koro
nāro stumbru. Tas bija bezpajumtnieks, kurš bija 
atrasts uz ielas bezsamaņā. Faktiski nebija laika 
uztraukties, vajadzēja uzreiz strādāt. Viņam 
implantēja ļoti dārgu, pēdējās paaudzes stentu. 
Tā kopšanai tika iedoti medikamenti vairākiem 

mēnešiem, bet tālāk šī pacienta liktenis man 
nav zināms. Tas bija izaicinājums, jo pirms des
mit gadiem koronārā stumbra angioplastijas arī 
Rīgā notika reti. Taču pēdējā laikā tā jau ir mūsu 
ikdiena. Toreiz atceros, ka zvanīju un lūdzu 
padomu Klaipēdas slimnīcas dakterim Valentī
nam Jokšam, kurš piekrita man asistēt un dalīties 
savā pieredzē. Viņa metodes nedaudz atšķīrās no 
tās taktikas un metodēm, kas tika pielietotas Lat
vijā. Viņš bija ar savādāku skatījumu, ar daudziem 
profesionāliem trikiem un knifiem, ko viņš mums 
ierādīja un ko mēs vēl tagad pielietojam.
– Kāds ir laboratorijas aprīkojums, ko izman-
tojat ikdienā? Kādas izmaiņas ir plānotas 
nākotnē? 
– Liepājā nopirktais firmas Philips angiogrāfs tolaik 
bija modernākais angiogrāfs Latvijā. Tāpēc daudzi 
kolēģi brauca pie mums, lai to apgūtu. Patlaban 
tas ir nedaudz novecojis, jo desmit gadi ir ievēro
jams laiks angiogrāfa mūžā. Iespējams, ka tuvā
kajā nākotnē Liepājā varētu būt divi angiogrāfijas 
aparāti, jo līdz ar jauno kolēģu atnākšanu, mūsu 
operēšanas iespējas ir ievērojami palielinājušās. 
Lielākā problēma ir vidējais personāls. Tāpat kā 
visā Latvijā, māsu darbs nav pietiekami novērtēts, 
un ir grūtības sagatavot jaunus palīgus. Šajā darbā 
vajadzīgas ļoti specifiskas zināšanas, ko jaunās 
māsas nav gatavas apgūt, jo neredz finansiālu un 
sociālu perspektīvu. Taču ārstu mums pietiek. Mēs 
būtu gatavi strādāt arī septiņas dienas divdesmit 
četru stundu režīmā. Diemžēl māsu trūkuma dēļ 
mēs to nevaram patlaban nodrošināt.
– Cik procedūru laboratorijā izdarījāt sākot-
nēji un cik to ir pašlaik?
– 2007. gadā es veicu 147 angioplastijas, bet 
angiogrāfijas es neskaitu. Pagājušajā gadā mūsu 
laboratorija veica gandrīz 600 angioplastiju, tajā 
skaitā pats veicu 240. Tik ievērojamu pieaugumu 
veicinājuši vairāki faktori. Mēs arvien vairāk apkal
pojam ne tikai liepājniekus, bet arī citu Kurzemes 
novadu un citu reģionu iedzīvotājus. Pieaugusi arī 
vietējo Kurzemes ārstu uzticība mūsu darbam, 

kā arī uzlabojusies ģimenes ārstu spēja atrast un 
izvērtēt pacientus, kuriem nepieciešama mūsu 
palīdzība. Atgriežas arī tie pacienti, kas ir saņē
muši mūsu palīdzību jau iepriekš. Viena asins
vada salabošana negarantē, ka sašaurinājums 
neradīsies citur.
– Cik ārstu Liepājas slimnīcā veic angioplasti-
jas? Vai esošais operāciju apjoms ir pietiekošs, 
lai ārstētu visus pacientus, kam angioplastija 
ir nepieciešama?
– 2007. gadā apmācību sāka dakteris Oskars 
Gāliņš. Vēlāk mums pievienojās dakteri Valters 
Stirna un Nikolajs Sorokins. Pie mums strādā arī 
daktere Lelde Kulmane, kura nodarbojas ar peri
fēro angiogrāfiju un invazīvo radioloģiju. Ņemot 
vērā to, ka slimnīcā bieži nonāk pacienti ar jau 
notikušiem un «veciem» infarktiem, kas diem
žēl nav tikuši slaikus diagnosticēti, mūsu darba 
apjoms varētu būt daudz, daudz lielāks. Turklāt 
perspektīva ir ne tikai sirds patoloģiju ārstēšanai, 
bet arī agrīnai invazīvai išēmiska insulta ārstē
šanai, kad, izmantojot angiogrāfu, tiek evakuēti 
trombi no maģistrālām galvas smadzeņu artēri
jām, glābjot cilvēka dzīvību vai pasargājot viņu no 
paralīzes vai citiem nopietniem smadzeņu bojā
jumiem. Šādas procedūras pagaidām tiek veiktas 
tikai Stradiņa slimnīcā un Gaiļezerā. Mums būtu 
visas iespējas šādas procedūras uzsākt arī Liepājā, 
pasargājot ļoti lielu iedzīvotāju skaitu no invali
ditātes. Problēma ir finansējumā, jo šādas teh
noloģijas nav lētas. Taču tās atmaksājas. Es ceru, 
ka, mainoties mūsu veselības aprūpes finansē
šanai, arī šim jautājumam tiks pievērsta pietie
koša vērība.
– Cik ilgi pacientiem ir jāgaida uz angiogrāfi-
jas izmeklējumu un cik ilgi uz angioplastiju?
– Mūsu priekšrocība ir arī tā, ka Liepājā nav 
tik lielas rindas kā Rīgā. Vērā ņemamu rindu 
mūsu laboratorijā nav ne uz angiogrāfiju, ne uz 
angioplastiju. Visu nosaka pacienta sagatavo
tība procedūrai. Ja pacienta veselības stāvoklis 
to prasa, mēs rīkojamies maksimāli operatīvi un 

ļoti bieži procedūru veicam tajā pašā dienā vai 
kādā no tuvākajām dienām.
– Tas nozīmē, ka Liepājas slimnīcā veic 
angioplastijas arī akūtos gadījumos, ne tikai 
plānveida pacientiem?
– Ideālā gadījumā jau ātrās palīdzības brigāde 
mūs informē, ka šāds pacients tiek vests. Mēs 
tādā gadījumā pārtraucam plānveida proce
dūru, ja tas ir iespējams. Veicam sagatavoša
nās darbus, lai sagaidītu pacientu un viņš pāris 
minūtes pēc iestāšanās slimnīcā jau atrastos uz 
galda. Ja tādas informācijas mums nav, tad pabei
dzam to, ko esam iesākuši un tad uzreiz ņemam 
akūto pacientu.
– Kādi stenti parasti tiek izmantoti pacien-
tiem – parastie metāla, ar zālēm pildītie vai 
bioabsorbējošie? Kā tiek izvērtēts, kādi stenti 
konkrētajam pacientam būs piemērotākie?
– Kādu stentu izmantot konkrētam pacientam, 
nosaka daudz un dažādi faktori. Vispirms ir jābūt 
garantijai, ka šis stents cilvēkam noderēs un kal
pos ilgu laiku. Zinātnei attīstoties, ir parādījušies 
jauna veida bioabsorbējošie stenti. To sastāvā 
vairs nav niķeļa, platīna un īpašu tērauda sakau
sējumu, kas pacientam varēja radīt komplikācijas. 
Liepājā iepriekšējās paaudzes bioabsorbējošie 
stenti ir implantēti aptuveni divpadsmit pacien
tiem, taču pagaidām nekādu komplikāciju gan 
nav bijis. Kaut pasaules līmeņa zinātniskajā lite
ratūrā ir dažādas atsauksmes par tiem. Savukārt 
jaunās paaudzes stenti, kas ir izgatavoti uz mag
nija bāzes, organismā pakāpeniski uzsūcas, un 
pagaidu rezultāti tiešām ir labi. Mēs pirmos mag
nija stentus plānojam implantēt septembrī, kad 
Liepājā ieradīsies profesors Andrejs Ērglis.
– Ja salīdzina laiku pirms desmit gadiem, kad 
laboratorija tika izveidota, kas ir mainījies?
– Galvenais, ir mainījies gan mediķu, gan iedzīvo
tāju viedoklis par sirdstrieku kā tādu. Ja man, uzsā
kot darba gaitas, miokarda infarkts bija ļoti smaga 
un grūti ārstējama slimība, tad patlaban tas tā ir 
ne vienmēr. Ar pilnu atbildības sajūtu varu teikt, 
ka mēs bieži glābjam pacientu dzīvības, paga
rinām viņu dzīvi un uzlabojam dzīves kvalitāti. 
Ja procedūra tiek veikta laikus, tad pacientam 
nemainās ne darba spējas, ne dzīves veids. Tomēr 
pacientiem jārēķinās ar to, ka turpmāk viņi būs 
atkarīgi no medikamentiem. Līdz ar to pacients 
var justies priecīgs, ka ir dzīvs, bet var būt arī 
neapmierināts, ka jālieto medikamenti un regu
lāri jāveic izmeklējumi. Vēl šo desmit gadu laikā 
ir izdevies pārvarēt vairāku ģimenes ārstu skepsi, 
kuri iepriekš sūtīja pacientus tikai uz galvaspilsētu, 
bet tagad uzticas mums. Beidzoties padomju lai
kam, mūsu rīcībā nonāca daudzi medikamenti un 
ārstēšanas metodes, par ko mēs agrāk varējām 
tikai sapņot. Šķita, ka tās pie mums nekad netiks 
ieviestas. Bet medicīnas progress ir noticis ļoti 
strauji, un tas ir acīm redzams.
– Kādas ir jūsu nākotnes ieceres, lai turpinātu 
pacientu mūsdienīgu ārstēšanu?
– Invazīvās radioloģijas iespējas ir milzīgas, sākot 
ar maģistrālo asinsvadu nopietnu ārstēšanu un 
beidzot ar onkoloģisko saslimšanu ārstēšanu. Ar 
mūsu metodi ir iespējams ievadīt medikamentu 
tieši vēža skartajā orgānā vai metastāzē. Tas ir 
ļoti smags un skrupulozs darbs, kur ir vajadzīga 
ļoti liela precizitāte. Bet, lai to īstenotu, vajadzīgs 
finansējums un ārstu apmācība. Ja invazīvo kar
diologu mums patlaban ir pietiekami, tad invazī
vais radiologs ir viens – daktere Kulmane. Jaunie 
ārsti neraujas apgūt šo ļoti perspektīvo specialitāti.

Alfrēds Lībiņš: «Mēs arvien vairāk apkalpojam ne tikai liepājniekus, bet arī citu Kurze-
mes novadu un citu reģionu iedzīvotājus. Pieaugusi vietējo Kurzemes ārstu uzticība 
mūsu darbam, kā arī uzlabojusies ģimenes ārstu spēja atrast un izvērtēt pacientus, 
kuriem nepieciešama mūsu palīdzība.»

MODERNĀS TEHNOLOĢIJAS
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Alfrēds Lībiņš: «Šķita, ka es nekad 
to nevarēšu izdarīt»
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ILONA NORIETE

Kardiologi regulāri un neatlaidīgi mudina 
iedzīvotājus pievērst uzmanību savai 
sirds un asinsvadu veselībai, jo tieši sirds 
asinsvadu slimības ir galvenais mirstības 
cēlonis Latvijā.

Viena no nopietnākajām sirds saslimšanām, kas, 
laikus neatklāta un neārstēta, var radīt arī letā
las sekas, ir akūts miokarda infarkts. Infarkts 
(vārds cēlies no latīņu vārda infaretus – piebāzts) 
ir audu atmirums kādā orgānā vai orgāna daļā 
asins pieplūdes pārtraukuma dēļ. Ja agrāk infar
ktu uzskatīja par vecu ļaužu slimību, tad tagad tas 
tiek diagnosticēts arvien jaunākiem – pat 30–40 
gados. Kā no šīs saslimšanas sevi pasargāt un ko 
darīt, ja tā tomēr piezagusies – par to saruna ar 
kardiologu, Paula Stradiņa Klīniskās universitā
tes slimnīcas Latvijas Kardioloģijas centra virsār
stu Iļju Zakki.

– Cik bieži pacientiem Latvijā tiek diagnosti-
cēts infarkts?
– Infarkts ir ļoti izplatīta patoloģija Latvijā un vis
pār Baltijas valstīs, it sevišķi vīriešu vidū. Mirstība 
no kardiovaskulārajām slimībām diemžēl Latvijā 
ir pirmajā vietā. Par statistiku runājot – ik gadu 
Latvijas Kardioloģijas centrā ārstējas apmēram 
pusotrs tūkstotis pacientu ar Q vai bez Q mio
karda infarktu.
– Kāda ir starpība starp šiem diviem infarkta 
veidiem, kas tiek apzīmēti ar burtu Q?
– Agrāk tika runāts par lielperēkļaino un sīkpe
rēkļaino infarktu. Tagad šī saslimšana klasificējas 
pēc elektrokardiogrammas atradnes. Ja elektro
kardiogrammā redzams patoloģisks, respektīvi, 
tā saucamais nenormālais Q zobs, tas nozīmē, ka 
infarkts ir liels un plašs – pēc vecās klasifikācijas 
tas ir lielperēkļains infarkts. Ja Q zobiņa elektro
kardiogrammā nav, tad mēs to saucam par bez 
Q infarktu – pēc vecās klasifikācijas tas ir sīkpe
rēkļainais infarkts.
– Kā atpazīt infarktu? Ne vienmēr pacients 
pats to saprot. Kam būtu jāpievērš uzma-
nība apkārtējiem?
– Klasiska infarkta izpausme ir sāpes krūšu kurvī, 
kas ilgst vairākas minūtes. Parasti tās ir spiedoša 
rakstura, izstaro uz abiem pleciem vai kaklu. Sāpju 
epicentrs atrodas tieši krūšu kurvim pa vidu – 
aiz krūšu kurvja kaula. Ja sāpes nepāriet 10–15 
minūšu laikā, tad vairs nav jāgaida, bet gan jāsauc 
neatliekamā medicīniskā palīdzība. Tāpat sasirgu
šajam var būt slikta dūša, vemšana, auksti sviedri, 
nespēks, galvas reiboņi, bet galvenā pazīme ir 
spiedoša sajūta krūtīs.
– Situācijas mēdz būt dažādas. Ja cilvēkam 
ir augsts sāpju slieksnis, viņš varbūt var 
neņemt sāpes galvā – viņam var šķist, ka gan 
jau viņš izturēs!
– Tas nav pareizi. Kā jau es teicu, ir jānogaida 10–15 
minūtes, bet, ja sāpes nepāriet, turklāt pastipri
nās, tad gan jāsauc ātrie.
– Kas varētu notikt situācijā, ja cilvēks vai viņa 
tuvinieki nesauc ātro palīdzību un nemeklē 
mediķu palīdzību?
– Ja cilvēks paliek mājās un negriežas pie ārstiem, 
tad var notikt miokarda infarkts. Tas notiek, ja 
trombs ir aizsprostojis vienu no sirds asinsvadiem, 
un nepietiekamas asins apgādes dēļ atmirst kāda 
miokarda daļa. Cilvēkam ir trīs asinsvadi, kas baro 
sirdi, un vienā no tiem varētu būt trombs. Vietā, 
kuru atrodas trombs, nenotiek apasiņošana, tātad 
sirds muskulis mirst.
– Bet ja pacients pie ārsta vēršas laikus?

– Tad ir pavisam cits scenārijs. Pacients tiek nogā
dāts slimnīcā, kur ārstu uzdevums ir bojātajā sirds 
asinsvadā atjaunot asinsriti. To mēs varam izdarīt 
divējādi. Viens no variantiem ir ievadīt pacientam 
speciālas zāles, kas šķīdina trombu – veikt trom
bolīzi. Tomēr mūsdienīgāka taktika ir pacientu 
nogādāt invazīvā laboratorijā (Latvijā tādas ir čet
ros stacionāros – Gaiļezerā, Stradiņos, Liepājas un 
Daugavpils slimnīcās), kur rentgena kontrolē ārsts 
ar speciālu zondi aiziet līdz nosprostotajai vietai. 
Tur ievieto mikrobaloniņu, kas tiek uzpūsts, un 
tādā veidā tiek attaisīts nosprostotais asinsvads. 
Pēc tam šajā vietā tiek ielikts speciāls sietiņš – 
stents. Tā ir mūsdienīga infarkta ārstēšana, ko 
sauc par stentēšanu.
– Lai varētu veikt trombolīzi, pacientam sta-
cionārā jānonāk noteiktā laikā, pretējā gadī-
jumā var būt par vēlu.
– Jā, vislabāk 90 minūšu laikā. Ja pacients ir no 
laukiem un stacionārs atrodas tālu, tad šādā gadī
jumā pieļaujamai laiks ir četras stundas. Tomēr 
vēlams pacientu nogādāt invazīvajā laboratorijā.
– Cik labi ir rezultāti, ja pacients nonāk sta-
cionārā laikus?
– Rezultāti ir ļoti labi – mums intrahospitālā mir
stība pašlaik samazinājusies līdz 12%.
– Kas ar pacientu notiek pēc stenta ievieto-
šanas? 
– Pacients atgriežas intensīvajā terapijā, kur mēs 
viņu novērojam divas diennaktis. Ja viss ir kār
tībā, tad pēc 48 stundām pacients nonāk paras
tajā palātā, kur notiek viņa aktivizācija – viņš sāk 
celties, staigāt. Vēl pēc četrām diennaktīm, ja nav 
nekādu komplikāciju, viņš tiek izrakstīts mājās.
– Kas pacientam jāievēro, atgriežoties mājās?
– Apmēram divas nedēļas viņam jāievēro ļoti mie
rīgs režīms ģimenes ārsta uzraudzībā – nedrīkst 
būt nekādas fiziskās slodzes, nekādu ballīšu, 
nekādu remontdarbu utt. Tikai pēc divām nedē
ļām viņš var atļauties darīt kaut ko vairāk. Pie nor
māla dzīvesveida pacients var atgriezties tikai 
pēc mēneša.

Es kategoriski esmu pret pirtīm – domāju, ka pirtī 
var atļauties ieiet tikai pusgadu pēc infarkta.
– Vai pēc infarkta drīkst sportot?
– To var sākt darīt pēc mēneša – pamazām, pakā
peniski, ar mērenām slodzēm.
Ja pacientam ir attaisīts asinsvads un tajā ielikts 
stents, tad faktiski viņš var atgriezties pilnīgi nor
mālā dzīvē. Vienīgais, ko es neiesaku, ir karstās 
pirtis. Tāpēc, ka man ir rūgta pieredze ar šādiem 
pacientiem – ne viens vien ar atkārtotu infarktu 
ticis ievietots stacionārā tieši pēc pirts.
Tomēr, ja viss ir kārtībā, pēc mēneša pacients var 
atgriezties pie pilnīgi normāla dzīvesveida: viņš 
var sportot, braukt uz ārzemēm, lidot ar lidma
šīnu, peldēties jūrā.
– Vai ir iespējams, ka, ievietojot stentu, kon-
krētajā gadījumā infarkts tiek novērsts, bet 
pēc pusgada, gada pacientam kas līdzīgs var 
notikt vēlreiz?
– Jā, protams. Akūtajā periodā mēs sataisām tikai 
slimo asinsvadu, kurā ir trombs. Bet, tā kā cilvēkam 
ir trīs sirds asinsvadi, tad viņam var palikt prob
lēmas pārējos divos. Parasti to izvērtē invazīvais 
kardiologs, kurš veic stentēšanu. Viņš pacientu 
informē par nepieciešamajām procedūrām. Tās 
jau notiek plāna kārtā – pacientu nosūta ģime
nes ārsts. Atkārtotas procedūras laikā viņam tiek 
ārstēti pārējie asinsvadi.
– Kāds ir infarkta rašanās iemesls?
– Te viss ir pavisam skaidrs – tā ir aterosklero
tiskās plāksnes ruptūra jeb plīsums. Ja pacien
tam sakarā ar paaugstinātu holesterīna līmeni 
asinsvados veidojas aterosklerotiskā plāksne jeb 
panga, tā ar gadiem aug un pamazām nosprosto 
šo asinsvadu. Ja vienā nejaukā brīdī kādu nelab
vēlīgu apstākļu, piemēram, paaugstināta asins
spiediena dēļ tā plīst, šajā vietā veidojas trombs. 
Šis trombs kopā ar pangu nosprosto asinsvadu, 
un vairs nenotiek sirds muskuļa apasiņošana – 
rodas infarkts.
– Ko ikvienam ir svarīgi ievērot, lai nenonāktu 
līdz infarktam?

– Ir svarīgi samazināt riska faktoru ietekmi. Viens 
no tiem ir paaugstināts asinsspiediens. Ja tāds ir, 
tas jākoriģē ar medikamentiem. Otrs – jāatmet 
smēķēšana, kas ir ļoti nopietns riska faktors. Tre
šais – jāievēro veselīgs dzīvesveids. Jāpievēršas 
fiziskajām aktivitātēm, kas uzlabo sirds asinsriti, 
jādod priekšroka veselīgam uzturam, bez tau
kiem, lai tas nepaaugstinātu holesterīna līmeni. 
Nevajag ēst neko kūpinātu, ceptu, treknu.
– Bez kādiem medikamentiem sekundārā mio-
karda infarkta profilakse nav pieļaujama?
– Ir divu grupu medikamenti, kas noteikti nepie
ciešami – statīni un aspirīns. Tos pēc infarkta 
lieto vienlaikus.
– Infarkta pacientiem tie būs jādzer līdz mūža 
beigām? 
– Aspirīnu un statīnus noteikti, jo tie uztur nor
mālu asinsriti un pats galvenais – normālu 
holesterīna līmeni. Aspirīns ir antiagregants – 
preparāts, kas neļauj veidoties trombiem, un tas 
ir ļoti būtiski. Savukārt statīni ir zāles, kas sama
zina sliktā holesterīna līmeni asinīs. Līdz ar to mēs 
varam pasargāt pacientu no aterosklerotiskās 
pangas veidošanās.
– Ļoti bieži, ejot uz kādu procedūru vai mani-
pulāciju, dakteri jautā, vai pacients nelieto 
aspirīnu. Kāpēc tik svarīgi to zināt?
– Tas tiešām ir ļoti svarīgi. Aspirīns, kā jau teicu, 
ir antiagregants, kas novērš trombu rašanos, jo 
šķidrina asinis. Ja pacients iet pie zobārsta, kur ir 
paredzēta zoba ekstrakcija, vai sieviete griežas pie 
ginekologa uz ginekoloģiskām manipulācijām, 
vienmēr par aspirīna lietošanu jābrīdina ārsts, jo 
pēc procedūras var būt ļoti spēcīga asiņošana. Ja 
pacientam paredzēta operācija, aspirīna lietošana 
jāatceļ piecas dienas pirms tās.
– Vai zāles ir jālieto arī tad, ja pacients maina 
savu dzīvesveidu?
– Protams. Divas minētās medikamentu grupas 
– aspirīns un statīni – jālieto jebkurā gadījumā.
– Kam vajadzētu pievērst uzmanību pēc 
infarkta? Kādai vajadzētu būt dzīvesveida 
maiņai? 
– Protams, dzīvesveidam jābūt veselīgam. Kā 
es jau teicu, noteikti jāatmet smēķēšana, jāseko 
savam asinsspiedienam, jāievēro veselīgi ēšanas 
paradumi, vislabāk Vidusjūras diēta, kur nav ne 
ceptu, ne kūpinātu produktu, līdz ar to tā nepie
ļauj holesterīna līmeņa paaugstināšanos. Jābūt 
dozētai fiziskajai slodzei. Tātad pacients var 
nodarboties ar sportu, bet ne pārmērīgi. Neva
jag skriet maratonu, piedalīties garos velobrau
cienos. Bet sportot vajag.
– Vai infarkta pacientiem visu laiku ir jābūt 
ārstu redzeslokā?
– Noteikti. Pacientam jābūt gan ģimenes ārsta, 
gan kardiologa uzraudzībā. Reizi gadā pēc 
infarkta vajadzētu veikt veloergometriju un 
arī ehokardiogrammu – paskatīties, kā sarau
jas sirds muskulis. Ja pacients jūtas slikti, ja 
viņam ir aizdusa, elpas trūkums, sāpes krū
tīs, tad pie ārsta jāgriežas nekavējoties un 
jāveic elektrokardiogramma.
– Daudz tiek runāts par to, ka lielu daļu sli-
mību izraisa pastiprināts stress. Kā mazināt 
hroniska stresa izraisītu simpātiskās nervu 
sistēmas hiperaktivitāti?
– Es domāju, ka hronisku stresu var mazināt 
divējādi. Pirmkārt, ar normālu dzīvesveidu, tātad 
bez zālēm var mēģināt līdzsvarot cilvēku. Taču, lai 
to izdarītu, parasti ir jāiet pie psihoterapeita. Otra 
lieta ir medikamenti. Psihoterapeits var izraks
tīt sedatīvus medikamentus, it īpaši, ja cilvēka 
darbs saistīts ar stresu vai viņš pēc savas dabas ir 
viegli uzbudināms.

Ilja Zakke: «Lai izvairītos no infarkta, ir svarīgi samazināt kardiovaskulāro slimību 
riska faktoru ietekmi. Viens no tiem ir paaugstināts asinsspiediens. Ja tāds ir, tas 
jā koriģē ar medikamentiem. Otrs – jāatmet smēķēšana, kas ir ļoti nopietns riska 
faktors. Trešais – jāievēro veselīgs dzīvesveids.»

DZĪVE PĒC NOTIKUMA
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INDRA GRASE

Cilvēks dzīvo tik ilgi, kamēr funkcionē 
viņa sirds. Sirdij saraujoties, mūsu orga-
nisms tiek nodrošināts ar asinīm un tātad 
arī ar nepieciešamo skābekli un barības 
vielām. Taču ne mazums cilvēku sirgst 
ar dažādām sirds slimībām, un viņiem ir 
nepieciešami sirds stimulatori.

Par to, kādos gadījumos tiek izmantoti elektrokar
diostimulatori un kā tie darbojas, jautājām Liepā
jas reģionālās slimnīcas invazīvajam kardiologam, 
aritmologam Valteram Stirnam.

– Kādi parasti ir iemesli, kāpēc cilvēkam vaja-
dzīgs elektrokardiostimulators?
– Cilvēkam kardiostimulators ir vajadzīgs tad, 
ja viņa sirds strādā pārāk lēni. Piemēram, ja 
cilvēks zaudē samaņu un viņam vienlaikus 
konstatē arī zemu pulsu, ko parasti fiksē elek
trokardiogrammā, tad ir diezgan droši, ka cilvē
kam ir nepieciešams sirds stimulators. Dažkārt 
ir nepieciešams īpašs kardiostimulatora veids, 
ko sauc par sirds resinhronizācijas iekārtu, kas 
nodrošina abu sirds daļu vienlaicīgu jeb sin
hronu darbību.
– Kā darbojas elektrokardiostimulators?
– Kardiostimulators ir neliela medicīniska ierīce, 
kas kontrolē sirds ritmu, tādējādi uzturot regulāru 
sirdsdarbību. Pēc izmēra tā ir aptuveni kā ceturtā 
daļa no parasta viedtālruņa izmēra. Kardiostimu
latori ir aprīkoti ar bateriju, kas aizņem lielāko daļu 
no ierīces un nelielu mikroshēmu, kas ir kā neliels 
datora procesors, ko var ieprogrammēt, lai iesta
tītu elektrokardiostimulatora ātrumu, enerģijas 
izvadi un daudz dažādu citu parametru. Atšķi
rībā no veida tie var būt aprīkoti ar vienu, diviem 
vai trijiem elektrodiem (vadiem), kuri caur cen
trālo vēnu tiek ievadīti sirds dobumos. Stimula
tors vienlaikus nolasa sirdsdarbības esamību vai 
neesamību un dod elektrisku impulsu tad, kad 
tas ir nepieciešams.
– Kādu veidu sirds stimulatori pacientiem pat-
laban ir pieejami?
– Latvijā ir pieejami trīs veidu sirds stimulatori. Ir 
sirds stimulators, kam ir tikai sirds stimulēšanas 
funkcija. Otrs veids ir implantējamie kardioverteri 
defibrilatori, kuriem ir defibrilācijas funkcija un 
kurus pielieto tad, ja pacientam sākušies dzīvībai 
bīstami sirds ritma traucējumi. Nereti mēs varam 
redzēt filmās, ka cilvēkam, kuram ir apstājusies 
sirds, mediķi ar īpašu ierīci veic sirds defibrilāciju. 
Pēc tāda paša principa darbojas arī implantēja
mie kardioverteri defibrilatori, un tā jau ir dzīvību 
glābjoša funkcija, ko veic šāds mazs aparātiņš. 
Savukārt trešais pamatveids ir sirds resinhroni
zācijas iekārta jeb CRT. Ir arī šo trīs pamatveidu 
dažādas kombinācijas.
– Kādos gadījumos implantē kardioverteri 
defibrilatoru? Kā tas darbojas?
– Implantējamais kardioverteris defibrilators (ICD) 
ir paredzēts, lai ārstētu ļoti nopietnas sirds ritma 
problēmas. Brīdī, kad cilvēkam ar dzīvību apdrau
došu aritmiju ir nepieciešama tūlītēja palīdzība, 
kardioverteris defibrilators veic elektrošoku, lai 
atjaunotu normālu sirds darbību. Ierīci izmanto 
pacientiem, kuriem ir vai nu sirds kambaru tahi
kardija, vai sirds kambaru fibrilācija, kas ir dzīvībai 
bīstami sirds ritma traucējumi. Principā tā ir klī
niskā nāve. Ja pacientam netiek sniegta palīdzība 
dažu minūšu laikā, tad iestājas bioloģiskā nāve. Lai 
tas nenotiktu, implantējamā ierīce nepārtraukti 
uzrauga sirdsdarbības ritmu un ir ieprogram
mēta, lai atjaunotu dabisko ritmu un novērstu 

šoka nepieciešamību. Taču ir gadījumi, kad apa
rāts nostrādā nepamatoti.
Ja kardioverteris defibrilators nostrādā tad, kad 
vajag, tas parasti elektrošoku neveic uzreiz. Apa
rāts konstatē, ka cilvēkam ir iestājusies, piemē
ram, sirds kambaru tahikardija vai fibrilācija, un 
tas uzlādējas, lai veiktu vienu elektriskā impulsa 
izlādi. Paiet aptuveni pusminūte, un tikai tad 
notiek izlāde.Taču, ja kardioverteris defibrilators 
nepamatoti ir veicis elektrošoku, pacients to jūt, 
un tas nav nekas patīkams. Mūsdienās kardiover
teridefibrilatori nemitīgi tiek attīstīti un uzlaboti, 
lai nebūtu tā, ka pacientam ar normālu sirds
darbību un esot pie samaņas nostrādā ICD. Tas 
pacientam ir ļoti liels un sāpīgs trieciens. Lielākā 
daļa šo stimulatoru «pīkst», lai brīdinātu cilvēku, 
ka tūlīt būs izlāde, un viņš pagūtu apsēsties vai 
notupties, kā arī, lai apkārtējie cilvēki nepieskar
tos viņam brīdī, kad notiek izlāde.
– Kādos gadījumos pacientam ievieto sirds 
resinhronizācijas iekārtu (CRT)?
– Sirds resinhronizācijas iekārtu liek ļoti specifis
kiem sirds mazspējas slimniekiem, kuriem sirds 
labais un kreisais kambaris nestrādā sinhroni, 
proti, katrs no tiem saraujas dažādos laikos, kas 
var izraisīt sirds mazspējas simptomu pastiprinā
šanos, piemēram, elpas trūkumu, nogurumu, ātru 
vai neregulāru sirdsdarbību u.c. Sirds resinhro
nizācijas iekārta, nosūtot sirdij nelielu elektrisko 
impulsu, nodrošina abu sirds daļu vienlaicīgu 
saraušanos, kas ir ļoti, ļoti būtiski.
– Kā tiek implantēts sirds stimulators?
– Sirds stimulatora implantēšana ir samērā vien
kārša procedūra. Parasti to implantē zem kreisā 
atslēgas kaula zemādā, kur ir ļoti piemērota vieta 
stimulatora novietošanai, jo tieši blakus atrodas 
centrālā vēna, caur kuru ievada elektrodus, kurus 
ievieto sirdī. Elektrodus ieskrūvē stimulatorā, kuru 
piešuj blakus esošajiem zemādas audiem vai mus
kuļiem. Ķirurgs kreisā pleca rajonā izdara nelielu 
3–4 centimetrus lielu griezienu, kur tiek sagata
vota vieta pašam stimulatoram. Procedūra notiek 
lokālajā narkozē. Implantēšana ilgst apmēram 
40 minūtes. Nākamajā dienā pacients jau var 
doties mājās. Pēc tam ikdienā pacients stimula
tora darbību vispār nejūt. Ja sirds ir apstājusies 

vai «nobuksējusi», stimulators to nokontrolē, dod 
elektrisko impulsu, un pacientam nav pat nojaus
mas, ka viņa sirds nav nostrādājusi.
– Kurās slimnīcās Latvijā veic sirds stimulatoru 
implantācijas procedūras?
– Sirds stimulatorus implantē Paula Stradiņa 
Klīniskās universitātes slimnīcas Aritmoloģijas 
nodaļā, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes 
slimnīcas stacionārā Gaiļezers un bērniem – Bērnu 
Klīniskajā universitātes slimnīcā. Savukārt pārbau
des veic jau pieminētajās slimnīcās, kā arī Liepā
jas reģionālajā slimnīcā, Daugavpils reģionālajā 
slimnīcā un dažos ambulatorajos centros Rīgā.
– Kādos gadījumos pēc stimulatora ievie-
tošanas pacienta novērošanai izmanto 
CardioMessenger? 
– Cardio Messenger ir tālas darbības nolasīšanas 
un arī programmēšanas ierīce, kas spēj laikus 
noteikt, vai pacientam parādās kādi ļoti nozī
mīgi sirds ritma traucējumi. Parasti tā atrodas 
pacientam pie gultas un vairākas reizes diennaktī 
nolasa pacienta sirds stimulatora informāciju un 
nosūta to ārstam uz datoru. Šo informāciju ārsts 
var redzēt un gadījumā, ja tas ir nepieciešams, 
uzaicināt pacientu uz konsultāciju. Šāda veida 
kardiomonitoru parasti izmanto pacienti, kuriem 
ir ievietoti augstas sarežģītības stimulatoridefib
rilatori un sirds resinhronizācijas iekārtas, jo šādas 
ierīces parasti ievieto smagas sirds mazspējas 
slimniekiem. Arī Liepājā mums ir vairāki pacienti, 
kuriem ir šādi attālināti kardiomonitori.
– Vai cilvēkam ir jānēsā līdzi kāda zīmīte, 
kur rakstīts, ka viņam ir implantēts sirds 
stimulators? 
– Pacientam jānēsā līdzi sirds stimulatora pase, 
kuru parasti rekomendēju turēt kopā ar citiem 
personas identifikācijas dokumentiem. Arī uz 
visām pārbaudēm es pacientiem lieku ņemt līdzi 
sirds stimulatora pasi, lai zinātu, kāds stimula
tors viņam ir ievietots, kas būtiski atvieglo manu 
darbu. Tāpat, ja pacients ir lidostā vai kādā valsts 
ēkā, kur tiek ievērota pastiprināta drošība, viņam 
būs nepieciešams šis dokuments.
– Vai stimulators var pats no sevis izslēgties?
– Stimulators bez iemesla nevar izslēgties. Kad 
pacients atnāk uz ikgadējo pārbaudi, tad pirmā 

informācija, ko mēs iegūstam, ir baterijas izman
tošanas ilgums. Turklāt pēc baterijas derīguma 
termiņa beigām, kas vidēji ir desmit gadu, stimu
lators apmēram uz pusgadu ieslēdzas drošības 
režīmā. Parasti mēs cenšamies līdz tam neno
nākt. Kad redzam, ka baterija darbosies vēl pāris 
mēnešus, mēs pacientu pierakstām rindā uz sirds 
stimulatora nomaiņu. Tad, kad beidzas pusgads 
drošības režīmā, tad gan stimulators izslēdzas un 
vairs nestrādā, bet tādi gadījumi ir ļoti, ļoti reti.
– Vai organisms var pierast pie stimulatora 
darbības līdzīgi kā pie zālēm?
– Pie stimulatora darbības var pierast tādā veidā, 
ka pati sirsniņa kļūst azvien «slinkāka». Mūsu orga
nisms ir slinks, jo tam mazāk ir kaut kas jādara, jo 
mazāk tas arī grib darīt. Tieši tāpat ir ar sirdi: jo bie
žāk strādā sirds stimulators, jo tā mazāk pati grib 
strādāt. Pārbaudēs mēs cenšamies optimizēt sti
mulatora darbību, lai tas strādā pēc iespējas retāk, 
jo tā ir dabīgāk pacientam. Ir dažādas situācijas, 
kad ir nepieciešama spēcīgāka vai vājāka stimu
lācija dažādu infekciju, iekaisumu, un citu slimību 
dēļ. Bet tā gan nav, ka stimulators pēc laika vairs 
nestrādā, jo organisms pie tā ir pieradis.
– Vai pacientam kļūst labāk uzreiz pēc stimu-
latora implantēšanas?
– Tas notiek ļoti individuāli, bet jau tajā brīdī, kad 
mēs pacientam ievietojam pagaidu stimulatoru, 
kas ir kā tilts līdz brīdim, kad viņam ievietos pastā
vīgo stimulatoru, pacienti mēdz teikt, ka viņiem ir 
it kā atvērusies otrā elpa. Tomēr parasti pacients 
stimulatora darbību īpaši nejūt. Vienkārši pacien
tam vairs nav galvas reiboņu vai citu simptomu, 
kas viņam ir traucējuši un kā dēļ viņam nepiecie
šams stimulators. Viņš jūtas pilnīgi normāli, kā 
būtu jājūtas cilvēkam bez stimulatora.
– Vai ir kādi ierobežojumi, ja pacientam ir 
paredzēts kāds izmeklējums?
– Droši var veikt ultrsonogrāfijas, rentgena, 
datortomogrāfijas izmeklējumus.Vienīgais 
izmeklējums, ar kuru ir problēmas, ir magnē
tiskā rezonanse, jo magnētiskais lauks var sabo
jāt stimulatoru. Ja nepieciešams magnētiskās 
rezonanses izmeklējums (pēc statistikas datiem 
25% cilvēku, kam ir ievietoti stimulatori, tāds ir 
nepieciešams), tad stimulators ir jāpārslēdz spe
ciālā drošības režīmā. Tas nozīmē, ka pacientam 
pirms un pēc izmeklējuma ir jānāk pie kardio
loga, lai pārslēgtu stimulatoru. Patlaban Liepājā 
mēs neimplantējam stimulatorus. Iespējams, tas ir 
nākamais solis, ko nākotnē varētu darīt. Pagaidām 
Liepājas reģionālajā slimnīcā varam veikt stimula
toru pārbaudi vai programmēšanu. Lai saņemtu 
šo pakalpojumu, pacientam nepieciešami ģime
nes ārsta nosūtījumi: viens – pie kardiologa uz 
konsultāciju, otrs – uz stimulatora pārbaudi. Sti
mulatoru pārbaudes tiek veiktas par valsts līdzek
ļiem. Pacientam ir jāmaksā tikai pacienta iemaksa. 
Obligāti uz pārbaudi jāņem līdzi sirds stimula
tora pase. Savukārt tad, kad nepieciešama sti
mulatora nomaiņa, es sazinos ar Paula Stradiņa 
Klīniskās universitātes slimnīcas vai Austrumu 
Klīniskās universitātes slimnīcas kolēģiem un pie
rakstu pacientu rindā, lai viņam pašam speciāli 
nav jābrauc uz Rīgu tikai pieraksta dēļ.
– Vai var nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, 
ja ir ievietots sirds stimulators?
– Fiziskās aktivitātes, kā lēkšana, skriešana, peldē
šana, ūdens atrakciju parka izklaides, sekss u.c. ir 
atļautas.Vienīgais, kas nav atļauts lielākajai daļai 
pacientu ar sirds stimulatoru, ir profesionālais 
sports. Ja cilvēks nodarbojas ar kontakta sporta 
veidiem, mēs brīdinām, ka viņam ir jābūt nedaudz 
uzmanīgākam. Bet par to, ka ar stimulatoru kaut 
kas varētu notikt, nav jāuztraucas.

Kardiostimulators palīdz sirdij strādāt pareizi

Valters Stirna: «Parasti pacients stimulatora darbību īpaši nejūt. Vienkārši pacien-
tam vairs nav galvas reiboņu vai citu simptomu, kas viņam ir traucējuši un kā dēļ 
viņam nepieciešams stimulators. Viņš jūtas pilnīgi normāli, kā būtu jājūtas cilvēkam 
bez stimulatora.»
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Ikvienam no mums asinīs ir urīnskābe, 
tikai tās līmenis nedrīkst būt paaug-
stināts, jo hiperurikēmija var veicināt 
dažādu slimību rašanos.

Kāda ir paaugstinātas urīnskābes ietekme uz nie
rēm un tālāk jau uz sirdi un asinsvadiem, par to 
saruna ar Paula Stradiņa Klīniskās universitātes 
slimnīcas kardioloģi, Latvijas Kardioloģijas centra 
Ambulatorās nodaļas vadītāju, medicīnas zinātņu 
doktori Ivetu Mintāli. 

– Runājot par sirds asinsvadu slimību riska 
faktoriem, parasti tiek nosaukts paaugstināts 
asinsspiediens, holesterīna līmenis, liekais 
svars. Šodien saistībā ar šīm slimībām tiek 
runāts arī par hiperurikēmiju. 
– Patiesībā jebkura hroniska slimība tieši vai 
netieši, bet tomēr ir saistīta arī ar sirds un asins
vadu slimībām. Pēdējā laikā ir arvien vairāk pierā
dījumu tam, ka paaugstināts urīnskābes līmenis 
jeb hiperurikēmija varētu būt viens no sirds un 
asinsvadu slimību riska faktoriem. 
– Tas nozīmē, ka pacientiem, kuriem ir kono-
rārā sirds slimība, bieži tiek konstatēts paaug-
stināts urīnskābes līmenis? 
– Jā, tā ir tiesa, kaut arī tā ir vielmaiņas problēma. 
Nereti tiek pārmantota predispozīcija uz šo saslim
šanu, bet ļoti bieži tas ir nepareiza dzīvesveida 
rezultāts. Starp citu, hiperurikēmijas saistība ar kar
diovaskulārām slimībām konstatēta jau 1900. gadā.  
– Kas notiek organismā, ja urīnskābes ir par 
daudz? Kāpēc paaugstinātai urīnskābei ir 
jāvērš uzmanība? 
– Ja organismā veidojas vairāk urīnskābes nekā 
nepieciešams, tad tā var izgulsnēties kristāliņu 
veidā gan asinsvados, gan locītavās. Līdz ar to 
samazinās nieru funkcija, mainās nieru regulējošā 
ietekme uz asinsspiedienu, kas savukārt ietekmē 
gan sirdi, gan asinsvadus. Tā kā kristāli izgulsnē
jas arī locītavās, tiek traucēta to funkcija, parā
dās sāpes un iekaisums, kas pacientam rada ļoti 
izteiktu diskomforta sajūtu.
Paaugstināts urīnskābes līmenis rada iekaisumu, 
kas ir arī aterosklerozes pamatā. Līdz ar to hipe
rurikēmija var būt palaidējmehānisms straujākai 
aterosklerozes attīstībai. 
Neraugoties uz to, ka šobrīd koronārās sirds slimī
bas ārstēšanas vadlīnijās vēl nav noteikta konkrēta 
hiperurikēmijas ārstēšana koronāro slimību riska 
mazināšanai, mums tomēr jāņem vērā hiperuri
kēmija kā risku paaugstinošs faktors. 
– Vai šodien var jau runāt par konkrētiem pie-
rādījumiem šajā sakarā? Cik lielā mērā kardio-
logiem būtu jāvērš uzmanība pacientiem ar 
hiperurikēmiju? 
– Es jau minēju, ka evidence šobrīd vēl ir diezgan 
vāja, lai mainītu pašreizējās vadlīnijas. Bet arvien 
biežāk paaugstināts urīnskābes līmenis tiek kon
statēts pacientiem, kuriem jau ir hipertensija un 
sirds asinsvadu slimības. 
Hiperurikēmijas saistība ar hipertensiju tika aprak
stīta jau pagājušā gadsimta 60tajos gados. Pros
pektīvie pētījumi norāda, ka 26% neārstētas 
hipertensijas pacientu ar normālu nieru funkciju 
ir paaugstināts urīnskābes daudzums asinīs. 56% 
pacientu, kas saņēmuši antihipertensīvu terapiju, 
un 70% pacientu, kas saņēmuši diurētiķus, arī ir 
augsts urīnskābes līmenis. Līdz ar to var secināt, ka 
paaugstināts urīnskābes līmenis asinīs ir gan nor
motensīviem (kontrolētiem), gan hipertensīviem 

pacientiem, un tas saistīts ar aterosklerozes izrai
sītu vaskulāru bojājumu nierēs. 
Neapšaubāmi hipertensija ir jāārstē. Arī jākon
trolē urīnskābes līmenis. Ja ir parādījušies locītavu 
simptomi, tad, protams, ir jāārstē arī podagra. 
Arī asinsspiedienu varēs regulēt efektīvāk, ja tiks 
ārstēta podagra. 
Vēl nav pierādījumu par to, cik liels būs ieguvums 
sirds slimību riska mazināšanā, ja mēs pacientam 
medikamentozi pazemināsim urīnskābes līmeni. 
Bet podagras efektīva ārstēšana nodrošinās sta
bilu asinsspiediena korekciju, nieru aizsardzību, 
līdz ar to arī sirds slimību riska mazināšanos. 
Ārkārtīgi nozīmīgas hiperurikēmijas ārstēšanā ir 
dzīvesveida izmaiņas. Jo, kā zināms, tas ir īpaši 
svarīgi jebkuru hronisku slimību profilaksē un 
ārstēšanā – ne vien pie sirds un asinsvadu slimī
bām, bet arī podagras un onkoloģiskām saslim
šanām. Ir pierādīts fakts, ka pareizs dzīvesveids, 
tostarp regulāras fiziskās aktivitātes un Vidusjūras 
diēta, arī podagras pacientiem ir ļoti efektīvs pro
filakses veids.
– Kāds kardiologa izpratnē ir veselīgs dzīves-
veids? Viena lieta ir skaidra – ikvienam cil-
vēkam ir nepieciešams kustēties, turklāt jo 
vairāk, jo labāk.
– Pēdējā laikā ir moderni skaitīt soļus. Ļoti labi, 
ja sēdošu cilvēku tas pamudina un piespiež stai
gāt, bet tā ir tikai monētas viena puse. Ļoti sva
rīgi ir kustēties tā, lai fiziskā slodze būtu katru 
dienu vismaz 30–40 minūtes ar pulsu virs 100 
sirds sitieniem minūtē, tad to varētu uzskatīt kā 
atveseļojošu fizkultūru hroniskām saslimšanām.

Protams, jāņem vērā arī pacienta vecums, fiziskā 
sagatavotība un esošās blakusslimības.
Tas nozīmē, ka rosīšanās pa virtuvi vai mazdārziņu 
nebūs pietiekama fiziskā slodze sirdij. 
– Kā rīkoties pacientiem ar sirds problē-
mām? Kādas fiziskās aktivitātes ir piemērotas 
viņiem? Kādam var šķist – ja man ir sirds prob-
lēmas, es labāk nekustēšos, ka tikai nekļūst 
vēl sliktāk!
– Jākustas obligāti. Ja uzsākta ārstēšana, pie
mēram, veikta asinsvadu revaskularizācija (asins 
plūsmas atjaunošana), nozīmēti medikamenti, 
ir jāveic slodzes tests, kas tad arī parādīs, kādu 
slodzi pacients drīkst izpildīt ikdienā. Fizkultūra 
nepieciešama ne tikai pēc angioplastijas vai šun
tēšanas, bet arī pēc implantējamo iekārtu – sti
mulatoru, resinhronizatoru – ievietošanas. Pat 
pēc sirds transplantācijas ir nepieciešami attiecīgi 
fiziski vingrinājumi – tas ir tikpat svarīgi kā lietot 
medikamentus. 
Otrs stāsts ir par pareizas ēšanas nozīmi. Man gri
bētos teikt, ka būtu jāliek vienādības zīme starp 
veselīgu un pareizu ēšanu un cieņu pašiem pret 
sevi. Nereti pacienti daudz vairāk zina par savu 
mobilo telefonu vai automašīnu, nevis par to, ko 
viņi ēdot ieliek sevī iekšā. 
Nezinu, kāpēc latviešiem nepatīk nosaukums 
«Vidusjūras diēta», bet tas ir tikai ēšanas stils, kura 
pamatā ir daudzpusīgs un pilnvērtīgs sezonāls 
ēdiens, kas gatavots mājās. Daudzos pētījumos 
pierādīts, ka šī diēta ir ārkārtīgi efektīva, turklāt ir 
viegli pie tās pieturēties gadiem ilgi. Vidusjūras 
ēšanas veids ir efektīvs, lai mazinātu gan sirds 

slimību risku, gan podagru, gan cukura diabētu, 
gan vēzi. 
– Kas ir svarīgākais šajā diētā? 
– Labas kvalitātes produkti – tas ir numur viens. 
Tas nozīmē pēc iespējas mazāk uzturā lietot rūp
nieciski apstrādātus produktus. Svarīgi, lai ēdiens 
būtu pagatavots mājās vai vēlams vietā, kurai 
mēs uzticamies. 
Vidusjūras diētas pamatā galvenā taukviela ir olī
veļļa, bet sabiedriskajā ēdināšanā cerēt uz labas 
kvalitātes olīveļļu mēs diezin vai varēsim. Olīveļļa, 
protams, nav medikaments, un tā nav jādzer, tā 
vienkārši jālieto, gatavojot ēdienu. Kā taukvielai 
tai ir vislielākā nozīme. 
Nākamā svarīgā lieta ir pēc iespējas vairāk uzturā 
lietot augļus un dārzeņus – svaigus, atbilstošus 
konkrētai sezonai. Mums Latvijā sezona diemžēl 
ir ļoti īsa, bet tā ir jāizmanto, cik vien iespējams. 
Jālieto arī graudaugi un pilngraudu produkti, 
pākšaugi – lēcas, pupas, zirņi. Tos brīnišķīgi var 
glabāt, gatavot dažādos veidos, un tas ir lēts 
šķiedrvielām, olbaltumvielām, ogļhidrātiem 
bagāts ēdiens. 
Liela uzmanība jāpievērš produktu kvalitā
tei. Lietojot piena produktus (un tie ir obligāti 
nepieciešami), jāizvairās no izstrādājumiem ar 
«pievienoto vērtību» dažādu mistisku augu tauku 
veidā. Vēlams, lai ēdienā būtu pēc iespējas mazāk 
sāls, kā arī nevajadzētu pārspīlēt ar tauku saturu. 
Vismaz divas reizes nedēļā jāēd zivis. Parasti visi 
aizbildinās ar to, ka svaigas zivis nav pieejamas. 
Ja aiziet uz Centrāltirgu, var redzēt fantastisku 
zivju pārpilnību. Ja iespējams, vairāk jāēd jūras 
zivis, turklāt labāk tās vajadzētu gatavot pašiem, 
nevis pirkt veikalā pusgatavus, kūpinātus vai sālī
tus produktus, kas ar savu milzīgo sāls daudzumu 
noteikti nav veselīgi.
Vēl viena lieta, ar ko daudzi «grēko», ir saldumi. 
Jāatzīst, ka  konditorejas izstrādājumu kvalitāte 
pie mums diemžēl ir diezgan vāja. Tajos bieži 
vien lielos daudzumos izmanto margarīnu, kas 
satur sliktas kvalitātes augu taukus, arī dažādas 
rafinētas augu eļļas – palmu, kokosriekstu, rapšu 
eļļu. Tās parasti ir zemas kvalitātes un lielākoties 
daļēji hidrogenētas. Tas nozīmē, ka produkts satur 
transtaukskābes. 
Vēlams sekot, lai pārtikas produktiem nebūtu 
pievienotas dažādas E vielas. Es neizprotu, kāpēc 
maizei jāpievieno e vielas. Lai būtu ilgāks derī
guma termiņš? Maizi no rīta izcep, tā tiek nopirkta 
un vakarā jau apēsta. Un tā katru dienu svaiga 
maize. Žēl, bet maiznīcas pie mums ir retums, lai 
gan gribētos, lai būtu uz katra stūra, kur no rīta 
var ieskriet un nopirkt svaigu maizi. 
Runājot par rūpnieciski ražotiem izstrādājumiem, 
Latvijā ir ārkārtīgi augsts gaļas izstrādājumu patē
riņš – ikdienas ēdienkartē svarīga vieta tiek ierā
dīta desām, šķiņķiem, cīsiņiem u.c., kas arī satur 
dažādas piedevas e vielu veidā. Veselīgāk ir ēst 
labas kvalitātes pašu sagatavotu gaļu, turklāt pie
tiek ar pāris reizēm nedēļā.
Vēl viena būtiska lieta, ko es gribu uzsvērt, ir 
nesmēķēt. Turklāt šis likums ir jāievēro ikvie
nam, neatkarīgi no tā, vai ir noteikta kāda hro
niska saslimšana. Kompromisu šajā jautājumā nav.
– Ko jūs vēl gribētu piebilst sarunas 
noslēgumā? 
– Es domāju, ka jebkuru saslimšanu ietekmē 
pareizs dzīvesveids. Arī hiperurikēmiju. Tā ir vis
svarīgākā lieta jebkurā situācijā, jebkurā vecumā, 
jebkurai profesijai, jebkuram dzimumam. Jau 
agrīni vajadzētu uzsākt pareizu dzīvesveidu, lai 
nodrošinātu sev labu veselību. 

Paaugstināts urīnskābes līmenis – 
kopsolī ar sirds slimībām

SPECIĀLISTA PADOMS

Iveta Mintāle: «Paaugstināts urīnskābes līmenis rada iekaisumu, kas ir arī ateros-
klerozes pamatā. Līdz ar to hiperurikēmija var būt palaidējmehānisms straujākai 
aterosklerozes attīstībai.»
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TOMS ZVIRBULIS

Latvija ar lepnumu sevi sauc par zaļāko 
valsti Eiropā. Lielā mērā mēs to varam 
darīt milzīgo priežu un egļu mežu dēļ, 
kuri ir ierasta Latvijas ainavas sastāv-
daļa, galu galā latviešu priedes jau izse-
nis zināmas kā lieliski koki kuģu mastiem. 
Ne mazāk liela vērtība ir arī priežu un egļu 
skujām, kurās atrodas kādas ļoti vērtīgas 
vielas – poliprenoli.

Vairāk par to, kā poliprenoli var palīdzēt uzla
bot mūsu veselību un dzīves kvalitāti, uz sarunu 
esmu aicinājis uzņēmuma SilvExpo valdes locekli 
Uģi Klētnieku.

– Īsumā pastāstiet, kas ir poliprenoli un kāda 
ir to loma cilvēka organismā.
– Augos ir dažādas vielas – antioksidanti, vitamīni 
un citas. Šīs vielas pilda konkrētas funkcijas. Pie
mēram, polifenoli, kas atrodas mellenēs un dažā
dos zaļajos augos, pasargā tos no saules radiācijas, 
temperatūras svārstībām un mehāniskiem bojā
jumiem. Dabā mēdz būt periodi, kad lietus nelīst 
nedēļām ilgi, un tieši šīs vielas palīdz augam sagla
bāt dzīvību. Cilvēka organismā ir līdzīgi. Mums 
gan ir sava antioksidatīvā sistēma, un fermenti 
stipri atšķiras no tiem, kas ir sastopami augos, 
tomēr princips ir tāds pats. Ja mēs dabas vielas 
ekstrahējam, tad tās tādas pašas funkcijas mēģina 
pildīt arī cilvēka organismā. Viena no tādām vie
lām ir poliprenoli, kas ir atrodami augu lapās un 
skujās. Cilvēka organismā ir līdzīgas vielas doli
holi, kas sintezējas aknās. Tā ir universāla viela, kas 
vajadzīga šūnu membrānu un receptoru sintēzē 
un tamlīdzīgos procesos. Īpaši lielā apjomā polip
renoli ir sastopami kailsēkļos – ginka lapās, kā arī 
priežu un egļu skujās. Tie ir seni augi, un pasaulē 
agrāk bija tikai viens centrs Ļeņingradā (tagadējā 
Sanktpēterburgā) ar filiāli Latvijā, kur tika pētītas 
un iegūtas šīs vielas. Šobrīd ar skuju pārstrādi un 
poliprenolu saturošu preparātu ražošanu nodar
bojas Krievijā un arī Latvijā.
– Kādus vērtīgus produktus var iegūt no 
skujām? 
– No skujām var iegūt ļoti daudz vērtīgu pro
duktu, piemēram, ēteriskās eļļas. Tiek veikti 
pētījumi, kā šīs vielas darbojas vēža ārstēšanā. 
Piemēram, igauņu speciālisti ir pētījuši priedes 
ēterisko eļļu ietekmi uz krūts vēža pacientiem. 
Skuju priekšrocība ir tā, ka tās visu gadu ir zaļas 
un poliprenolus no tām iespējams iegūt arī 
ziemā, kamēr citviet pasaulē tas tiek iegūts no 
tādiem augiem kā lucerna, kas ir sezonāls augs. 
Tas ir resurss, kuru pie mums pagaidām neiz
manto pilnībā. Ķīnā tiek pārstrādātas arī ginka 
lapas, no kurām iegūst ekstraktu. No tā savukārt 
var iegūt vērtīgos poliprenolus. Šobrīd Latvijā 
no vienas tonnas skuju iegūst 80 gramus polip
renola. Tātad tas ir dārgs process. Skujās ir arī 
daudz citu veselīgu vielu, piemēram, terpēni, ko 
satur Biolat ražotā izejviela silbiols un kas ir arī 
pretvīrusu preperāta Virogēls sastāvā. Daudzās 
tabletēs pret kakla sāpēm ir sastopami skuju 
ekstraktu produkti, tāpat šie ekstrakti tiek plaši 
izmantoti kosmētikā. Tiek iegūti arī dažādi pro
vitamīni (vitamīni E un C), omega taukskābes.
– Kādas ir līdz šim zināmās poliprenolu labās 
īpašības? 
Latvijā poliprenolu iegūšanas metodes un iespē
jamo to pielietojumu sāka pētīt profesors Māris 
Daugavietis. Tālākos pētījumos viņš izvērtēja 
poliprenolu iespējamo medicīnisko pielieto
jumu dažādu patoloģiju gadījumā. Šī produkta 

lietderība ir pierādīta klīniskajos pētījumos. 
Uzņēmumam Biolat mūsu komanda pievienojās 
ar mērķi izpētīt poliprenolu iespējamo pielieto
jumu medicīnā. Viena no manām kolēģēm šobrīd 
par šo tēmu veic pētījumu Latvijas Universitā
tes Medicīnas fakultātes doktorantūrā. Mēs arī 
mēģinām radīt jaunus produktus no polipreno
liem. Ir vairāki pētījumi ar dzīvniekiem, kuros mēs 
esam secinājuši, ka poliprenoli uzlabo dzīvnieku 
muskuļu spēku, izturību. Mēs esam veikuši pētī
jumus ar pacientiem, kuri saņem statīnus – medi
kamentus, kas samazina holesterīna līmeni asinīs. 
Viena no statīnu blaknēm ir muskuļu nespēks, 
vājums. Cilvēkam, kurš nav fiziski aktīvs, tas 
varbūt nav aktuāli, bet mūsdienās, kad sports 
ir ievērojama daudzu cilvēku dzīves sastāvdaļa 
līdz pat 70 gadu vecumam un varbūt vēl ilgāk, 
tā ir pat ļoti aktuāla problēma. Mēs veicām pētī
jumu ar šādiem pacientiem, un konstatējām, ka, 
pievienojot terapijai poliprenolus un koenzīmu 
Q10, šāda produktu kombinācija spēj mazināt 
blaknes, ko izraisa statīni. Mēs esam veikuši arī 
sporta pētījumu par poliprenolu iedarbību, un 
šobrīd tiek apkopoti tā rezultāti. Pēc provizoriska
jiem datiem mēs varam diezgan droši spriest, ka 
uzlabojas sportista eksplozīvais spēks un slodzes 
izturība. Izmantojot velotrenežierus, tika mērīts, 
cik lielu slodzi var izturēt cilvēka organisms. Bez 
poliprenolu lietošanas intensīvas slodzes aps
tākļos sportisti spēja izturēt 20 minūtes, bet, lie
tojot poliprenolus, sportisti varēja pedāļus mīt 
par vidēji trim minūtēm ilgāk un ar lielāku slo
dzi. Šādi rezultāti ļauj diezgan droši prognozēt, 
ka sportiskais sniegums, pateicoties polipreno
liem, uzlabosies. Mēs strādājam arī ar atsevišķiem 
sportistiem. Jānis Leitis, sportists, kurš lieto mūsu 
ražotos preparātus, 400 metru skrējienā nesen 
uzstādīja Latvijas rekordu.
Mūsu mērķis ir iekļaut poliprenolus produktos, 
kurus cilvēki varētu izmantot ikdienā. Tāpat tiek 
pētīta šo preparātu ietekme uz pacientiem ar 
nopietnām sirds slimībām. Krievijā notiek pētī
jumi par poliprenolu labvēlīgo ietekmi uz aknu 
slimībām. Ir konstatēts, ka poliprenoli palīdz arī 
pret vairākām neirodeģeneratīvām slimībām.
– Vai šīs vielas mēs varam uzņemt tikai ar 
dažādiem preparātiem, vai arī tās sintezē 
mūsu pašu organisms?

– Aknās sintezējas doliholi, un visvairāk tie ir sasto
pami orgānos, kas visintensīvāk strādā. Visvairāk 
to ir atsevišķos smadzeņu centros, aknās un sirdī. 
Ja runājam par muskuļiem, tad šūnu mitohondriju 
visvairāk ir sirds muskuļos. Mitohondriji dod šūnai 
enerģiju un veido aptuveni 10% no cilvēka svara. 
Tauku šūnās to ir mazāk, bet muskuļu, smadzeņu 
un aknu šūnās to ir ļoti daudz. Mitohondriju dzīves 
cikls ir 8–10 dienas, un tie nepārtraukti sintezējas 
no jauna. Trenējoties mitohondriju daudzums 
organismā palielinās. Jo vairāk šo mitohondriju ir, 
jo vairāk enerģijas var saražot šūna, un mūsu spor
tiskie rezultāti uzlabojas. Sirds šūnā mitohondriju 
ir daudz, jo sirds strādā nepārtraukti, un tas ir ļoti 
svarīgi. Ja mitohondriju skaits samazinās, rodas 
problēmas ar sirdsdarbību. Cilvēkam novecojot, 
mitohondriji tiek ražoti mazākā skaitā, un cilvēka 
organisms sāk «nolietoties». Vielas, par kurām 
mēs runājam, ir svarīgas mitohondriju enerģi
jas ražošanai.
– Ar kādiem pārtikas produktiem mēs varam 
uzņemt poliprenolus un cik lielā mērā apstrā-
dātu produktu lietošana uzturā ietekmē šo 
vielu uzņemšanu?
– Doliholi nelielā daudzumā ir atrodami jēlās zivīs. 
Protams, tos var atrast zaļajos augos, bet tur to ir 
ļoti maz. Atcerieties, no tonnas skuju mēs iegūs
tam tikai 80 gramus poliprenolu! Ar dabas vielām 
ir kāda problēma. Ja mēs apēdam ogu, tās miziņā 
ir labas vielas, bet miziņa sastāv arī no celulozes, 
kuru nešķeļ ne zarnu fermenti, ne kuņģa fermenti, 
un ļoti maza daļa no šīm labajām vielām uzsūcas 
organismā. Tāpēc tiek ražoti dažādi augu eks
trakti, kurus manis minētās organisma sistēmas 
var pārstrādāt un uzņemt. Esošie pētījumi par to, 
kas notiek šūnu līmenī, kad mēs uzņemam šīs vie
las, ir nepilnīgi. Šobrīd tiek veidoti jauni produkti, 
kuru mērķis ir iedarboties uz organismu jau šūnu 
līmenī. Tāpēc šo produktu cena var būt augsta, 
jo to kvalitāte ir ievērojami labāka nekā tiem pro
duktiem, ar kuriem esam saskārušies iepriekš. Ar 
pārtiku vasarā faktiski var uzņemt visus nepie
ciešamos vitamīnus, tajā pat laikā ir ļoti sarežģīti 
uzņemt visas organismam nepieciešamās vielas.
– Vai cilvēka organismā var būt poliprenolu 
deficīts, līdzīgi kā tas ir ar vitamīniem?
– Ar vitamīniem, ja mēs lietojam pareizu uzturu, 
problēmām nevajadzētu rasties. Visbiežāk ir 

vērojams D3 vitamīna deficīts, ja ir maz saules, 
kā tas bija šovasar. Mūsu sporta pētījumā atklā
jās, ka sportistiem pavasarī D3 vitamīna koncen
trācija organismā bija stipri zem normas, jo tas ir 
atkarīgs no saules. Pārējie vitamīni bija normālā 
līmenī. Vēl varētu būt problēma ar B12 vitamīnu, 
bet tas vairāk attiecas uz cilvēkiem, kuri nelieto 
gaļu. Ir vielas, kuras organismam ir nepiecieša
mas, piemēram, dažādi provitamīni. Tie ir vaja
dzīgi, lai pasargātu organismu no novecošanas 
un dažādām citām izmaiņām, to vidū no vēža 
šūnu rašanās. Doliholu deficīts veidojas, tiklīdz ir 
problēmas ar aknām. Šādas problēmas var ras
ties, lietojot daudz alkohola, vai arī cilvēkam ir 
izrakstīti kādi spēcīgi vai ilgstoši lietojami medika
menti. Ir retas ģenētiskas slimības, kas pasliktina 
doliholu sintēzi organismā. Pie daudzām slimī
bām zems doliholu līmenis ir viens no slimību 
raksturojošajiem faktoriem. Tam gan pagaidām 
trūkst konkrētu zinātnisku pētījumu, kas varētu 
šo apgalvojumu apstiprināt. Ja dolihola līmenis 
ir zems, tad arī imūnsistēma strādās sliktāk. Tātad 
doliholi spēj stiprināt imunitāti.
Vēl gribu pieminēt tādu lietu kā pārslodze vai 
ilgstoša slodze. Elites sportistiem, dienā trenējo
ties pusotru stundu un vairāk, organismā notiek 
ievērojamas izmaiņas, muskuļi nespēj atjauno
ties pietiekami ātri, un pie augstām slodzēm tiek 
konstatēta paaugstināta kreatīna kināze. Mūsu 
preparāts ir lielisks veids, kā veicināt jaunu šūnu 
mitohondriju veidošanos.
– Ar pārtiku uzņemtie poliprenoli aknās trans-
formējas par doliholfosfātiem un piedalās 
glikoproteīna sintēzē. Uz šo proteīnu bāzes 
veidojas šūnu receptori adrenalīnam, insulī-
nam, estrogēnam un citiem hormoniem, kā 
arī hormonu preparātiem ar ārstniecisku pie-
lietojumu. Kā, piemēram, poliprenoli var palī-
dzēt ārstēt cukura diabētu, kam raksturīgs 
insulīna deficīts?
– Par diabētu es nepateikšu, bet poliprenoli 
noteikti var palīdzēt cilvēkiem ar sirds mazspēju. 
Mūsu veidotā pētījumā piedalās arī Latvijas kar
diologi, lai izpētītu poliprenola ietekmi uz slimī
bas gaitu un statīnu izraisītajām blaknēm. Krievijā 
tiek veikts liela mēroga klīniskais pētījums par to, 
kā poliprenolu lietošana ietekmē akūta koronāra 
sindroma slimniekus. Lielākā problēma gan vēl 
arvien ir ar sirds mazspējas pacientiem, jo viņiem 
sirds muskuļu šūnās trūkst mitohondriju. Tas savu
kārt nozīmē, ka sirdij ir grūti veikt savus pienāku
mus, jo tai vienkārši trūkst enerģijas.
Krievijā poliprenoli ir atzīts līdzeklis aknu slimību 
ārstēšanai, un ir veikti vairāki nopietni pētījumi, 
kuros piedalījās pacienti ar smagām aknu slimī
bām, piemēram, aknu cirozi.
– Poliprenoli labvēlīgi ietekmē lipīdu līmeni, 
vai nākotnē tos varētu izmantot kā statīnu 
aizstājējus? 
– Protams, poliprenoliem ir tendence samazināt 
lipīdu līmeni, bet šie skaitļi nav tik lieli. Pie ļoti 
augsta holesterīna līmeņa būtu jālieto citi līdzekļi, 
kas palīdz samazināt holesterīna līmeni. Tik mul
tifunkcionāls šis produkts tomēr nav.
– Kādus poliprenolu preparātus ir iespējams 
iegādāties jau tagad, un cik tie maksā?
– Šobrīd mēs esam veiksmīgi pabeiguši pētījumu 
produktam Kardiopren. Mēs pētījām preparāta 
ietekmi uz statīnu izraisītām blaknēm. Ir pilnas 
aptiekas ar līdzīgiem preparātiem, bet to devas ir 
pārāk mazas, lai sniegtu ievērojamu efektu, kāds 
tas ir biotehnoloģiski ražotiem produktiem. Tāpēc 
varbūt arī minētais produkts nav tik lēts. Tas ir pie
ejams gan aptiekās, gan sporta uztura veikalos, 
kur tas ir nopērkams daudz lētāk.

Uģis Klētnieks: «Mēs esam veikuši pētījumus ar pacientiem, kuri saņem statīnus – 
medikamentus, kas samazina holesterīna līmeni asinīs. Viena no statīnu blaknēm ir 
muskuļu nespēks, vājums. Pievienojot terapijai poliprenolus un koenzīmu Q10, šāda 
produktu kombinācija spēj mazināt blaknes, ko izraisa statīni. Poliprenoli noteikti 
var palīdzēt cilvēkiem ar sirds mazspēju.»

PROFILAKSEI
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UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ  PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU

Alergosil ir dabas vielu komplekss 
tiem, kas cieš no alerģijām.

Sevišķi ieteicams pie alerģiskām 
iesnām augsta ziedputekšņu 
indeksa laikā.

Alergosil neizraisa miegainību un 
citus blakus efektus.

Alergosil var lietot profilaktiski.
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PACIENTU IZGLĪTĪBAI

INDRA GRASE

«Obstruktīva miega apnoja ir elpošanas 
apstāšanās miegā elpceļu mehāniska 
nosprostojuma dēļ. Statistika vēsta, ka 
apnojas sindroms skar 4% vīriešu un 
2% sieviešu. Tāda proporcija saglabā-
jas līdz 50–55 gadiem, kad sievietēm 
iestājas menopauze. Tad šī procentuālā 
attiecība dzimumu starpā izlīdzinās un 
kļūst faktiski vienāda. Jaunām sievietēm 
miega apnoja sastopama uz pusi retāk, 
un tipisks apnojas pacients ir vīrietis 
ap 50 gadiem, kuram ir palielināts ķer-
meņa masas indekss (ĶMI), paaugstināts 
asinsspiediens un ir dienas miegainība,» 
stāsta Liepājas reģionālās slimnīcas ārste, 
miega speciāliste Dace Zemīte.

Šajā sarunā par to, kas ir obstruktīva miega apnoja 
(OMA), kā šo slimību atpazīt un kā ar to sadzīvot.

– Kā izpaužas obstruktīva miega apnoja? Kādi 
ir tās simptomi?
– Viens no pirmajiem simptomiem ir krākšana, 
bet ne visi pacienti, kuriem ir obstruktīva miega 
apnoja, krāc, un savukārt ne visi krācēji slimo ar 
obstruktīvu miega apnoju. Tomēr krākšana ir nozī
mīgs simptoms. Otrs simptoms ir palielināts svars. 
Jāskatās, cik liels ir kakla apkārtmērs. Ja sievietēm 
tas ir virs 41 cm un vīriešiem virs 43 cm, tas ir viens 
no diagnostiskajiem parametriem, kas var liecināt 
par obstruktīvu miega apnoju. Vēl simptomu klāstā 
ietilpst paaugstināts asinsspiediens. Man ir izveido
jusies laba sadarbība ar kardiologiem, kuri, redzot 
šo triādi, – vīrietis + liekais ķermeņa svars + paaug
stināts asinsspiediens – sūta pacientu novērot. 
Apnojas slimniekiem ir raksturīga dienas miegai
nība. Tie pacienti, kuriem apnoja ir smagā formā, 
sūdzas, ka nevar naktī izgulēties, bieži apmeklē 
tualeti, savukārt pa dienu viņiem ir nogurums. Ja 
ir tāda iespēja, viņi vēlas iet pasnaust. Lielākā daļa 
pacientu strādā, tāpēc pasnaušana dienas laikā nav 
iespējama. Šoferiem, esot pie stūres, kad ir jāpa
gaida pie luksofora, mēdz uzmākties snaudiens, 
arī tālākos pārbraucienos nāk miegs. Viņi pērk un 
dzer kafiju, tādējādi mēģinot sevi uzmundrināt, 
bet diemžēl dažkārt šoferi pie stūres aizmieg, un 
mēs dzirdam par avārijām.
Miega apnojas pazīmes bieži vien novēro gultas 
partneri vai citi cilvēki, nakšņojot vienā telpā. Viņi 
novēro elpošanas apstāšanos. Normāli miegā tās 
varētu būt pāris reizes, bet, ja elpošanas apstāša
nās notiek bieži un pastāvīgi, un ja pēc tam tiek 
izteikti vilkta elpa, ir stipra krākšana, tad tas var 
būt apnojas simptoms. Protams, ne visi krācēji 
miegā slāpst.
– Kas vēl bez jau minētajiem faktoriem vei-
cina miega apnojas attīstību? Cik daudz paši 
varam darīt, lai slimība mūs nepiemeklētu?
– Viens no veicinošiem faktoriem noteikti ir smē
ķēšana. Ja pacientam ir liekais svars un viņš smēķē, 
tad pirmā rekomendācija ir atmest smēķēšanu, 
taču ne visi to dara, un ne visiem tas izdodas. 
Smēķēšana sekmē slimības attīstību, jo elpceļos 
ir kairinājums, kas rada lielāku vai mazāk izteiktu 
tūsku, un miega laikā elpceļiem ir tieksme saplakt. 
Svarīgi samazināt ĶMI. To var izdarīt, ievērojot 
diētu un kustoties. Daudziem cilvēkiem ir grūti 
samazināt ĶMI. Vienīgi veicot kuņģa samazinā
šanas operāciju, izdodas samazināt svaru. Ar gri
basspēku, diētu, sportošanu tas bieži vien ir ļoti 
ilgstošs process.
Cilvēkam noteikti ir jāelpo caur degunu. Ja elpo
šana ir traucēta, tas būs obstruktīvu miega apnoju 

veicinošs faktors. Ja bērnībā vai jaunībā ir bijušas 
deguna traumas, arī tas var veicināt apnojas attīs
tību. Veicinošais faktors var būt arī biežas augšējo 
elpceļu infekcijas, kas rada iekaisumus, bērniem 
apnoju var veicināt arī palielinātas mandeles. 
Tad var izdarīt ķirurģisku operāciju un problēmu 
novērst. Ārstēšana var notikt dažādos veidos.
– Vai cilvēki zina, ka pastāv šāda slimība? Par 
to, ko mēs nezinām, mēs nesatraucamies, un, 
ja nezinām, ka problēma pastāv, nesākam 
to risināt.
– Latvijā šī problēma ir sākta apzināt pavi
sam nesen. Pasaulē tas notiek krietni senāk, ir 
iestrādnes slimības diagnostikā un ārstēšanā. Arī 
valsts atbalsts pacientiem ir citādāks, nekā tas ir 
pie mums.
Informācija par apnoju ir minimāla. Tagad, patei
coties dakterim Jurim Svažam, tās ir vairāk. Ir 
nodibināta Latvijas Miega apnojas speciālistu 
asociācija, un šis jautājums tiek aktualizēts. Lai 
gan būtībā arī ģimenes ārsti ļoti maz zina par šo 
problēmu. Kardiologi šobrīd jau ir informēti. Vai
rums pacientu, kuri atnāk, paši meklējuši un atra
duši informāciju, vai arī viņu draugi vai paziņas 
ir ārstējušies.
Ik pa laikam Ceļu satiksmes drošības direkcija 
šoferiem rīko noguruma testus, bet tiem, protams, 
nav īstas sasaistes ar šo slimību. Pārbaudēs skatās, 
vai cilvēks pie stūres nav sēdies miegains vai pat 
pārguris. Taču kāpēc šoferis ir miegains? Varbūt 
viņam ir apnoja, par kuru viņam nav ne jausmas.
Pašlaik pacienti visbiežāk atnāk kardiologa vai 
ģimenes ārsta mudināti. Pagājušā gada pavasarī 
bija Liepājas reģiona ģimenes ārstu seminārs, 
kur viņiem tika stāstīts par hronisku obstruk
tīvu miega apnoju, un pēc tam bija novērojams 
pacientu pieplūdums. Reizi gadā, maijā, ir Starp
tautiskā Miega nedēļa. Tad par šo problēmu runā 
vairāk. Ir pacienti, kas informāciju uzzina Liepājas 
reģionālās slimnīcas mājaslapā, bet pašlaik aptu
veni 80% pacientu, kuri nonāk pie manis, ir kar
diologa nosūtījums.
– Cik bīstama ir šī slimība? Kāda ir tās ietekme 
uz organismu?
– Obstruktīvas miega apnojas rezultātā uz ilgāku 
vai īsāku laiku apstājas elpošana un, ja apstājas 
elpošana, tad organismā pietiekamā daudzumā 
nenonāk skābeklis. Organismā visu laiku ir skā
bekļa bads. Skābekļa trūkuma dēļ smadzenēs 
rodas miegainība; kad skābekļa trūkst sirdij, 
paaugstinās asinsspiediens un, ja tas ir ilgstoši, 
var notikt infarkts, hipertensīvā krīze, jo asins
vadi nevar atpūsties. Cilvēks var miegā pēkšņi 
nomirt. Visticamāk, elpošana apstājas un vairs 
neatjaunojas. Vīriešus ļoti uztrauc impotence. Šī 

iespējamība viņus var piespiest izmeklēties un 
ārstēties. Apnojas rezultātā samazinās dzimum
tieksme, jo cilvēkam tik ļoti nāk miegs, ka nekas 
cits vairs neinteresē.
Neārstētas miega apnojas rezultātā rodas sirds 
problēmas, atmiņas un koncentrēšanās trau
cējumi. Miegā cilvēki tievē, jo izstrādājas hor
mons, kas atbild par vielmaiņas paātrināšanos. 
Ja miegā kārtīgi neatpūšamies, tad šis hor
mons neizstrādājas.
– Kurp doties cilvēkam ar miega apnojas 
simptomiem? 
– Mūsu valstī apnojas diagnostiku nekompensē, 
tāpēc ģimenes ārsta nosūtījums nav nepiecie
šams. Ja ir simptomi, uzreiz var doties pie miega 
speciālista Rīgā vai Liepājā, saņemt konsultāciju. 
Mēs izvērtējam simptomus, sarunājam laiku, kad 
tiks veikti izmeklējumi, vai tas notiks stacionārā 
vai ambulatori, un veicam diagnostiku.
– Kā notiek slimības diagnostika?
– Diagnostikai ir divi etapi. Pirmais etaps ir noteikt, 
vai pacientam vispār ir miega apnoja, cik smagā 
formā ir slimība, jo ārstēšanas iespējas atkarībā 
no slimības formas atšķiras.
Pacientam uz nakti slimnīcā tiek uzlikts polisom
nogrāfs vai aparāts tiek iedots līdzi uz mājām. 
Polisomnogrāfs reģistrē skābekļa līmeni asinīs, 
elpošanu, gaisa plūsmu caur augšējiem elpce
ļiem (degunu vai muti). Pēc šī ieraksta var secināt, 
vai tā ir obstruktīva miega apnoja un, ja ir, tad cik 
smagā formā. Vēl pastāv arī tāda diagnoze kā cen
trāla miega apnoja, kas ir neiroloģiska problēma, 
kuras cēlonis ir galvā.
Tad, kad apnojas diagnoze ir noteikta, ar pozitīvā 
spiediena aparātu CPAP nosaka, cik lielu gaisa 
spiedienu ir nepieciešams ievadīt elpceļos, lai 
tos atvērtu un pacients justos komfortabli, varētu 
gulēt un tiktu nodrošināts pietiekams skābekļa 
līmenis asinīs. To var veikt vienas nakts ietvaros. 
Liepājā es šo procedūru labprāt veicu stacionārā, 
bet Rīgā šos aparātus bieži dod līdzi uz mājām. 
Tam ir gan plusi, gan mīnusi. Stacionārā diag
nostika notiek medicīnas personāla uzraudzībā. 
Savukārt mājas apstākļos izmeklējums mēdz būt 
kvalitatīvāks, jo cilvēks atrodas ierastos apstākļos, 
mājās un savā gultā. Mājas apstākļos mēdz būt 
problēma ar elektrodu novietošanu.
– Kādus jautājumus pacienti uzdod, ierodo-
ties vizītē?
– Sākumā tiek uzdoti jautājumi par slimības diag
nostikas gaitu, kā tā norisināsies, un to mēs kon
sultācijas laikā noskaidrojam. Vairāk jautājumu 
tiek uzdots pēc tam, kad ir noteikta diagnoze. 
Ja slimība ir vieglā formā, rekomendējam LOR 
speciālista konsultāciju, lai viņš novērtē augšējos 

elpceļus, iesakām apmeklēt zobārstu, jo arī viņš 
var palīdzēt, ja apnoja ir vieglā formā. Pacienti 
var izmantot mutes kapes, kas nedaudz piespiež 
mēli, tādējādi mazinot apnojas simptomus. Sma
gai slimības formai elpošanas apstāšanās epi
zodes ir vairāk nekā 30–35 reizes stundā. Tas 
nozīmē, ka cilvēks slāpst katru otro minūti. Šajos 
gadījumos izmantojam CPAP terapiju, un tad 
pacientu biežākie jatājumi ir par to, vai šis aparāts 
būs jālieto visu mūžu. Ārstam bieži nākas atbil
dēt, ka visu mūžu, ja pacients nesamazinās lieko 
ķermeņa masu. LOR operācijas, ko veic smagas 
apnojas gadījumos, palīdz īslaicīgi, tāpēc pacien
tiem nākas atgriezties pie CPAP. Katru nakti ir 
jālieto maska, kas pūš mutē gaisu un atver elp
ceļus. Protams, tas nav viegli. Ir pacienti, kuri, 
izmēģinot dažādas maskas, nevar pierast. Mas
kas ir dažādas: degunamutes maska, deguna 
maska, pavisam mazi spilventiņi, ko liek degunā, 
bet, ja pacients nav līdzestīgs, tā ir viņa izvēle – 
sadzīvot ar šo problēmu.
– Ko jūs ieteiktu šī raksta lasītājiem?
– Svarīgi ievērot veselīgu dzīvesveidu, ĶMI 
nedrīkst būt lielāks par 25. 30 gadu vecumā mēs 
šīs problēmas nejūtam, bet vēlākajos gados, ap 
50, tās izpaudīsies ar nemotivētu asinspiediena 
paaugstināšanos un pirmo infarktu. Var parādī
ties visa sirds asinsvadu slimību buķete.
Cilvēks pats sev var izmērīt kakla apkārtmēru un, 
ja tas ir virs 43 cm vīriešiem un 41 cm sievietēm, ja 
viņš lieto zāles pret paaugstinātu asinsspiedienu, 
tad, visticamāk, miega apnojas problēma pastāv 
un ir jādodas pie miega speciālista.

Lai OMA nebojā omu

Latvijā obstruktīvas miega apnojas diagnostika un ārstē-
šana ir pieejama jau vairāk nekā desmit gadus. Kvalitatīvu 
konsultāciju, diagnostiku vai ārstēšanu var saņemt vairā-
kās ārstniecības iestādēs:

zz RSU Stomatoloģijas institūts  
www.stomatologijasinstituts.lv,  
tālrunis 27065325
zz Liepājas reģionālā slimnīca  
Slimnīcas iela 25, Dr. Dace Zemīte,  
tālrunis 29289908
zz Klīnika Headline  
www.klinikaheadline.lv/,  
tālrunis 67473045
zzMiega slimību centrs  
www.miegacentrs.lv/,  
tālrunis 67336564
zz Andas Nodievas ārsta prakse pneimonoloģijā 
tālrunis Rīgā 27090899,  
tālrunis Smiltenē 24406181,  
tālrunis Bauskā 27794459

INFORMĀCIJAI
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TOMS ZVIRBULIS

Lielai daļai Latvijas iedzīvotāju vēsāka 
laika iestāšanās noteikti saistās ar nega-
tīvām emocijām, jo šovasar tā arī neesam 
varējuši izbaudīt īstu vasaras svelmi, un 
nu būs jāgaida vēl vismaz astoņi mēneši, 
līdz no skapja varēsim vilkt ārā vasarī-
gāku apģērbu. Tomēr ir gana daudz cil-
vēku, kuriem rudens ir gaidīšanas laiks, 
jo vairs aiz kalniem nav arī pirmais sniegs, 
kas nozīmē iespēju atkal kāpt uz slēpēm 
un doties aktīvā atpūtā piesnigušajos Lat-
vijas mežos.

Par to, ar ko jārēķinās, uzsākot nodarboties ar 
distanču slēpošanu un kā nekļūdīties inventāra 
izvēlē, uz sarunu esmu aicinājis veikala MySport 
distanču slēpošanas piederumu pārdošanas spe
ciālistu Gati Svētiņu.

– Kādas slēpes jūsu veikals piedāvā? Vai tās 
ir tikai distanču slēpes, vai tiek pārdotas arī 
kalnu slēpes?
– Piedāvājam tikai distanču slēpes, kalnu slēpotāji 
pie mums var iegādāties termo veļu.
– Kāpēc izvēlējāties tieši šādu sortimentu?
– Tā ir bijis jau no veikala atvēršanas brīža. Konku
rence kalnu slēpju pārdošanā bija ļoti liela, un, tā 
kā ziemas pie mums ir ļoti nestabilas, izvēlējāmies 
lieki neriskēt. Tā arī palikām pie distanču slēpoša
nas, turklāt tā ir arī mūsu sirdslieta. No bērnības 
esam distanču slēpotāji, labi pārzinām nozares 
drēbi un varam sniegt kvalitatīvākus pakalpoju
mus mūsu klientiem.
– Vai tiek piedāvāti arī slēpošanas aksesuāri?
– Slēpošanai piedāvājam pilnīgi visu, kas ir tirgū 
pieejams. Ja klients vēlas iegādāties kādu preci, 
kas konkrētajā brīdī nav veikala plauktā, tad to 
noteikti ir iespējams sagādāt aptuveni nedēļas 
laikā. Vairumā gadījumu veikalā dienas laikā būs 
pieejams viss, ko klients vēlēsies.
– Kādi ir netradicionālie aksesuāri, kurus vei-
kalā atrast uzreiz tomēr nevarēs?
– Tie varētu būt apvidus slēpošanai vajadzīgie 
piederumi, kas ir populāri Skandināvijā vai augs
tāk kalnos, kur ir dziļāks sniegs. Tam ir īpaši pare
dzētas slēpes ar metāla kantēm un speciālām 
siksnām. Tas ir specifisks inventārs, kuru Latvijā 
īsti nevar izmantot, tādēļ mēs šādus produktus 
plauktos cenšamies lieki neturēt. Viss pārējais 
mums ir pieejams: no top inventāra līdz pat iesā
cēju līmenim.
– Minējāt apvidus slēpošanu. Pie mums gan 
vairāk zināms par vienkāršo tautas, kā arī 
sporta slēpošanu. Kā ekipējums atšķiras šajās 
kategorijās? 
– Sporta slēpošanā slēpo pa sagatavotām tra
sēm uz laiku. Arī iesācējs, braucot uz sacensībām, 
uzskata, ka viņš nodarbojas ar sportu, nevis aktīvo 
atpūtu, jo viņš dodas sasniegt konkrētu rezultātu. 
Viņa mērķis ir apsteigt vai nu savu kaimiņu, vai 
darba kolēģi. Vērtējot slēpošanu tautas līmenī 
un sporta līmenī, tad tikai pavisam nelielai slē
potāju daļai Latvijā tas ir viņu izraudzīts sporta 
veids. Pārējos varētu nosaukt par tautas sporta 
pārstāvjiem, kas brīvajā laikā nodarbojas ar slē
pošanu. Jo vairāk būs cilvēku, kas nodarbojas ar 
tautas sportu, jo vairāk būs arī nopietnu sportistu. 
Izvirzīsies prasmīgie slēpotāji, kuri varēs uzrādīt 
patiešām augstus rezultātus. Tautas sportam 
Rīgā un tās apkārtnē ir paredzētas trases Uzva
ras parkā un Biķerniekos. Zinu, ka golfa laukumā 
Viesturi ir trase. Runājot par Pierīgu, tad ļoti labas 

slēpošanas trases ir arī Siguldā un Ogrē. Priecē tas, 
ka slēpot gribētāju kļūst arvien vairāk.
– Cilvēki droši vien meklē veidus, kā palikt 
fiziski aktīviem arī ziemas periodā?
– Noteikti, turklāt distanču slēpošana tomēr ir lie
lākajai iedzīvotāju daļai pieejams aktīvās atpūtas 
veids. Lai nodarbotos ar kalnu slēpošanu, vispirms 
līdz kādam no nedaudzajiem kalniem Latvijā ir 
jātiek. Tur uz vietas vairāk laika tiek patērēts, brau
cot augšā, nevis lejā no kalna. Lai pievērstos dis
tanču slēpošanai, cilvēkam nekur nav jābrauc. Viss 
ir rokas stiepiena attālumā, ja vien ir pietiekami 
daudz sniega. Katrs, kurš ir paslēpojis, noteikti 
saprot, ko organismam dod šāda veida fiziskās 
aktivitātes. Tiek nodarbināts viss ķermenis, un 
distanču slēpošana veselības saglabāšanai vai 
uzlabošanai ir ļoti pateicīgs sporta veids, ja to 
nedara pārlieku lielā intesitātē.
– Kādi faktori ir jāņem vērā, izvēloties slēpes?
– Vispirms ir jāizsver, kādam mērķim tās būs pare
dzētas. Vai sportiskākai slēpošanai, vai arī plānojat 
vienkārši doties pārgājienā ar slēpēm, kura laikā 
gribat ar kādu sarunāties vai viens pats vienkārši 
baudīt meža skatus un klusumu. Tad, kad esat 
izdarījis šo izvēli, ir jāsaprot, vai slēposiet klasis
kajā solī vai slidsolī. Protams, veikalā pārdevējs 
visus šos jautājumus uzdod, un mēs nonākam pie 
secinājuma, ko cilvēks īsti grib. Bieži vien mājās 
viņš ir iedomājies vienu, bet, nonākot pie veikala 
plaukta, izvēlas pavisam citu inventāru. Kad esam 
inventāru atraduši, ir jāizvērtē klienta finansiālās 
iespējas. Lai gan distanču slēpošanas inventārs 
nav pārāk dārgs. Tomēr dārgākas slēpes vienmēr 
būs vieglākas, ātrākas, labāk slīdēs, un precīzāk 
varēs veikt nepieciešamās kustības.
– Kādas ir biežāk pieļautās kļūdas, cilvēkiem 
izvēloties inventāru?
– Visbiežāk cilvēks grib nopirkt inventāru, kas der 
gan klasiskajam, gan slidsolim. Paiet kāds laiks, 
un viņš nāk pēc inventāra jau konkrētam solim. 
Šeit vietā ir teiciens – kas der visam, tas neder 
nekam. Tas gan attiecināms tieši uz slēpēm, nevis 
zābakiem, jo kombinētos zābakus izmantot var 
un tie netraucē šo soļu izpildei. Lai tiešām varētu 
izmantot kombinēto inventāru, cilvēkam ir jābūt 
konkrētām slēpošanas iemaņām.

– Vai siltās ziemas pēdējo gadu laikā ir ietek-
mējušas to, cik bieži cilvēki iegādājas jaunu 
inventāru? 
– Konkrētu atbildi es nevarēšu sniegt. Noteikti 
kopumā pārdošanas apjoms ir mazāks, un arī vei
kalu, kas tirgo distanču slēpošanas inventāru, ir 
palicis krietni mazāk. Kad ziemas ir kārtīgas, tad 
gribēšana un pieprasījums ir tik liels, ka mums ir 
krietni jāpiepūlas, lai katram varētu sagādāt pie
mērotu inventāru un sniegt vislabāko konsultā
ciju. Tomēr ir jārēķinās ar to, ka pie mums stabilu 
laikapstākļu vienkārši nav.
– Kad bija pēdējā nopietnā ziema, kad bija 
grūtāk nodrošināt cilvēkiem vēlamās preces?
– Pēdējā nopietnā ziema, šķiet, bija pirms čet
riem gadiem, kad ziema sākās decembrī un tur
pinājās līdz aprīlim. Aprīlī mums bija paredzētas 
velo sacensības, kuras nācās pārcelt, jo mežā vēl 
bija sniegs.
– Vai jūs piedāvājat slēpošanas inventāra 
apkopi, un cik bieži tā ir nepieciešama?
– Mēs veicam slēpošanas inventāra apkopi gan 
vienkāršiem svētdienas slēpotājiem, gan cilvē
kiem, kuri gatavojas nopietnām sacensībām. 
Cik bieži to darīt, ir atkarīgs no slēpošanas bie
žuma. Ja mēs slēpojam trīs reizes nedēļā, tad reizi 
divās nedēļās noteikti būtu vēlams veikt inven
tāra apkopi, lai tas labi kalpotu arī turpmāk. Tāpat 
jāņem vērā laikapstākļu maiņas. Ja slēpes nebūs 
sasmērētas un laiks būs silts, tad tās noteikti neslī
dēs. Jebkurš no mums, dodoties trasē, vēlas gūt 
labas emocijas. Taču, neievērojot kādus no šiem 
nosacījumiem, visticamāk, šīs patīkamās emoci
jas netiks gūtas.
– Kā distanču slēpošanas slēpes savā starpā 
atšķiras? Piemēram, kā atšķiras slidsoļa slē-
pes no klasiskā stila slēpēm?
– Klasiskā stila slēpes ir aptuveni 20–25 centimet
rus garākas par cilvēka augumu, to atspēriena 
zonā mēdz būt iestrādātas rieviņas. Pagājušajā 
gadā tirgū ienāca arī slēpes, kurām apakšā ir 
iestrādāta āda, un slēpes atspēriena zonā nav 
nepieciešams smērēt atbilstoši temperatūras 
izmaiņām. Atspērienu nodrošina āda un tajā 
pat laikā ļoti labi slīd, kas atvieglina klasiskā stila 
tehnikas apgūšanu iesācējiem. Slidsoļa slēpes ir 

5–10 centimetrus garākas par cilvēka augumu, 
iesācējiem tās varētu būt pat ļoti tuvu viņu augu
mam. Garākās slidsoļa slēpes ir 1,97 metri. Tāpēc, 
ja cilvēks ir garāks, tad diemžēl viņam slēpes 
būs īsākas. Slidsolī mēs darbojamies gluži kā 
ar slidām, un šaurākā trasē slēpju gali var kaut 
kur aizķerties. Garas slēpes ir grūti kontrolēt, 
kas savukārt var traucēt citiem. Slidsoļa slēpes 
ir daudz cietākas nekā klasikas slēpes, jo, veicot 
atspēriena soļus, slēpei ir jādarbojas kā atsperei 
un mums jāpalīdz. Tāda arī ir galvenā atšķirība 
starp klasiskā un slidsoļa stila slēpēm.
– Slidosļa slēpe ir ar daudz lielāku izliekumu.
– Jā, tas ir tāpēc, lai mēs varētu veikt efektīvāku 
atspērienu. Pārgājiena slēpēm ir manis pieminē
tās rievas, kuras diemžēl bremzē mūsu kustību 
arī uz priekšu, jo šīm slēpēm izliekuma gandrīz 
nav vispār. Pārgājiena slēpēm brīdī, kad mēs pār
nesam svaru no vienas kājas uz otru, pie pēdas 
esošie zobiņi ieķeras sniegā, un mēs ar to palī
dzību atsperamies.
Noteikti jāizvēlas slēpes, kas atbilst jūsu paramet
riem – augumam un svaram. Nākamā svarīgā lieta 
ir jūsu rocība. Ja jūs teiksiet, ka vēlaties iet paslē
pot vienu reizi nedēļā, mēs neieteiksim pašu dār
gāko inventāru. Jūs iztērēsiet lielus līdzekļus, lai 
pēc tam inventārs stūrī krātu putekļus. Es ieteiktu 
sākt ar vidējo cenu līmeni.
– Kādas slēpes jūs ieteiktu izvēlēties pilnīgam 
iesācējam distanču slēpošanā?
– Ir tā: ja cilvēks vēlas labi iemācīties pamata 
soļus distanču slēpošanā, ir jāsāk ar klasisko 
stilu. Kad ir apgūts klasiskais stils, var mēģināt 
sākt darboties slidsolī. Pie mums parasti notiek 
otrādi, jo lielākais slēpotāju skaits ir Rīgā. Taču, lai 
iemācītos klasiskā stila atspēriena soli, ir nepie
ciešams kaut neliels reljefs un vēlams ar tehniku 
sniegā iedzīta kvalitatīva sliede. Līdzenumā to 
iemācīties ir grūti.
– Vai ir kāda konkrēta cilvēku grupa, kura pie 
jums inventāru iegādājas biežāk? Kas ir lielā-
kie distanču slēpošanas piekritēji?
– Vairāk slēpo vīrieši, parasti 30–50 gadu 
vecumā, bet arvien lielāks kļūst slēpotāju pāru 
īpatsvars. Pie mums ierodas vīrs ar sievu, un 
abi divi iegādājas distanču slēpošanas inven
tāru, lai kopā aktīvi atpūstos brīvā dabā. Ziemā 
svaigi piesnidzis mežs ir tiešām ļoti skaists, un 
tajā noteikti ir sava romantika. Iegādājoties slē
pes, cilvēks nav nopircis tikai inventāru, tās ir arī 
labās emocijas, ko tas gūs slēpošanas laikā vai 
pēc tās. Ja mēs esam pareizi apģērbušies, mums 
ir pareizais inventārs un ir ziemai atbilstoši laik
apstākļi, mēs varam ļoti labi izjust ziemas garšu 
un arī smaržu.
– Kā jūs motivētu cilvēkus nodarboties ar dis-
tanču slēpošanu un palikt fiziski aktīviem arī 
ziemas mēnešos?
– Droši vien vispirms ir vajadzīga gribēšana kaut 
ko darīt. Cilvēkiem, kuri uzskata, ka ziemas pie 
mums vairs nav, alternatīva ir rollerslēpošana. 
Mums ir vietas, kur ar to var nodarboties, un to var 
darīt ne tikai Rīgā, bet arī sporta bāzēs Madonā, 
Priekuļos, Alūksnē, kā arī Siguldā. Tikko jauna trase 
tika izveidota Pļaviņās. Distanču slēpošana nav 
sporta veids tikai ziemai, to var darīt visu gadu. Par 
motivāciju runājot, tas ir tāpat kā apmeklēt sporta 
klubu – tu to vai nu gribi, vai arī nē. Es pēc distanču 
slēpošanas treniņa mežā esmu ieguvis tik daudz 
pozitīvu emociju, ka ikkatru reizi cenšos šo sajūtu 
gūt no jauna. Tādas emocijas es novēlu izjust kat
ram. Bieži vien cilvēki labās emocijas negūst, jo 
viņi slēpo pārāk ātri, intensīvi. Tā ir pamatprob
lēma lielākajai daļai iesācēju.

Izvēloties slēpes, vispirms ir jāizsver, kādam mērķim tās būs paredzētas. Vai spor-
tiskākai slēpošanai, vai arī vienkāršam pārgājienam ar slēpēm. Pēc tam ir jāizsver, 
vai vēlaties slēpot klasiskajā solī vai slidsolī.
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Ar cukura diabētu sirgstošo skaits ar katru 
gadu palielinās. Ja vēl gadsimtu mijā šo 
pacientu Latvijā bija tikai nedaudz virs 
25 tūkstošiem, tad šobrīd tas jau tuvo-
jas 90 tūkstošiem, tātad ir teju vai četr-
kāršojies. Diabēta pacientiem neatkarīgi 
no saslimšanas tipa sirds un asinsvadu 
slimības attīstās vismaz trīs reizes bie-
žāk nekā cilvēkiem bez diabēta, turklāt 
tās ir galvenais šo pacientu nāves cēlo-
nis. Biežākās sirds un asinsvadu slimību 
izpausmes ir koronārā sirds slimība, gal-
vas smadzeņu asinsrites traucējumi un 
kāju asinsvadu ateroskleroze.

Kas jāievēro cukura diabēta pacientiem, lai pasar
gātu sevi no kardiovaskulārām slimībām, par to 
saruna ar endokrinoloģi, Latvijas Universitātes 
Medicīniskās pēcdiploma izglītības institūta ārsti, 
dr. med. Kristīni Ducenu.

– Kāda ir cukura diabēta saistība ar kardio-
vaskulāro saslimšanu risku?
– Jāatceras, ka 2. tipa cukura diabēts (CD) ir ļoti 
nozīmīgs kardiovaskulāro slimību (KVS) riska fak
tors. Tieši KVS joprojām ir galvenais 2. tipa CD 
pacientu nāves iemesls – diabēta pacienti parasti 
nemirst no glikēmijas svārstībām, bet apmēram 
75% gadījumos tie mirst tieši no KVS, piemēram, 
no miokarda infarkta.
– Kas liecina par šādu risku?
–Svarīgi, ka paaugstināts KVS risks ir jau pacien
tiem ar adipozitāti, insulīna rezistenci un izmai
nītu glikozes toleranci. Šie riska faktori veicina 
asinsvadu endotēlija disfunkciju un kardiovas
kulāro notikumu attīstību. Sirds mazspēju sastop 
apmēram trešajai daļai pacientu ar 2. tipa CD. 
Šādā gadījumā 25% pacientu dzīvildze nepār
sniedz piecus gadus.
– Ir 1. un 2. tipa CD, bet jūs minējāt tieši 2. tipu. 
Vai tas nozīmē, ka 1. tipa CD pacientiem KVS 
problēmas nedraud?
– Arī 1. tipa CD pacientiem ir palielināts KVS risks, 
tomēr parasti sākotnēji veidojas mikrovaskulārās 
komplikācijas, piemēram, diabētiskā retinopātija, 
diabētiskā nefropātija vai diabētiskā polineiropā
tija. Protams, mikrovaskulāro komplikāciju esa
mība būtiski palielina makrovskulāro komplikāciju 
attīstības iespēju. Klasiski ar 1. tipa CD saslimst 
bērnībā, pusaudžu gados, respektīvi, gados jauni 
pacienti, kuriem vēl nav attīstījušies tādi KVS riska 
faktori kā adipozitāte vai arteriālā hipertensija, 
kurus 2. tipa CD pacientiem savukārt sastop, jau 
apstiprinot diagnozi.
Mehānismu, kas nosaka KVS attīstību CD pacien
tiem, ir daudz, un tie savā starpā kombinējas – tā 
ir gan hroniska hiperglikēmija, gan insulīna rezis
tence, dislipidēmija, arteriālā hipertensija, gan 
oksidatīvais stress un hipoglikēmija.
– Kāpēc CD pacientiem ir svarīgi pievērst 
uzmanību glikēmijas kontrolei?
– CD kopējo metabolo kompensāciju pēdējo 2–3 
mēnešu laikā mēs novērtējam pēc glikētā hemog
lobīna līmeņa. Tam paaugstinoties tikai par 1%, 
kardiovaskulāro notikumu risks palielinās par 
18%. Tas ir ļoti daudz.
Protams, jāatceras, ka CD pacientiem veidojas 
gan mikrovskulārās (mazo asinsvadu bojājumi), 
gan makrovaskulārās (lielo asinsvadu bojājumi) 
komplikācijas, kuras savā starpā ir cieši saistītas. 
Pētījumi demonstrē: ja pacientam ir diabētiskā 
retinopātija (izmaiņas acs dibenā), kas ir mikro
vaskulāra komplikācija, tad kāju amputācijas risks 
viņam ir 25 reizes lielāks.

Ikdienā CD pacientam ir jāveic paškontrole ar gli
kometru. Tā ir ļoti svarīga, jo pacients sajūtu līmenī 
jūt tikai ļoti zemu glikozes līmeni jeb hipoglikē
miju vai jau ievērojami paaugstinātu. Taču sva
rīgi ir ilgtermiņā nodrošināt glikozes līmeni, kas 
ir ļoti tuvs normas robežām, lai maksimāli attāli
nātu diabēta komplikāciju attīstības risku. Paš
kontrole ar glikometru un glikēmijas kontroles 
dienasgrāmatas rakstīšana ir vislabākais veids, 
kā saprast glikozes svārstības dažādos diennakts 
posmos, analizēt fiziskās slodzes ietekmi uz glikē
miju, saskaņot uzturu ar insulīna devām.
– Vai, ārstējot CD, ir iespējams samazināt sirds 
asinsvadu slimības un kardiovaskulārās nāves 
risku? 
– Jā, un mēs par to priecājamies. Tagad ir pie
ejamas divas revolucionāri jaunas medikamentu 
grupas: SGLT2 receptoru inhibitori un GLP1 recep
toru agonisti. Lielos randomizētos klīniskajos 
pētījumos ir pierādīts, ka tie ir ne vien efektīvi 
hipoglikemizējoši medikamenti, kas samazina 
cukura līmeni, bet arī statistiski ticami mazina 
CD pacientu kopējo mirstību. Gan tieši mirstību 
no KVS, gan pasargā no nieru slimību bojājumu 
attīstības un progresijas.
– Varbūt varat nedaudz vairāk pastāstīt par 
šiem pētījumiem.
– Ja mēs runājam par SGLT2 receptoru inhibi
toriem, tad šīs grupas pārstāvis empagliflozīns 
samazināja kardiovaskulārās nāves risku par 38% 
un jebkura iemesla izraisītas nāves risku par 32%. 
Par 35% tika samazināts pacientu risks tikt hospi
talizētiem sirds mazspējas dēļ, kas arī ir ļoti bieži 
sastopama 2. tipa CD pacientiem. Ļoti būtiski ir 
tas, ka riska samazinājums bija vērojams dažā
dās pacientu grupās. Tie bija pacienti ar dažāda 
tipa KVS, piemēram, mirdzaritmijām, iepriekš 

pārciestu infarktu, pēc asinsvadu revaskularizā
cijas. Tā kā empagliflozīns samazina hospitalizā
ciju hroniskas sirds mazspējas dēļ, tas ir iekļauts 
Eiropas sirds mazspējas vadlīnijās.
– Kādi ir tā darbības mehānismi?
– Empagliflozīns pastiprina glikozes izdali ar urīnu, 
veicina nātrijurēzi un osmotisko diurēzi, samazina 
svaru un arteriālo asinsspiedienu, kā arī palielina 
sirds frekvenci.
Ir izpētīts, ka 2. tipa CD pacientiem, kuriem ir rak
sturīga arteriālā hipertensija un palielināta asins
vadu sieniņu rezistence, ir svarīgi to samazināt 
– šo funkciju pilda SGLT2 receptoru inhibitori.
– Kāpēc ir svarīgi mazināt asinsvadu sieniņu 
rezistenci? 
– Tāpēc, ka asinsvadu sieniņu rezistence CD pacien
tiem ar laiku var veicināt sirds mazspējai raksturī
gās izmaiņas, kas labi redzamas ehokardiogrāfijā. 
Šīs izmaiņas savukārt palielina kardiovaskulāro 
notikumu risku un CD pacientu mirstību no KVS.
– Kādas ir šo zāļu blakusparādības?
– Ņemot vērā, ka SGLT2 receptoru inhibitori vei
cina cukura izdalīšanos ar urīnu, tad galvenās 
blaknes ir uroģenitālās infekcijas (biežākās ir ģeni
tālā trakta, retāk urīnceļu infekcijas). Tāpēc šos 
medikamentus nevajadzētu ordinēt pacientiem, 
kuriem fonā jau ir kāda hroniska urīnceļu infek
cija. Par to vienmēr vajag pārrunāt ar pacientu.
Ikdienā CD pacienti baidās no hipoglikēmijas 
– pārāk zema cukura līmeņa asinīs. Zāles, kas 
mazina cukura līmeni, līdzīgi kā tas ir ar sulfoni
lurīnvielas grupas medikamentiem, var izsaukt 
hipoglikēmiju. SGLT2 inhibitori darbojas no gliko
zes atkarīgā veidā, proti, tikai līdz normālai glikē
mijai, līdz ar to neizsauc hipoglikēmiju.
Vēl viena svarīga lieta: tā kā SGLT2 receptoru 
inhibitori veicina glikozūriju, tātad cukura 

izdalīšanos ar urīnu, ir ļoti svarīgi, ka šis mehā
nisms ir neatkarīgs no personīgā insulīna rezer
vēm, no personīgā insulīna sekrēcijas. Tas 
nozīmē, ka medikamentus var ordinēt arī tiem, 
kuriem ir palikušas samērā nelielas personīgā 
insulīna rezerves, piemēram, 2. tipa CD pacien
tiem ar ilgstošu diabēta stāžu.
– Vai jaunās paaudzes medikamenti var tikt 
kombinēti ar insulīna terapiju?
– Jā, var, un to mēs arī nereti darām. Vienīgi jārē
ķinās ar to, ka CD pacientam var ātrāk iestāties 
hipoglikēmija. Tāpēc ir svarīgi kontrolēt glikozes 
līmeni un nepieciešamības gadījumā samazināt 
insulīna devas.
– Cukura diabēta pacientiem ir ne tikai lielāks 
KVS risks, bet viena no iespējamām slimības 
komplikācijām ir nieru bojājumi jeb diabētiskā 
nefropātija. Vai CD pacientus ir iespējams 
pasargāt no nieru slimību progresēšanas?
– Nieru veselības saglabāšana CD pacientiem tie
šām ir ļoti svarīga lieta. Vidēji 40% 2. tipa CD un 
aptuveni 15–20% prediabēta pacientu ir hroniska 
nieru slimība.
Svarīgi ir tas, ka hroniska nieru slimība palielina 
CD pacientu mirstības risku no KVS.
Nieres ir ļoti svarīgs orgāns normālas glikozes 
homeostāzes uzturēšanai organismā. Tieši caur 
nierēm katru dienu reabsorbējas jeb atpakaļuz
sūcas noteikts daudzums glikozes, tātad nieres 
nodrošina glikozes līdzsvaru jeb homeostāzi 
organismā. Uzsūkšanās procesi notiek nieru dis
tālajos un proksimālajos kanāliņos. Tieši šajos 
proksimālajos kanāliņos ir SGLT2 receptori, caur 
kuriem uzsūcas vairāk nekā 90% glikozes. Vidēji 
dienā nieres filtrē un reabsorbē aptuveni 180 gra
mus glikozes. 2. tipa CD gadījumā ir ļoti svarīgi šo 
receptoru bloķēt jeb inhibēt. Ja ir hiperglikēmija 
un asinīs jau tā cirkulē pārāk daudz glikozes, blo
ķējot šo receptoru, tiek bloķēta atpakaļuzsūk
šanās un tiek veicināta glikozūrija, tātad cukura 
izdalīšanās ar urīnu. Vēlreiz uzsveru – šis mehā
nisms nav atkarīgs no insulīna sekrēcijas un per
sonīgā insulīna daudzuma.
Lai pierādītu nieru bojājumu CD pacientiem, 
viņiem ar analīzēm tiek noteikta mikroalbumi
nūrija (albumīns ir olbaltums, kas izdalās caur nie
rēm). Ja albumīna daudzums ir paaugstināts, tā ir 
pirmā nieru bojājuma pazīme.
Tāpat visiem CD pacientiem tiek noteikts glome
rulu filtrācijas ātrums, tātad nieru filtrācijas spēja. 
CD pacientiem sākotnēji ir raksturīga hiperfiltrā
cija, kad tā ir lielāka par 135 mililitriem minūtē.
CD pacientiem veidojas arī augsts intraglomerulā
rais spiediens nierēs, kas atkal bojā nieres, veicinot 
fibrozes attīstību. Tieši SGLT2 receptoru inhibi
tori samazina nātrija uzsūkšanos proksimālajos 
kanāliņos, samazina šo kamoliņu jeb intraglo
merulāro spiedienu un tātad samazina hiperfilt
rāciju. CD pacientiem šīs ir pirmās nieru bojājuma 
pazīmes, kas vēlāk var izsaukt progresējošu dia
bēta nefropātiju.
– Kā šeit var līdzēt medikamenti?
– SGLT2 inhibitori mazina nefropātijas attīstības 
risku un esošās nefropātijas progresiju.
– Ko jūs gribētu piebilst sarunas nobeigumā?
– Zinot to, ka 2. tipa CD jau agrīni palielina gan 
KVS, gan hronisku nieru slimību risku, svarīga ir 
agrīna intensīva glikēmijas kontrole ar medika
mentiem, kas ir pierādījuši efektivitāti šo risku 
mazināšanā. Savlaicīga intensīva glikēmijas kon
trole kombinācijā ar asinsspiediena, lipīdu un 
urīnskābes kontroli nodrošina tā saukto pozitīvā 
mantojuma efektu nākotnē un iespēju maksi
māli attālināt diabēta vēlīno komplikāciju attīs
tību. Tātad ir svarīga multidisciplināra pieeja 
katram pacientam.

Samazināt kardiovaskulāro un nieru slimību risku

JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

Kristīne Ducena: «2. tipa CD jau agrīni palielina gan KVS, gan hronisku nieru slimību 
risku, tāpēc svarīga ir agrīna intensīva glikēmijas kontrole ar medikamentiem, kas ir 
pierādījuši efektivitāti šo risku mazināšanā.»
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ALVILS KRAMS,

asociētais profesors, plaušu slimību speciālists

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

Klasiskās astmas pazīmes ir atkārtotas elpas trū
kuma epizodes ar klepu, sēcošu elpošanu un spī
lēšanas sajūtu krūtīs. Tipiska ir minēto simptomu 
atkārtošanās saistībā ar ieelpojamiem kairinātā
jiem un alergēniem, fizisku slodzi (3–15 minū
tes 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 katram 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 «saaukstē
šanās» (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 sma
gas norises gadījumā, tādējādi vecākās paaudzes 
uzskatos astma asociējas ar smagu slimības norisi. 
70.jos un 80.jos gados lietotās diagnozes «ast
mātisks bronhīts» vai «astmoīds bronhīts» diez
gan droši norāda uz astmas 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 problēmas rada 
nevis pašas slimības smagums, bet gan slikta 
līdzestība ārsta ieteiktajai terapijai vai nevēlēša
nās 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. Diemžēl 
astma ir tepat blakus. Nokļūstot ekstrēmos aps
tākļos, piemēram, ugunsgrēka dūmos vai ķīmisku 
vielu noplūdes gadījumā, ar lielu varbūtību tomēr 
sagaidāma astmas lēkme. Savukārt «saaukstēša
nās» (vīrusu infekcijas) gadījumā elpceļu simptomi 
varētu būt izteiktāki un/vai ilgstošāki, arī astmas 
simptomi agrāk vai vēlāk var atjaunoties. Svarīgi, 
par ko jūs strādāsiet, kādos apstākļos dzīvosiet, 
utt. Astmas tāpat kā daudzu citu slimību manifes
tāciju nosaka ne tikai mīlestība (vecāku nodotie 
gēni), bet arī vide!

Pat ja astmu nevar izārstēt, praktiski ikvienam 
astmas slimniekam iespējams panākt slimības 
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 (lēkmes) 
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 respira

toriska vīrusu infekcija (ARVI), arodfaktori – izsauc 
arī iekaisuma pieaugumu. Lai ilgtermiņā nodroši
nātu labāku astmas kontroli, svarīgi novērst otrās 
grupas faktoru iedarbību.

Alergēni bieži izraisa ne tikai astmu, bet arī aler
ģisku rinītu (iesnas). Svarīgi apzināties, ka augšējie 
un dziļie elpceļi ir cieši saistīti, un vienas slimības 
sekmīga ārstēšana uzlabo arī otras slimības ārstē
šanas rezultātus. Un otrādi. Piemēram, neārstētas 
alerģiskās iesnas pasliktina astmas norisi.

Smēķējošiem pacientiem palīdzēt ir grūti. Smē
ķēšana ne tikai pastiprina elpceļu iekaisumu, 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 (pne
imonologu 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 gadī
jumā! Zāļu lietošanas pārtraukšana vai kavēšanās 
ar savlaicīgas un pietiekami agresīvas ārstēšanas 
uzsākšanu astmas uzliesmojuma (īpaši, smagas 
norises) gadījumā ir nepieļaujama kļūda.

Grūtniecei ar astmu nepieciešama speciā
lista (pneimonologa vai alergologa) konsul
tācija ar eventuālu turpmāku novērošanos. 
Ideālā gadījumā – pirmā konsultācija vēl pirms 
grūtniecības. 

Tātad, kas ir svarīgākais 
astmas ārstēšanā?
Svarīgākais ir pacienta apmācība, pareiza inha
latoru lietošana un līdzestība ārsta noteiktajai 
ārstēšanai. Sekmīga astmas norises kontrole bez 
apmācības faktiski nav iespējama. Apmācības 
galvenās sastāvdaļas ir pareiza inhalatoru lie
tošana, izpratne par slimību, vides faktoru kon
troli 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!

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.»

Galvenais – panākt astmas kontroli
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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.

OK
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SLIMNĪCA TUVPLĀNĀ

Stradiņa slimnīcas jaunais korpuss 
pacientiem durvis vēra šā gada 1. jūnijā, 
kad tika atvērti konsultāciju kabineti poli-
klīnikā. Septembra vidū uz jaunām tel-
pām pārcēlušās arī stacionāra nodaļas 
– Nefroloģijas, Uroloģijas, Reimatoloģijas 
un Endokrinoloģijas, Otorinolaringoloģi-
jas (LOR) un Gastroenteroloģijas nodaļas.

Vislielākās izmaiņas pamana paši pacienti – ja 
iepriekš vienā palātā atradās pat seši līdz astoņi 
pacienti, tad jaunajā nodaļā neviena palāta nav 
lielāka par divām vietām.

Stradiņa slimnīcas valdes priekšsēdētāja Ilze 
Kreicberga norāda: «Katra pārcelšanās mums slim
nīcā ir liels notikums. Esmu gandarīta, ka jaunā 
māja gandrīz ir piepildījusies. Pārdomātā, sakār
totā un drošā vide un ērtības ir neatsveramas sek
mīgai un efektīvai ārstēšanās norisei un laikam, 
ko pacienti pavada slimnīcā.»

Katrā palātā ir izbūvēta labierīcību telpa. Noda
ļās ir vairākas procedūru telpas, plašs māsu pos
tenis, telpas pacientu un darbinieku ērtībām, 
moderna māsu izsaukšanas sistēma, darbojas 
pneimopasts jeb gaisa transportēšanas sistēma 
ātrai sūtījumu, piemēram, izmeklējumu rezultātu, 
nogādāšanai, kā arī jaunas tehnoloģijas.

Pacientu iestāšanās slimnīcā ir daudz ērtāka, 
jo, iestājoties slimnīcā plānveida kārtībā, pacients 
jaunā korpusa pirmajā stāvā reģistrējas un 

turpat ar liftu nokļūst nodaļā, ja tā atrodas jau
najā korpusā.

Nefroloģijas jeb nieru slimību nodaļa bija pirmā, 
kas pārcēlās uz jaunajām telpām no senās mājvie
tas 23. korpusā. Nodaļas vadītājs profesors Aivars 
Pētersons: «Nefroloģijas nodaļas jaunās telpas 
neapšaubāmi ir labākas. Tās ir kā vizītkarte aug
stas kvalitātes un profesionalitātes ārstniecībai. 
Manuprāt, arī paši darbinieki ir patīkami satraukti, 
jo pacientu komforts šajās telpās ir neizmērojami 
labāks. Līdz šim pacientiem nācās dzīvot pa čet
riem vai pat pieciem vienā telpā. Jāatgādina, ka 
23. korpuss ietilpa 1910. gadā celtās ēkas sastāvā 
ar tā laika loģistiku, kas diemžēl ir novecojusi un 
prasa kapitālu rekonstrukciju.»

Endokrinoloģijas un Reimatoloģijas nodaļas 
pārcēlušās uz jaunās ēkas otro stāvu. Agrāk šo 
nodaļu pacienti ārstējās atsevišķā ēkā slimnīcas 
10. korpusā. Tāpat kā iepriekš, Endokrinoloģijas 
nodaļā darbosies diabēta apmācības kabinets.

Jaunu mājvietu ieguvusi arī Otorinolaringolo
ģijas (LOR) klīnika, kas no 11. korpusa pārcēlusies 
uz A korpusa trešo stāvu. Nodaļā iegādāts jauns 
aprīkojums, piemēram, LOR darba stacija, kas ir 
integrēta darbavieta ar endoskopijas, fibroskopi
jas un citu manipulāciju iespējām.

Klīnikas vadītājs Dins Sumerags skaidro: «Jau
nās operāciju zāles ir aprīkotas ar jaunām iekār
tām, kas nomaina vecās, vai arī tādām, kādas 
nebija pieejamas iepriekš. Piemēram, mums ir 
jauns endoskops, lai veiktu funkcionālas endo
skopiskas deguna blakusdobuma operācijas, 
LOR neironavigācijas iekārta, kas uzlabos gan 
pacienta, gan ārsta drošību. Tāpat jaunajās zālēs 
varēs veikt lāzerķirurģiskas LOR operācijas. Esam 

patiesi iedvesmoti, ka varam piedāvāt pacientiem 
labāko – operēt zālēs ar mūsdienīgiem operāciju 
galdiem, jaunākās paaudzes mikroskopiem, atbil
stošu ventilāciju un citām ērtībām.»

Jaunās ēkas trešajā stāvā atrodas arī Urolo
ģijas nodaļa. Uroloģijas centra vadītājs asoc. 
prof. Egils Vjaters skaidro: «Jaunuzceltajā kor
pusā ir ne tikai jaunas, skaistas telpas ar labiem 
apstākļiem slimniekiem, bet arī ļoti plašas teh
noloģiskās iespējas, kas ļauj veikt vēl nebijušas 

operācijas. Mums ir iegādātas tehnoloģijas, ar 
kuru palīdzību varēsim veikt onkoloģiskās ope
rācijas, piemēram, nieru un prostatas audzēju 
gadījumos. Ar jauno laparoskopijas iekārtu, kas 
ir vienīgā Austrumeiropā ar 3D laparoskopijas 
torni, kas ļauj strādāt trīs dimensijās, operāciju 
veikt būs daudz efektīvāk un pacientam drošāk. 
Ķirurgu rīcībā tagad ir arī robotizētais adatturis, 
ko izmanto nieru un prostatas audzēju operā
cijās. Tāpat ir iegādātas jaunas tehnoloģijas un 

Jaunas tehnoloģijas un pacientu aprūpe augstākā līmenī

Tā izskatās Uroloģijas nodaļas 
palāta jaunajā korpusā.

Pirmā Otorinolaringoloģijas operācija jaunā korpusa operāciju zālē.
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vispārīgie instrumenti praktiski visām uroloģis
kajām slimībām. Nierakmeņu slimību ārstēša
nai iegādātas jaunas lāzertehnoloģijas un jauns 
fibroendoskops, kas diezgan ievērojami palie
linās nierakmeņu ārstēšanas līmeni un efekti
vitāti Latvijā.»

Pēc Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slim
nīcas jaunā korpusa atklāšanas un nodaļu pārcel
šanās darbu uzsākušas arī operāciju zāles. Tās 
paredzētas ķirurģisku operāciju veikšanai urolo
ģijas un LOR pacientiem. Noslogojot operāciju 
zāles pilnā režīmā, tajās tiek plānotas no 12 līdz 
15 operācijām dienā, kas ir vairāk nekā iepriek
šējās telpās.

Jaunās telpās – A korpusa 4. stāvā – šobrīd 
atrodas arī Gastroenteroloģijas nodaļa. Jaunajā 
korpusā tai ir atvēlētas daudz vairāk un plašā
kas telpas nekā iepriekšējā atrašanās vietā, tāpēc 
nodaļa var uzņemt vairāk pacientu ar gastroen
teroloģiskām saslimšanām.

Jaunajā korpusā darbojas poliklīnika, pacientu 
plānveida uzņemšana, apvienotā laboratorija, 
laboratorisko analīžu nodošanas kabinets, Nefro
loģijas, Otorinolaringoloģijas, Uroloģijas, kā arī 
Endokrinoloģijas un Reimatoloģijas nodaļas, un 
Internās medicīnas dienas stacionārs. Darbs jau
najās telpās tiek uzsākts pakāpeniski, saņemot 
un uzstādot visas nepieciešamās iekārtas. Pēc to 
uzstādīšanas tiks atvērta arī Endoskopiju nodaļa, 
kā arī Diagnostiskā radioloģija.

Ēkas pazemes līmenī atrodas darbinieku ģēr
btuves, Centrālā sterilizēšanas nodaļa, tehniskās 
apkopes telpas. Īpašs ieguvums ir savienojošie 
gaiteņi ar blakus esošajiem korpusiem gan uz 
Neatliekamās medicīnas centru, gan visām pārē
jām nodaļām.

Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Prenatālās jeb pirms 
dzimšanas diagnostikas nodaļa paplašina savu sniegto pakalpo-
jumu loku un piedāvā fizioloģiski noritošas grūtniecības novēro-
šanu sertificētas vecmātes uzraudzībā. Profesionāli un pieredzējuši 
speciālisti novēros mazuļa attīstību un sievietes veselību visu grūt-
niecības periodu.

Prenatālās jeb pirms dzimšanas diagnostikas mērķis ir agrīni un precīzi noteikt 
augļa attīstību un iespējamās problēmas grūtniecības laikā. Stradiņa slimnīcai ir 
ilglaicīga pieredze grūtniecības novērošanā pacientēm ar nopietnām organisma 
sistēmu slimībām un grūtniecības sarežģījumiem, un šobrīd ir rasta iespēja veikt 
arī bez sarežģījumiem noritošas grūtniecības novērošanu Stradiņos.

Centrā konsultē ginekoloģe, dzemdību speciāliste, sertificēta ultrasonogrāfijas 
speciāliste ginekoloģijā un dzemdniecībā dr. Zane Krastiņa, dr. Marija Mohova, dr. 
Diāna Bokučava, kā arī sertificēta vecmāte Kristīne ZvirgzdaZvirgzdiņa, kurai ir 
septiņpadsmit gadu darba pieredze augsta riska dzemdību nodaļā Paula Stradiņa 
Klīniskajā universitātes slimnīcā.

Pieņemšana uz konsultācijām, kā arī pirmā, otrā un trešā trimestra augļa ultra
sonogrāfijas skrīninga izmeklējumiem notiks jaunajā korpusā Sievietes un bērna 
veselības klīnikas ambulatorajos kabinetos. Lai pierakstītos, jāzvana uz slimnīcas 
vienoto pacientu pieraksta tālruni 67069280.

Jau pēc gada 20 Paula Stradiņa Klīniskās 
universitātes slimnīcas darbinieki iegūs 
māsu palīga kvalifikāciju, jo 7. septem-
brī jaunie studenti uzsāka mācības Rīgas 
Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta 
medicīnas koledžā. Mācības organizētas 
sadarbībā ar slimnīcu, un tās notiek par 
valsts budžeta līdzekļiem. Jaunās zinā-
šanas un iegūtā kvalifikācija būs darbi-
nieku ieguldījums savā profesionālajā 
attīstībā, kā arī papildinājums pacientu 
aprūpes komandai.

Slimnīcas galvenā māsa Eva Cela novērtē šo 
darbinieku apņēmību: «Mēs visi zinām, ka no 
ārsta darba ir atkarīga cilvēka dzīvība. Tomēr 
nereti vēl svarīgāka par operācijām vai medika
mentu izrakstīšanu var izrādīties profesionāla un 

iejūtīga pacientu aprūpe, ko veic māsu palīgs. 
Viņu darbs ir ne mazāk atbildīgs. Pacientu 
aprūpe ir ļoti sarežģīts process, kura veikšanai 
ir nepieciešamas dažādas zināšanas un prasmes, 
liela atbildības sajūta, kā arī atbilstoša kvalifikā
cija. Zinošs māsu palīgs ir viens no būtiskāka
jiem noteikumiem kvalitatīvai pacientu aprūpei. 
Tādēļ man ir patiess prieks, ka mums kopā ir izde
vies iedrošināt 20 slimnīcas darbiniekus! Novēlu, 
lai mēs arvien paturētu prātā izcilā ārsta Mier
valža Birzes moto: «Slimnieka labklājība ir aug
stākais likums».»

Aija Audijāne strādā Internās medicīnas klīnikā 
un neslēpj: «Šiem kursiem pieteicos uzreiz. Mūsu 
darbā ļoti bieži nākas palīdzēt medicīnas māsām, 
taču šāda kvalifikācijas paaugstināšana ir iespēja 
nodrošināt personīgo izaugsmi un saņemt lie
lāku atalgojumu.»

Piedāvā grūtniecības novērošanu Stradiņos

Mācības uzsāk 20 slimnīcas darbinieki

SLIMNĪCA TUVPLĀNĀ

Sievietes un bērna veselības klīnikas ambulatorā daļa atrodas A korpusa pirmajā stāvā.

Slimnīcas darbinieki uzsākuši mācības, lai iegūtu māsas palīga kvalifikāciju.

Ginekoloģijas kabineta jaunais aprīkojums.

Jaunas tehnoloģijas un pacientu aprūpe augstākā līmenī

Uz jaunām telpām pārcēlusies Gastroen-
teroloģijas nodaļa.
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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. 
Senajiem ķīniešiem bija tāds teiciens, ka labā
kie 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 hipertensija (paaugstināts asinsspie
diens) un ateroskleroze (asinsvadu aizkaļķo
šanās). Abu slimību attīstība ir diezgan viegli 
aizkavējama vai novēršama, ja laikus sāk ārstēt, 
bet mēs to nesākam primārās aprūpes līmenī. 
Mēs labi varam «saremontēt » akūtu infarktu, 
kad tas jau ir noticis, un izglābt pacientu, bet 
zāles primārajā līmenī netiek sāktas lietot lai
kus un netiek domāts par veselīgu uzturu. Pie
mēram, ārpus Rīgas iebraucot jebkurā kafejnīcā, 
visi salāti, kas tiek piedāvāti, ir ar majonēzi, un 
gaļa ir cepta panējumā. Majonēze un panējums 
ir jāaizmirst. Netiek domāts par profilaksi. Pacien
tiem vajag aprēķināt kardiovaskulāro risku. Tas 
būtu jādara ģimenes ārstu praksēs.Tiklīdz mēs 
uzzinām par kardiovaskulāro risku, mēs varam 
nozīmēt 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.
– Kāpēc kaimiņvalstu iedzīvotāji 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 holeste
rīna rādījums šo informāciju nesniedz, izņemot 
gadījumus, kad zema blīvuma holesterīns ir virs 
4,9 mmol/l.Tad pietiek ar šo vienu faktoru, un 
obligāti ir jālieto medikamenti. Pārējos gadīju
mos, ja tā ir primārā profilakse, ir jārēķina kop
faktors. 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 nozīmē
jam 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. Fak
tiski visiem augsta un ļoti augsta riska pacien
tiem ir jālieto statīni neatkarīgi no tā, kāds 
ir holesterīna rādītājs. Pacientiem, kuriem ir 
vidējs risks, ārsts izvērtē medikamentu lietoša
nas nepieciešamību.
– Varbūt pietiktu arī ar dzīvesveida maiņu?
– Dzīvesveidam ir milzīga loma. Viss sākas 
ar to, ko mēs bērnībā ēdam un kādi veido
jas ēšanas ieradumi. Kādas taukvielas mēs 
lietojam. Vai lietojam transtaukskābes, kas 
izmaina asinsvadus, vai lietojam olīveļļu un 
sviestu. Sviestu samērīgos daudzumos cil
vēks var ēst droši, arī gaļa ir jāēd. Jāatceras, 
ka uzturam ir jābūt sabalansētam. Ogļhidrā
tiem, taukiem, olbaltumvielām – tam visam 
ir jābūt uzturā, bet normas robežās. Jāsaprot, 
kāda ir uztura piramīda. Ja visam ēdienam 
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 (pan
gas miega artērijā u.c.), visi stenokardijas slim
nieki 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.

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.»

PACIENTU IZGLĪTĪBAI
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Statīni – arī primārajā profilaksē
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Vai Tu zini savus kardiovaskulārās slimības 
riska faktorus?

Vairāki riska faktori var veicināt kardiovaskulārās slimības (KVS) attīstību.
Dažus no tiem mēs nevaram ietekmēt, bet citus mēs varam kontrolēt.

Pirms kontrolēt holesterīna līmeni, pirmais solis ir saprast visus savus KVS riska faktorus.

Aizpildi anketu. Atzīmē katru lietu, kas attiecas uz Tevi. Pārrunā to ar savu ārstu.

Augsts asinsspiediens
Augsts holesterīna līmenis
Augsts glikozes līmenis

Ietekmējamie riska faktori Neietekmējamie riska faktori

Dzimums
Vecums
Ģimenes vēsture

Augsts holesterīna līmenis ir viens no biežāk sastopamajiem ietekmējamiem riska faktoriem. Tu to 
neredzi. Tu to nejūti. Tomēr tas, kā nozīmīgākais KVS riska faktors, ir atbildīgs par gandrīz pusi no 
visiem nāves gadījumiem Eiropā.

Mūsu inovācijas un zināšanas tiek veltītas veselībai. Tādēļ apņemšanās, neatlaidība un pieredze 
apvienojas vienam mērķim ‒ izstrādāt efektīvus un drošus augstākās kvalitātes produktus.

SIA KRKA Latvija, Mūkusalas 101, Rīga, LV-1004. tālrunis: 67338610, 67338611, fakss: 67338151, www.krka.lv

 

 

 

 Anketa
Esmu vecāks par 45 gadiem.

Manam tēvam, brālim vai dēlam ir attīstījusies sirds 
slimība pirms 55 gadu vecuma, vai manai mātei, 
māsai vai meitai − pirms 65 gadu vecuma.

Mans assinsspiediens ir augstāks par 140/90 mmHg 
vai es jau lietoju zāles assinsspiediena pazemināšanai.

Man ir paaugstināts holesterīna līmenis vai es jau 
lietoju zāles holesterīna līmeņa pazemināšanai.

Man ir diagnosticēta koronārā sirds slimība.

Es smēķēju.

Nedēļā es sportoju mazāk par 75 minūtēm augstā 
intensitātē vai līdz 150 minūtēm vidējā intensitātē.

Man ir liekais svars.

Man ir cukura diabēts.

Zini 
savus riska 
faktorus.

Pārbaudi.
Izmaini.
Kontrolē.

Esi soli priekšā 
kardiovaskulārajai 
slimībai.

Jo vairāk riska faktoru, jo lielāks risks 
saslimt ar kardiovaskulāro slimību!

Sadarbojies ar savu ārstu, lai kontrolētu vai 
novērstu savus kardiovaskulāros riska faktorus. 
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Cieni sava ārsta ieteikto terapiju.
Lieto nozīmētos medikamentus regulāri.

*Atsauce: Egan BM, Li J, Qanungo S. Blood pressure and cholesterol control in hypertensive hypercholesterolemic patients. Circulation 2013; 128: 29–41.

Augsts asinsspiediens un holesterīns

ir dzīvībai bīstami stāvokļi

Augsts asinsspiediens un holesterīna līmenis ir galvenie 
riska faktori, kas izraisa kardiovaskulārās slimības.

Kas var notikt, ja assinspiediena un 
holesterīna rādītāji netiek kontrolēti?

Tranzitora 
išēmiska lēkme, 
insults

Miega artēriju 
sašaurināšanās

Stenokardija, 
miokarda infarkts 
(sirdslēkme)

Perifēro artēriju slimība 
(visbiežāk kājās)

Sirds mazspēja

Nāve

Invaliditāte

asinsspiediens un holesterīna līmenis 
netiek kontrolēti, kas nozīmē, 
ka viņi ir pakļauti kardiovaskulāro 
slimību attīstības riskam.

7 no 10 pacientiem*

Vai tas 
skar arī 
Tevi?

Pārbaudi.
Izmaini.
Kontrolē.

Esi soli priekšā 
kardiovaskulārajai 
slimībai.

Mūsu inovācijas un zināšanas tiek veltītas veselībai. Tādēļ apņemšanās, neatlaidība un pieredze 
apvienojas vienam mērķim ‒ izstrādāt efektīvus un drošus augstākās kvalitātes produktus.
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Sirds
veselības avīze


