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Saīsinājumi 

 

ABLH   –  Augsta blīvuma lipoproteīnu holesterīns 

AH  –  Arteriāla hipertensija 

AHA/NHLBI  –  Abreviatūra no angļu valodas  - American   

HeartAssociation/National Heart, Lung and Blood Institute 

ApoB/ApoA-1  –  Apolipoproteīna B un apolipoproteīna A-1 attiecība 

ASSIGN  –  Abreviatūra no angļu valodas – AS, Adding Social 

deprivation and family history  to cardiovascular risk 

assessment; SIGN, Scottish Intercollegiate Guidelines Network 

ATP III  – Abreviatūra no angļu valodas - Adult Treatment Panel III 

Ca Score  –  Koronārajos asinsvados izgulsnētā kalcija daudzums 

CD  –  Cukura diabēts 

CRO –  C-reaktīvo olbaltumu 

DAS –  Diastoliskais asinsspiediens 

EAB  –  Eiropas Aterosklerozes biedrība 

EHB –  Eiropas Hipertensijas biedrība 

EKB –  Eiropas Kardiologu biedrība 

EUROASPEAR III – Abreviatūra no angļu valodas - A European Society of 

Cardiology survey of secondary prevention of coronary heart 

disease 

Exp(β)  –  Eksponenciāla vērtība, kas raksturo izredžu attiecību 

FRISC II  –  Abreviatūra no angļu valodas  - In the Fragmin and/or early 

vascularization during InStability in Coronary artery disease 

GFĀ  –  Glomerulu filtrācijas ātrums 

HOMA-IR –  Abreviatūra no angļu valodas - homeostasis model 

assessment of insulin resistance 

hsCRO  –  Augstas jutības CRO 

IDF –  Starptautiskā diabēta federācija 

IAT – Intra-abdominēlie (viscerālie) taukaudi 

IL  – Interleikīns 
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INTERHEAERT – Globāls multicentru pētījums par akūta miokarda infarkta 

riska faktoriem 

INVEST –  Abreviatūra no angļu valodas - The International Verapamil 

SR/Trandolapril Study 

IR – Insulīna rezistence 

JNC7  –  Abreviatūra no angļu valodas – The Seventh Report of the 

National Commitee 

KH  – Kopējais holesterīns 

KSS  – Koronārā sirds slimība 

KV – Kardiovakulārs 

KVN –  Kardiovaskulārs notikums 

KVR – Kardiovaskulārais risks 

KVS –  Kardiovaskulārās slimības 

ĶMI –  Ķermeľa masas indekss 

MCP-1  –  Abreviatūra no angļu valodas - monocyte chemoattractant 

protein 1 

M-CSF  –  Abreviatūra no angļu valodas - Macrophage colony-

stimulating factor 

MESA –  Abreviatūra no angļu valodas - Multi-Ethnic Study of 

Atherosclerosis 

MI  –  Miokarda infarkts 

MS  –  Metabolais sindroms 

MS CT –  Abreviatūra no angļu valodas – multi slice computer 

tomography 

NCEP  –  Abreviatūra no angļu valodas  - National Cholesterol 

Education Program 

NHBPEP  –  Abreviatūra no angļu valodas  - The National High Blood 

Pressure Education Program 

NO –  Nitrīta oksīds 

NSSRFŠP – Nacionālais sirds slimību un to riska faktoru šķērsgriezuma 

pētījums 

OR – Izredžu attiecība 
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PAI-1 –  Plazminogēna aktivatora inhibitors 1 

PBI –  Potītes-augšdelma (brahiālais) indekss 

PROCAM  –  Abreviatūra no angļu valodas -  Prospective Cardiovascular  

Munster Study 

PVO  –  Pasaules Veselības organizācija 

QRISK –  KVS riska kalkulācijas shēma, kas balstās un QRESEARCH 

datu bāzi (Apvienotās Karalistes primārās aprūpes pacientu 

dati) 

RF –  Riska faktori 

SAS  –  Sistoliskais asinsspiediens 

SCORE –  Abreviatūra no angļu valodas - Systemic COronary Risk 

Evaluation 

SPSS  –  Abreviatūra no angļu valodas - Statistical Package for the 

Social Sciences 

SVK  –  Sirds veselības kabinets 

TG  – Triglicerīdi 

TNF-α  –  Tumora nekrozes faktors alfa 

USPSTF –  Abreviatūra no angļu valodas  - US Preventive Services Task 

Force 

VA – Vidukļa apkārtmērs 

VCAM-1 – Vaskulāro šūnu adhēzijas molekula-1 

ZBLH –  Zema blīvuma lipoproteīnu holesterols 
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1. Ievads 

Kardiovaskulārās slimības (KVS) ir biežākais nāves iemesls pasaulē. 2004. 

gadā pasaulē no KVS mira ~17,1 miljons cilvēku, kas bija 29% no visiem nāves 

gadījumiem šajā gadā, un tiek lēsts, ka 2030. gadā KVS dēļ mirušo skaits sasniegs 

jau 23,6 miljonus [Pasaules Veselības organizācijas (PVO) dati, 2009].  

KVS ir aktuālas arī Latvijā, jo Latvija joprojām ieľem vadošu vietu Eiropā 

saslimstības un mirstības ziľā no KVS un tās joprojām ir galvenais nāves iemesls 

mūsu valstī (2005. gadā 55,2% no visiem nāves iemesliem) [Ērglis, 2007, 4.lpp.]. To 

var skaidrot ar KVS riska faktoru (RF) lielo izplatību gan KVS pacientu vidū, gan to 

personu vidū, kuras sevi uzskata par veselām. Iespējams, ka nozīmīgai daļai šādu 

personu jau ir konstatējamas latentas, bezsimptomu KVS formas. RF izplatība 

Latvijā līdz šim ir aprakstīta tikai atsevišķos statistiskos pētījumos, bet informācijas 

par RF savstarpējām korelācijām un to padziļinātas analīzes vispār nav.  

Literatūrā vispusīgi ir aprakstīta tā saukto tradicionālo RF (arteriāla 

hipertensija (AH), cukura diabēts (CD), adipozitāte, smēķēšana, nelabvēlīga 

iedzimtība, vīriešu dzimums, dislipidēmija) nozīme klīnisku KVS formu attīstībā 

[Eiropas Kardiologu biedrības (EKB) KVS profilakses vadlīnijas, 2007]. Tiek 

uzsvērta multifaktoriāla pieeja, novērtējot RF ietekmi uz KVS un agrīnas 

aterosklerozes rašanos un progresēšanu. Pēdējos gados tiek speciāli izdalīts t.s. 

kardiometabolais risks – kas apvieno kardiovaskulāros un endokrīnos parametrus, 

tādā veidā uzsverot šo nozaru slimību radniecīgu patoģenēzi [International Chair on 

Cardiometabolic risk, 2010]. Lai uzlabotu un vienkāršotu RF un klīnisku KVS formu 

savlaicīgu diagnostiku, ir nepieciešami jauni ticami un jutīgāki riska marķieri, kuri 

vienlaikus aprakstītu visu iesaistīto orgānu sistēmu stāvokli. 

Ľemot vērā, ka adipozitāte pēdējos gados ir sasniegusi globālas epidēmijas 

apmērus [Poirier, 2006], arvien sīkāk tiek pētīta tās ietekme uz KVS slimību 

attīstību. Taukaudi, īpaši viscerālie tauki, ir metaboliski aktīvs orgāns [Bays, 2008; 

Fain, 2006; Xavier, 2006], kas izstrādā lielu daudzumu dažādu bioloģiski aktīvu 

vielu: adiponektīnu, leptīnu, rezistīnu, tumora nekrozes faktoru alfa (TNF-α), 
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interleikīnus (IL4, IL6 u.c.), plazminogēna aktivatora inhibitoru 1 (PAI-1), C 

reaktīvo olbaltumu (CRO) un citus [Garg, 2006; Lau, 2005; Han, 2007]. Šo 

bioloģiski aktīvo vielu sīkāka izpētīšana ļautu labāk saprast to lomu KVS attīstībā. 

Par perspektīviem virzieniem šajā ziľā ir jāuzskata adipokīnu un iekaisuma marķieru 

vielmaiľas, patofizioloģijas un klīniskās ietekmes pētniecība. Šīs vēdera taukšūnu 

sintezētās bioloģiski aktīvās vielas gan ietekmē lipīdu un glikozes vielmaiľu 

organismā, gan veicina iekaisuma un endotēlija hroniskas disfunkcijas pastāvēšanu 

[Calabro, 2008; Matsuzawa, 2006; Graham, 2007]. 

Insulīna rezistences (IR) patoģenēzes vieta KVS, metabolā sindroma (MS) 

un CD attīstībā un gaitā ir plaši aprakstīta literatūrā un pierādīta [Libby, 2007; 

Hedblad, 2002; Kernan, 2002; Marso, 2006]. Tomēr jāatzīst, ka trūkst ērtu un 

praktisku diagnostikas paľēmienu, lai laikus diagnosticētu IR. Tāpēc praktisku 

izmantojamību iegūst darbi, kuri pēta IR iespējamo korelāciju ar citiem jau zināmiem 

un viegli izmērāmiem RF, tādiem kā vēdera apkārtmērs, viscerālo tauku daudzuma 

izmaiľas vai citiem. 

Sākot šī promocijas darba izstrādi 2006. gadā, pasaules citējamā literatūrā 

nebija daudz datu par adipokīnu (adiponektīna, leptīna u.c.), iekaisuma marķieru 

(CRO, IL, TNF-α), IR rādītāju (HOMA-IR indekss – abreviatūra no angļu valodas – 

homeostasis model assessment of insulin resistance) un tromboģenēzes rādītāju 

(PAI-1), kā arī agrīnas aterosklerozes marķieru (koronārajos asinsvados izgulsnētā 

kalcija (Ca Score) un potītes-augšdelma (brahiālā) indeksa (PBI)) saistību ar 

iepriekšminētajiem tradicionālajiem RF. Datu par šo bioķīmisko marķieru 

savstarpējām korelācijām Latvijas iedzīvotāju vidū nebija vispār. Šādi dati par 

adipokīniem, iekaisuma marķieriem un tromboģenēzes rādītājiem kā KVS riska 

marķieriem mūsu valstij būtu ārkārtīgi nepieciešami, lai uzlabotu KVS agrīnu 

diagnostiku, kā arī praktisku un precīzu rekomendāciju izstrādāšanai par šo 

potenciālo KVS riska marķieru lietošanu ārstu ikdienas praksē. 

Izvērtējot darba sākšanas brīdī pieejamos literatūras datus, laboratorijas un 

radioloģisko izmeklējumu pieejamību un finansiālos resursus darba veikšanai, 

izvēlējāmies savā darbā analizēt šādus marķierus: adiponektīnu, leptīnu, IL-6, TNF-

α, PAI-1, insulīnu, HOMA-IR indeksu, homocisteīnu, CRO, Ca Score, 
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intraabdominālo taukaudu daudzumu, kā arī to saistību ar tradicionālajiem RF. 

Ľemot vērā arvien pieaugošo MS izplatību pasaulē, arī mēs savā darbā tam 

pievērsām īpašu uzmanību, analizējot MS pazīmju izplatību Latvijas iedzīvotāju vidū 

un to saistību ar adipokīniem, iekaisuma, glikozes metabolisma pārmaiľu un agrīnas 

aterosklerozes marķieriem. 

2. Literatūras apskats 

2.1. Kardiovaskulāro slimību riska novērtēšana 

Ieskats vēsturē 

Pirmās nacionālās un starptautiskās vadlīnijas KVS profilaksei Eiropā tika 

izstrādātas 20. gadsimta deviľdesmito gadu sākumā. Šīs vadlīnijas nebija savā starpā 

saskaľotas, un tajās bija atrodamas daudz pretrunu un atšķirību, tāpēc 1994. gadā, 

sadarbojoties Eiropas Kardiologu biedrībai (EKB), Eiropas Aterosklerozes biedrībai 

(EAB) un Eiropas Hipertensijas biedrībai (EHB), tika izstrādātas un publicētas 

pirmās apvienotās vadlīnijas koronārās sirds slimības (KSS) profilaksei [Pyrola, 

1994]. Vēlāk tās tika pārskatītas, uzlabotas un atkārtoti publicētas 1998. [Wood, 

1998] un 2003. gadā [De Backer, 2003]. 2003. gadā publicētajās vadlīnijās pirmo 

reizi KVS riska aprēķināšanai tiek rekomendēts lietot SCORE (abreviatūra no angļu 

valodas – Systemic Coronary Risk Evaluation) sistēmu. 2007. gadā tiek publicētas 

jaunākās EKB vadlīnijas KVS profilaksei. Šajā gadā arī Latvijas Kardiologu biedrība 

publicēja KVS profilakses vadlīnijas, kuras izstrādātas, pamatojoties uz 2003. gada 

EKB KVS vadlīnijām, un papildinātas ar Latvijas situācijai pielāgotiem jaunākajiem 

zinātniskajiem pierādījumiem KVS profilaksē [Ērglis, 2007]. 

Kardiovaskulārā riska aprēķināšana  

RF noteikšana un pacientu iedalīšana atbilstoši KVS riska izteiktībai ar 

sekojošu katrai riska grupai atbilstošu rekomendāciju sniegšanu un terapijas 

nozīmēšanu ir nozīmīgs solis kopējā KVS riska un mirstības mazināšanai. Kopējā 

KVS riska aprēķināšana balstās uz atsevišķu RF daudzuma un izteiktības 
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novērtēšanu. Lielākajai daļai personu no kopējās rietumvalstu populācijas ir viens vai 

vairāki KVS RF [Vasan, 2005]. INTERHEART pētījums, kurā tika iekļauti vairāk 

nekā 29 tūkstoši personu no 52 pasaules valstīm, parādīja, cik svarīgi ir mazināt RF 

ietekmi. Samazinot deviľu KVS RF (ApoB/ApoA-1, smēķēšanas, diabēta, 

hipertensijas, vēdera aptaukošanās, stresa un depresijas, mazkustīga dzīvesveida, 

alkohola lietošanas) ietekmi pētījumā iesaistītajām personām, akūta miokarda 

infarkta (MI) risks mazinājās par 90% [Yusuf, 2004]. Lai labāk novērtētu katras 

personas individuālo KVS risku, pasaulē ir izstrādātas un ikdienas praksē plaši tiek 

lietotas daudzas shēmas tā aprēķināšanai, piemēram, Eiropas valstīs un arī Latvijā 

izmantotā SCORE (abreviatūra no angļu valodas – Systemic COronary Risk 

Evaluation) shēma, Amerikas Savienotajās Valstīs lietotā Fremingemas 

(Framingham) riska aprēķināšanas shēma, balstoties uz Vācijā veiktā pētījuma 

rezultātiem izstrādātā PROCAM (abreviatūra no angļu valodas – Prospective 

Cardiovascular Munster Study) shēma akūtu koronāru sindromu prognozēšanai, 

Apvienotajā Karalistē izstrādātā un lietotā QRISK (riska shēma, kas balstās uz 

QRESEARCH datu bāzi), Reinoldsa (Reynolds) riska kalkulācijas shēma sievietēm, 

Skotijas Dandī (Dundee) Universitātē izstrādātā ASSIGN (abreviatūra no angļu 

valodas – AS, Adding Social deprivation and family history to cardiovascular risk 

assessment; SIGN, Scottish Intercollegiate Guidelines Network) shēma, kurā 

tradicionālajiem riska faktoriem pievienoti arī sociālie faktori un ģimenes anamnēze, 

ko lietošanai Skotijā akceptējusi SIGN un Skotijas valdības veselības direkcija. 

Divas visbiežāk lietotās riska aprēķināšanas shēmas ir SCORE sistēma 

Eiropā un Fremingemas shēma Amerikas Savienotajās Valstīs. 

SCORE sistēma 

Eiropas Kardiologu biedrības un arī Latvijas Kardiologu biedrības 

rekomendētā SCORE shēmā tiek aprēķināts konkrētās personas absolūto fatālo 

kardiovaskulāro (KV) notikumu risks tuvāko 10 gadu laikā. Šī shēma ir izstrādāta, 

balstoties uz 12 Eiropā veikto epidemioloģisko pētījumu (>200 tūkstoši personu) 

rezultātiem [Conroy, 2003]. Ir izstrādātas divu veidu riska kalkulācijas tabulas – 

Eiropas reģioniem ar zemu KVS risku un reģioniem ar augstu KVS risku, pie kuriem 
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pieskaitāma arī Latvija. Risks tiek aprēķināts atsevišķi vīriešiem un sievietēm, kā arī 

atsevišķi smēķētājiem un nesmēķētājiem. Riska aprēķināšanā vērā tiek ľemts 

pacienta dzimums, vecums, sistoliskais asinsspiediens (SAS), kopējā holesterīna 

(KH) līmenis (vai KH/augsta blīvuma lipoproteīnu holesterīna (ABLH) attiecība) un 

smēķēšana. Gadījumos, kad pacientam ir zems ABLH līmenis, riska kalkulācijā ir 

ieteikts lietot nevis KH, bet gan KH/ABLH attiecību.  

EKB KVS profilakses vadlīnijās ir atsevišķi definējusi augsta riska pacientu 

grupu. Šajā grupā ietilpst: 

1) pacienti ar jau esošu KVS (KSS, perifēro artēriju slimību, 

cerebrovaskulāro slimību); 

2) pacienti bez KVS, bet ar: 

 2. tipa CD vai 1. tipa CD ar mikroalbuminūriju; 

 atsevišķiem izteiktiem RF: KH ≥8 mmol/L, Zema blīvuma 

lipoproteīnu holesterīns (ZBLH) ≥6 mol/L vai 3. pakāpes AH 

(SAS ≥180 mm Hg un/vai diastoliskais asinsspiediens (DAS) 

≥110 mm Hg); 

 SCORE aprēķināto risku ≥5% 10 gados. [EKB, 2007]. 

Riska aprēķināšanas tabula Eiropas reģioniem ar augstu KVS risku 

aplūkojama 2.1.1. attēlā. 
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2.1.1. attēls 

Fatālu kardiovaskulāro notikumu riska aprēķināšanas SCORE sistēmas 

tabula Eiropas reģioniem ar augstu risku 

 

SCORE riska kalkulācijas interpretācija: 0–2% zems risks, 3–4% vidējs 

risks, ≥5% augsts risks. 

Fremingemas riska kalkulācijas shēma 

Fremingemas riska aprēķināšanas shēma balstīta uz Fremingemas Sirds 

pētījuma (Framingham Heart Study) rezultātiem. Tiek piedāvātas vairāku veidu 

tabulas: ātriju fibrilācijas (10 gadu risks), sirds mazspējas, koronārās sirds slimības 

(10 gadu risks), koronārās sirds slimības (2 gadu risks), kopējo kardiovaskulāro 

slimību (10 gadu risks), smagas koronārās sirds slimības (10 gadu risks), 

mijklibošanas (claudicatio intermittens), atkārtotas koronārās sirds slimības, insulta, 

insulta pēc ātriju fibrilācijas, insulta vai nāves pēc ātriju fibrilācijas riska 

aprēķināšanai.  
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Aprēķinot KSS 10 gadu risku, tiek noteikts visu KSS formu attīstības risks. 

Aprēķinot KSS 2 gadu risku, tiek noteikts pirmā KSS notikuma risks. Aprēķinot 

smagas KSS risku, tiek noteikts MI vai koronāras nāves risks. Aprēķinot kopējo 

KVS risku, nosaka koronārās nāves, MI, stenokardijas, išēmiska un hemorāģiska 

insulta, perifēro artēriju slimības, sirds mazspējas attīstības risks. Risku nosaka 

atsevišķi vīriešiem un sievietēm, to aprēķina atkarībā no vecuma, dzimuma, SAS 

līmeľa, AH ārstēšanas vai neārstēšanas fakta, KH līmeľa, ABLH līmeľa, 

smēķēšanas, CD esamības. Smagas KSS Fremingemas riska aprēķināšanas tabula ir 

iekļauta arī vairākās vadlīnijās KVS profilaksei [NCEP (abreviatūra no angļu valodas 

– National Cholesterol Education Program), 2001; USPSTF (abreviatūra no angļu 

valodas – U. S. Preventive Services Task Force), 2009; Pearson, 2002]. 27 pētījumu 

sistematizētajā apkopojumā (visos pētījumos tika izmantotas Fremingemas riska 

aprēķināšanas tabulas) secināts, ka pēc riska tabulas prognozēto un reāli notikušo 

gadījumu attiecība svārstās no 0,43 (gadījumos, kad notikumi netika prognozēti 

augsta riska pacientiem) līdz 2,87 (gadījumos, kad notikumi tika hiperprognozēti 

zema riska populācijā) [Brindle, 2006]. 

2.1.1. un 2.1.3. tabulās attēloti riska kalkulācijas punktu aprēķini sievietēm un 

vīriešiem, aprēķinot risku pēc Fremingemas shēmas. 2.1.2. un 2.1.4. tabulās attēlota 

iegūto punktu attiecība pret KSS risku vīriešiem un sievietēm. 
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2.1.1. tabula 

Punkti riska aprēķināšanai pēc Fremingemas shēmas sievietēm 

Punkti Vecums 
ABLH 

mg/dl 
KH mg/dl 

SAS (neārstēta 

AH)  

SAS (ārstēta 

AH) 
Smēķē CD 

–3    <120    

–2  60+      

–1  50–59   <120   

0 30–34 45–49 <160 120–129  Nē Nē 

1  35–44 160–199 130–139    

2 35–39 <35  140–149 120–129   

3   200–239  130–139 Jā  

4 40–44  240–279 150–159   Jā 

5 45–49  280+ 160+ 140–149   

6     150–159   

7 50–54    160+   

8 55–59       

9 60–64       

10 65–69       

11 70–74       

12 75+       

 

2.1.2. tabula 

Risks sievietēm, aprēķinot pēc Fremingemas shēmas 

Punkti Risks, % Punkti Risks, % 

≤ -2 <1,0 10 6,3 

–1 1,0 11 7,3 

0 1,2 12 8,6 

1 1,5 13 10,0 

2 1,7 14 11,7 

3 2,0 15 13,7 

4 2,4 16 15,9 

5 2,8 17 18,5 

6 3,3 18 21,5 

7 3,9 19 24,8 

8 4,5 20 28,5 

9 5,3 21+ >30 

 



18 

 

2.1.3. tabula 

Punkti riska aprēķināšanai pēc Fremingemas shēmas vīriešiem 

Punkti Vecums 

ABLH 

mg/dl 

KH 

mg/dl 

SAS 

(neārstēta 

AH) 

SAS 

(ārstēta 

AH) Smēķē CD 

–2  60+  <120    

–1  50–59      

0 30–34 45–49 <160 120–129 <120 Nē Nē 

1  35–44 160–199 130–139    

2 35–39 <35 200–239 140–159 120–129   

3   240–279 160+ 130–139  Jā 

4   280+  140–159 Jā  

5 40–44    160+   

6 45–49       

7        

8 50–54       

9        

10 55–59       

11 60–64       

12 65–69       

13        

14 70–74       

15 75+       

 

2.1.4. tabula 

Risks vīriešiem, aprēķinot pēc Fremingemas shēmas 

Punkti Risks, % Punkti Risks, % 

≤ –3 <1,0 8 6,7 

–2 1,1 9 7,9 

–1 1,4 10 9,4 

0 1,6 11 11,2 

1 1,9 12 13,2 

2 2,3 13 15,6 

3 2,8 14 18,4 

4 3,3 15 21,6 

5 3,9 16 25,3 

6 4,7 17 29,4 

7 5,6 18+ >30 
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Fremingemas riska interpretācija: <10% zems risks, 10–20% vidējs risks, 

≥20% augsts risks. 

Diemžēl biežāk lietotās KVS riska kalkulācijas shēmas (Fremingemas, 

SCORE, PROCAM) spēj prognozēt tikai 60–65% no KV notikumiem. Pārējie 35–

40% notikumu rodas personām, kurām trūkst tradicionālo (šajās shēmās ietverto) RF 

[Raggi, 2002]. Tātad šīm personām bez tradicionālajiem RF eksistē arī citi RF vai 

marķieri, kas nav ietverti šais shēmās, tomēr ietekmē KVS risku. 

Ne SCORE, ne Fremingemas riska aprēķināšanas shēmās nav ľemti vērā 

tādi RF kā aptaukošanās (īpaši vēdera), agrīni KVN 1. pakāpes radiniekiem, 

triglicerīdi (TG), iekaisuma marķieri un metabolais sindroms. Abas šīs riska 

aprēķināšanas shēmas nav arī adaptētas riska aprēķināšanai personām, jaunākām par 

40 gadiem. Ir veikti daudzi pētījumi, lai noskaidrotu KVS riska aprēķināšanas 

efektivitātes uzlabošanos, ja riska kalkulācijas shēmās tradicionālajiem RF pievieno 

CRO, izgulsnētā kalcija daudzumu koronārajos asinsvados [Polonsky, 2010; Lakoski, 

2009], miegartēriju intima/media mērījumu [Van Der Meer, 2004; Chambless, 2000] 

vai homocisteīna līmeľa mērījumus [Humphrey, 2008]. Tomēr tajos iegūtie rezultāti 

ir pretrunīgi. 

Ir veikti pētījumi, lai savā starpā salīdzinātu dažādas KVS riska 

aprēķināšanas sistēmas. Pētījumā ar >25 tūkstošiem personu (FINRISK novērojumā 

iesaistītās personas pēc 40 gadu vecuma) konstatēja, ka vīriešu apakšgrupā attiecībā 

uz visiem gala iznākumiem visjutīgākā sistēma bija Fremingemas riska 

aprēķināšanas shēma (kā atskaites punktu izmantojot ≥ 10% risku), arī lielākais 

specifiskums bija Fremingemas riska aprēķināšanas shēmai, kā atskaites punktu 

izmantojot >20% risku. Sieviešu apakšgrupā augstāko jutību novēroja SCORE 

sistēmai, bet specifiskums bija vienlīdz augsts gan SCORE sistēmai, gan 

Fremingemas riska aprēķināšanas shēmai (pie >20% riska) [Ketola, 2010]. 
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2.2. Atsevišķu kardiovaskulāro slimību riska faktoru raksturojums 

2.2.1. Neietekmējamie riska faktori 

Pie neietekmējamiem KVS RF pieder vecums, dzimums un nelabvēlīga 

iedzimtība. 

Vecums un dzimums 

Vecums ir viens no nozīmīgākajiem RF KVS attīstībā. Saslimstības biežums 

ar KVS, pieaugot vecumam, ir atkarīgs no dzimuma. Līdz ~50 gadu vecumam KVS 

biežāk novēro vīriešiem, 50–60 gadu vecumā starpība izlīdzinās, bet turpmākos 

gados biežāk slimo sievietes [Libby, 2007]. KVN saistība ar vecumu ir līdzīga abu 

dzimumu personām [Thom, 2006]. Līdz ar vecumu pieaug gan saslimstība ar KVS, 

gan tās atsevišķu RF biežums. Piemēram, kopējā holesterīna līmenis pieaug līdz ar 

vecumu, turklāt vīriešiem šis pieaugums parasti turpinās līdz ~65 gadu vecumam, bet 

sievietēm līdz ~75 gadiem un pēc tam sāk samazināties abu dzimumu personām 

[Ferrara, 1997; Schaefer, 1994]. Arī asinsspiediena līmenis pieaug līdz ar vecumu, 

un šo pieaugumu novēro neatkarīgi no dzimuma, rases, KSS un AH esamības [JNC7 

(abreviatūra no angļu valodas – The Seventh Report of the Joint National 

Committee), 2003; NHBPEP (abreviatūra no angļu valodas – The Nationl High 

Blood Pressure Education Program), 1993]. KVS profilaksē vecumu par RF sāk 

uzskatīt, sākot ar 45 gadiem vīriešiem un 55 gadiem sievietēm [ATP III (abreviatūra 

no angļu valodas – Adult Treatment Panel III), 2002]. KVS riska starpība starp 

vīriešiem un sievietēm ir 10–15 gadi, iemesls šai atšķirībai nav pilnībā skaidrs, to 

skaidro gan ar hormonālām atšķirībām [Perez-Lope, 2010; Vitale, 2010], gan 

hromosomālām [Maric, 2005], gan psihosociālām un uzvedības atšķirībām 

[Puustinen, 2010], gan ar atšķirīgu apkārtējās vides ietekmi, kas var gan veicināt, gan 

kavēt KVS attīstību. 

Nelabvēlīga iedzimtība 

Nelabvēlīgas iedzimtības ietekme uz KSS un nāvi no KVS ir pārliecinoši 

pierādīta [Zdravkovi., 2002; Murabito., 2005]. Klīniskajā praksē par nelabvēlīgu 
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iedzimtību tiek uzskatīti agrīni KVN (miokarda infarkts, pēkšľa kardiāla nāve, 

insults) pirmās pakāpes radiniekiem vīriešiem, jaunākiem par 55 gadiem, vai 

sievietēm, jaunākām par 65 gadiem [Ērglis, 2007]. Personām ar nelabvēlīgu ģimenes 

anamnēzi ir vidēji 2–12 reižu lielāks risks saslimt ar KSS nekā populācijā kopumā. 

Jo agrākā vecumā un lielākam pirmās pakāpes radinieku skaitam ir konstatēti agrīni 

KV notikumi, jo lielāks ir KSS risks [ATP III, 2002]. Ģimenes anamnēze atspoguļo 

gēnu un apkārtējās vides kompleksu ietekmi uz KSS attīstību [Hall., 2007].  

 

2.2.2.  Ietekmējamie riska faktori 

Pie ietekmējamiem KVS RF pieder smēķēšana, mazkustīgs dzīvesveids, 

neracionāls uzturs, aptaukošanās, arteriāla hipertensija, dislipidēmija, cukura diabēts. 

Smēķēšana 

Smēķēšana ir izplatītākais no novēršamajiem nāves iemesliem visā pasaulē, 

kas ik gadu nogalina vairāk nekā 5 miljonus cilvēku, un tiek prognozēts, ja šāda 

tendence turpināsies, ka pēc 20 gadiem, ik gadu no smēķēšanas nomirs ap 8 

miljoniem cilvēku (World Health Organisation, 2009). Smēķēšana ir arī viens no 

KVS galvenajiem novēršamajiem RF. Pētījumos ir pārliecinoši pierādīta smēķēšanas 

saistība ar KSS [Prescott, 1998], perifēro artēriju slimību [Fowkes, 1992], aortas 

aneirismu [Lee, 1997] un insultu [Shinton, 1989]. Puse no visiem novēršamajiem 

nāves iemesliem smēķētājiem ir saistīti tieši ar smēķēšanu. Savukārt cēlonis pusei no 

šiem ar smēķēšanu saistītajiem iemesliem ir dažādas KVS formas [Bartecchi, 1994; 

MacKenzie, 1994]. Smēķēšanas kaitīgā ietekme ir atkarīga gan no dienā izsmēķēto 

cigarešu daudzuma, gan smēķēšanas stāža [Wilhelmsen, 1988]. Īpaši augsts risks ir 

personām, kuras sākušas smēķēt līdz 15 gadu vecumam [Kawachi, 1993]. Ne tikai 

aktīva smēķēšana palielina KVS risku, arī pasīva smēķēšana palielina KVN risku par 

30% [Lusis, 2000]. Smēķēšanas izraisīto imunoloģisko reakciju asinsvadu sieniľā 

rada oksidatīvais stress, kas tālāk veicina lipīdu oksidāciju, endotēlija šūnu 

disfunkciju, putaino šūnu un gludās muskulatūras šūnu proliferāciju, samazinās arī 

endotēlija atkarīgā koronāro asinsvadu vazodilatācija [Szmitko, 2003; Libby, 2002]. 
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Ar smēķēšanu saistītās endotēlija disfunkcijas dēļ samazinās slāpekļa oksīda izdale, 

kas veselā organismā inhibē trombocītu aktivāciju [Ichiki, 1996], un pavājinās audu 

plazminogēna aktivatora (tPA – abreviatūra no angļu valodas – tissue plasminogen 

activator) izdale, tādā veidā veicinot koronāro asinsvadu trombozi [Newby, 2001] un 

palielinātu PAI-1 izdali, kas noved pie pavājinātas fibrinolīzes [Zidovetzki, 1999]. 

Nikotīna izraisītā kateholamīnu izdale paaugstina asinsspiedienu un palielina 

sirdsdarbības frekvenci un var izraisīt ventrikulāro aritmiju sliekšľa pazemināšanos. 

Vienlaikus smēķēšana traucē arī lipoproteīnu metabolismu, samazina ABLH līmeni 

un samazina asinsvadu elastīgumu [Bottcher, 1999; Howard, 1994]. Pētījumos 

smēķētājiem ir konstatēti arī paaugstināti iekaisuma marķieru – CRO, leikocītu 

skaita, IL-6, TNFα – līmeľi [Pradhan, 2002; De Maat, 1996], kā arī koagulācijas 

marķieri – jau minētais PAI-1 un fibrinogēns [Vyssoulis, 2009]. Pat pēc neilgas 

pasīvas smēķēšanas ekspozīcijas ir novēroti līdzīgi procesi – endotēlija disfunkcija, 

iekaisuma un koagulācijas faktoru aktivācija (paaugstināts CRO, IL-6 līmenis, 

leikocītu skaits, D-dimēru, fibrinogēna, audu plazminogēna aktivatora, matrices 

metālproteināzes 9, homocisteīna līmeľi) [Jefferis, 2010]. 

Smēķēšanas dažādā ietekme uz KVS apkopota 2.2.2.1. attēlā. 

2.2.2.1. attēls 

Smēķēšanas ietekme uz kardiovaskulāro sistēmu 

 

Smēķēšanas atmešana samazina mirstību un KVS risku gan personām ar 

jau esošu KVS, gan bez tās neatkarīgi no dzimuma, vecuma [Goldenberg, 2003; 
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Critchley, 2003]. Gadu pēc smēķēšanas atmešanas KVS risks ievērojami 

samazinās, bet 3–5 gadus pēc smēķēšanas atmešanas tas vairs statistiski ticami 

neatšķiras no KVS riska nesmēķētājiem [O’Keefe, 2009 a]. 

Neracionāls uzturs 

Neracionāls uzturs ir pamatā daudzām hroniskām slimībām ne tikai Latvijā, 

bet arī visā pasaulē. Pie šīm slimībām pieder arī adipozitāte, 2. tipa CD, KVS 

[Mokdak, 2001; Mokdak, 2004]. Gan Eiropas Kardiologu biedrība, gan Amerikas 

Sirds asociācija (American Heart Association) ir izstrādājušas diētas rekomendācijas 

KVS profilaksei un riska samazināšanai.  

Pētījumos ir novērots, ka diētas, kas satur mazāk pārstrādātus un 

piesātinātām taukskābēm bagātus produktus, bet ir bagātas ar augu valsts 

šķiedrvielām, labvēlīgi ietekmē iekaisuma marķierus [Nettleton, 2008 ; Nettleton, 

2006; Panagiotakos, 2006; Esmaillzadeh., 2007, Lopez-Garcia, 2004; Fung, 2005], 

lipīdus [Nettleton, 2008; Fung, 2001; Newby P. K., Muller D. et al. 2004 (a); Newby 

P. K., Trucker K. L. et al. 2004 (b)], glikēmiju [Esmaillzadeh,. 2007; Wirfalt, 2001; 

Villegas, 2004], kā arī intima/media biezumu [Millen, 2005; Millen, 2002]. 

Epidemioloģiskie pētījumi ir parādījuši, ka, ievērojot minētos diētas principus, ir 

iespējams samazināt KVS risku pat par 30% un vairāk [Lichtenstein, 2006; 

Stampfer,2000; Barzi, 2003]. 

Mazkustīgs dzīvesveids 

Mazkustīgs dzīvesveids mūsdienās ir kļuvis par nozīmīgu problēmu Eiropā. 

Reti vairs kurā valstī bērniem, pusaudžiem vai pieaugušajiem ikdienā ir pietiekami 

daudz fizisko aktivitāšu. Mazkustīgs dzīvesveids ar zemu fizisko aktivitāti gan darba 

laikā, gan atpūtā ir cieši saistīts ar ievērojamu mirstības pieaugumu abu dzimumu 

personām gan no KVS, gan no visiem cēloľiem kopumā. Šī saistība ir neatkarīga no 

pārējiem tradicionālajiem RF [Graham, 2007; De Backer, 2004]. Arī personām ar jau 

esošu KSS fiziskie vingrinājumi samazina gan kopējo mirstību, gan arī mirstību no 

KVS [Taylor, 2004]. 
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Gan Eiropas Kardiologu biedrība, gan Amerikas Sirds asociācija KVS 

profilaksei un riska samazināšanai rekomendē vismaz 30 minūtes ilgas vidēji lielas 

slodzes fiziskās aktivitātes vairākumā no nedēļas dienām. Šīs 30 minūtes var tikt 

sadalītas dienas gaitā, veicot ikdienas sadzīves aktivitātes – strādājot dārzā, kāpjot pa 

trepēm, ātri ejot, dejojot, peldot, spēlējot tenisu un golfu, slēpojot [NCEP ATP III, 

2002; EKB, 2007]. 

Fiziskie vingrinājumi samazina miokarda prasību pēc skābekļa un palielina 

fizisko izturību, kas korelē ar zemāku KVS risku [Libby, 2007]. Fiziskās slodzes 

labvēlīgais efekts uz kardiovaskulāro sistēmu sevī ietver adipozitātes un cukura 

diabēta biežuma mazināšanu, asinsspiediena, dislipidēmijas un iekaisuma marķieru 

līmeľu mazināšanu, kā arī fiziskā slodze uzlabo endotēlija disfunkciju, insulīna 

jutību un endogeno fibrinolīzi [Thompson, 2003]. Regulāri fiziskie vingrojumi 

labvēlīgi ietekmē arī citus KVS RF. Aerobi fiziskie vingrinājumi, samazinot 

simpatoadrenālās sistēmas darbību un samazinot perifēro pretestību, pacientiem ar 

AH samazina SAS par vidēji 5 mm Hg [Whelton, 2002] neatkarīgi no svara zuduma. 

Fiziskie vingrinājumi palielina ABLH līmeni un samazina TG līmeni [Pereira., 

2009]. Neseni pētījumi parāda, ka fiziskās aktivitātes var palielināt arī vidējos ZBLH 

daļiľu izmērus, vienlaikus neietekmējot ZBLH līmeni asinīs [Kraus, 2002].  

Aptaukošanās 

Par vienu no lielākajām sabiedrības veselības problēmām 21. gadsimtā ir 

kļuvusi aptaukošanās [Echel, 2004]. To uzskata pat par globālu epidēmiju [Poirier, 

2006]. Pēc PVO rekomendācijām par aptaukošanos ir pieľemts uzskatīt ķermeľa 

masas indeksu (ĶMI)≥30 kg/m
2
, bet par lieko svaru – ĶMI 25–29,99 kg/m

2
. PVO 

rekomendētā ķermeľa svara klasifikācija atkarībā no ĶMI attēlota 2.2.2.1. tabulā. 
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2.2.2.1. tabula 

Ķermeņa svara klasifikācija atkarībā no ĶMI lieluma 

Klasifikācija ĶMI (kg/m
2
) 

Pazemināts svars <18,50 

Izteikti pazemināts <16,00 

Vidēji pazemināts 16,00–16,99 

Viegli pazemināts 17,00–18,49 

Normāls svars 18,50–24,99 

Palielināts svars ≥25,00 

Liekais svars 25,00–29,99 

Aptaukošanās ≥30,00 

I pakāpe 30,00–34,99 

II pakāpe 35,00–39,99 

III pakāpe ≥40,00 
Adaptēta no: PVO 1995. g., PVO 2000. g. un PVO 2004. g. 

Aptaukošanās izplatība Eiropā ir starp 4,0–28,3% vīriešiem un 6,2–36,5% 

sievietēm [Berghofer, 2008]. Daudzās Eiropas reģiona valstīs tās izplatība ir 

trīskāršojusies pēdējo 30 gadu laikā un turpina pieaugt satraucošā ātrumā ne tikai 

pieaugušo vidū, bet arī starp bērniem un jauniešiem. No veselības izmaksām 2–8% 

tiek tērēti aptaukošanās izraisīto veselības problēmu risināšanai [PVO, 2010]. 

Aptaukošanās veicina KVS, AH, insulīna rezistenci, CD un dislipidēmijas attīstību 

[Poirier, 2006; Cannon, 2007]. Apmēram 80% no visiem 2. tipa CD gadījumiem, 

35% no KSS un 55% no hipertensīvās slimības gadījumiem Eiropas reģionā ir saistīti 

ar lieko svaru vai aptaukošanos. Katru gadu liekais svars un aptaukošanās izraisa arī 

vairāk nekā 1 miljonu nāves gadījumu un 12 miljonus slimības gadu (life-years of ill 

health) [Branca, 2007]. 

Pēdējos gados arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta ne tikai palielinātam 

ķermeľa svaram, bet arī taukaudu sadalījumam ķermenī, – bīstamāka ir abdominālā 

aptaukošanās, kas ietver gan zemādas aptaukošanos, gan pārmērīgu viscerālo jeb 

intraabdominālo taukaudu veidošanos. Viscerālo taukaudu daudzums ir atkarīgs arī 

no dzimuma un vecuma. Sievietēm ir vairāk zemādas taukaudu, viscerālo/zemādas 

taukaudu indekss vīriešiem ir divas reizes lielāks nekā sievietēm [Ferrannini, 2008]. 
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Intraabdominālie taukaudi ir mūsdienās atzīti par aktīvu un sarežģītu 

endokrīnu orgānu [Bays, 2008; Fain, 2006; Xavier, 2006], tie producē vielas 

(citokīnus, hemokīnus un hormoniem līdzīgus faktorus) [Garg, 2006; Lau, 2005; 

Han, 2007], kam ir svarīga loma aptaukošanās izraisīto slimību patoģenēzē [Calabro, 

2008; Matsuzawa, 2006; Graham, 2007]. Aptaukošanās pēdējā laikā tiek raksturota 

kā hronisks zema līmeľa iekaisums [Engstrom, 2003], un tieši šis iekaisums var būt 

cēlonis insulīna rezistencei un citām ar aptaukošanos saistītajām slimībām 

(piemēram, hiperlipidēmijai, MS) [Calabro, 2008]. 

Calabro P. ar kolēģiem 2008 gadā aprakstīja trīs iespējamos iekaisuma 

marķieru rašanās mehānismus aptaukošanās gadījumā: 1) iekaisuma marķieri netiek 

izstrādāti intraabdominālajos taukaudos, bet gan citos orgānos, galvenokārt aknās un 

imūnās šūnās; 2) intraabdominālie taukaudi sekretē faktorus, kas savukārt stimulē 

iekaisuma marķieru produkciju aknās un citos orgānos; 3) iekaisuma marķieri tiek 

sekretēti tieši adipocītos, kā arī pieļāva šo trīs variantu kombināciju. 

Precīzākās intraabdominālo jeb viscerālo taukaudu noteikšanas metodes ir 

radioloģiskās – datortomogrāfija (―zelta standarts‖ viscerālo taukaudu noteikšanā) 

vai kodolmagnētiskā rezonanse [Chowdbury, 1994]. Lai arī šīs metodes palīdz 

precīzāk novērtēt viscerālo taukaudu daudzumu, taču tām ir arī savi trūkumi. To 

veikšanai ir nepieciešams speciāls tehniskais aprīkojums, tām ir augstas izmaksas, un 

DT gadījuma procedūras laika pacients saľem arī apstarojumu. Tāpēc pašlaik šīs 

metodes vairāk tiek lietotas pētījumos, nevis ikdienas klīniskajā praksē. 

Ikdienas klīniskajā praksē biežāk tiek lietotas antropometriskās metodes – 

vidukļa apkārtmērs (VA), ĶMI, vidukļa/gurnu apkārtmēru attiecība. Literatūrā ir 

atrodami pretrunīgi dati par to, kura no antropometriskajām metodēm būtu precīzāka 

un labāk korelētu ar viscerālo taukaudu daudzumu. Katrai no šīm metodēm ir gan 

savas priekšrocības, gan trūkumi. VA un vidukļa/gurnu apkārtmēru attiecības 

mērījumos iespējamas lielākas kļūdas, salīdzinot ar ĶMI aprēķināšanu, savukārt 

ĶMI nav pietiekami labs viscerālās adipozitātes rādītājs. Ja ir maza muskuļu masa, 

pat normāla ĶMI gadījumā var būt daudz tauku. Ir novērotas arī dzimumu atšķirības 

– vienāda ĶMI gadījumā sievietēm ir vairāk tauku gan absolūtos skaitļos, gan 

procentuālā attiecībā uz visu ķermeľa masu [Ferranini, 2008]. Ir pētījumi, kuros 
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konstatēts, ka vairāk nekā 50% personu ar palielinātu tauku daudzumu ir normāls 

ĶMI [Romero-Corral, 2007]. Pētījumos ir arī konstatēts, ka ĶMI un VA cieši korelē 

savā starpā kā vīriešiem, tā sievietēm [Pischon, 2008; Zhang, 2008; Freiberg, 2008; 

Gelber, 2008; Flegal, 2009]. 2009. gada Moore rakstā ir secināts, ka ĶMI un VA ir 

vienādi nozīmīgi miesas būves indeksi, kas arī varētu izskaidrot to līdzīgo saistību ar 

visu cēloľu mirstību, un Van Dis ar kolēģiem pierāda arī šo abu rādītāju līdzīgo 

saistību ar nefatāliem un fatāliem kardiovaskulāriem notikumiem. Eiropas 

Kardiologu biedrība 2007. gada KVS profilakses rekomendācijās iesaka vienlaikus 

noteikt gan ĶMI, gan VA [Graham, 2007], kas ļautu precīzāk novērtēt KV risku.  

Epidemioloģiskie pētījumi parāda, ka aptaukošanās (ĶMI ≥30m/kg
2
) ir 

vispāratzīts KVS un nāves RF [Adams, 2006; Flegal, 2005; Flegal, 2007] un 

aptaukošanās mērījumi – ĶMI un VA – ir saistīti ar citiem KVS RF [Lee, 2008; 

Vazquez, 2007; Zhu, 2004] un veicina KVS mirstību [Pischon, 2008; Zhang, 2008; 

Welborn, 2007]. 

 Lai arī aptaukošanās ir vispāratzīts RF daudzu hronisku slimību attīstībai 

veseliem cilvēkiem, tomēr pēdējos gados publicētajos pētījumos tiek aprakstīti 

pretrunīgi rezultāti jeb tā sauktie aptaukošanās paradoksi – pacientiem ar jau esošu 

hronisku KVS aptaukošanās gadījumā ir labāki izdzīvošanas rādītāji [Andreotti, 

2009]. Hroniskas sirds mazspējas gadījumā palielināts svars ir saistīts ar zemāku 

mirstību [Curtis, 2005; Kenchaiah, 2007; Oreopoulos, 2008; Lavie, 2005], arī 

pacientiem ar akūti dekompensētu sirds mazspēju augstāks ĶMI ir saistīts ar zemāku 

mirstību stacionārā [Fonarow, 2007]. Epidemioloģiskie pētījumi parāda arī, ka 

palielinātam svaram (ĶMI >25 kg/m
2
) ir labvēlīgāka prognoze attiecībā uz KVS 

risku un nāvi, salīdzinot ar normālu svaru [Flegal, 2007]. Palielināta svara 

labvēlīgais efekts īpaši izteikts ir pētījumos ar vecāka gadagājuma cilvēkiem [Takata, 

2007; Diehr 2008; McAuley, 2007; Kalantar-Zadeh, 2007; Janssen, 2007] un KVS 

pacientiem [Curtis, 2005; Uretsky, 2007; Lavie, 2005; Ryan, 2005; Romero-Corral, 

2006; Yusuf, 2005]. Uretsky INVEST (abreviatūra no angļu valodas – The 

International Verapamil SR/Trandolapril Study) pētījumā konstatēja – ja pacientiem 

ar arteriālu hipertensiju un KSS vienlaikus bija arī palielināts svars vai aptaukošanās, 

tad nāves vai KVN risks bija zemāks nekā pacientiem ar normālu svaru, savukārt 
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Romero-Corral 2006. gadā publicētajā sistematizētajā pētījumu apkopojumā 

secināja, ka KSS pacientiem kardiovaskulārās un kopējās mirstības rādītāji bija 

zemāki, ja tiem bija palielināts svars vai vieglas pakāpes aptaukošanās, salīdzinot ar 

KSS pacientiem ar normālu svaru, savukārt pacientiem ar izteiktu aptaukošanos 

(ĶMI ≥35 kg/m
2
) mirstības rādītāji bija augstāki. Arī Hastie un kolēģu 2010. gadā 

publicētajā kohortas pētījumā pacientiem pēc perkutānās koronārās intervences 

konstatēja līdzīgus rezultātus – pacientiem ar palielinātu svaru visu cēloľu mirstība 

bija zemāka nekā pacientiem ar normālu svaru. 

Arteriāla hipertensija 

Saslimstība ar arteriālu hipertensiju Latvijā ir ļoti augsta. 2008. gadā no 

visām KV sistēmas slimībām 69,5% veidoja tieši AH, ieľemot pārliecinošu pirmo 

vietu izplatības ziľā starp dažādām KVS klīniskajam formām [Veselības ekonomikas 

centra dati, 2009]. Arī EUROASPIRE III dati parāda augstu paaugstināta 

asinsspiediena izplatību Latvijā. 81% pacientu bez KSS, bet ar augstu KVS risku ir 

paaugstināts asinsspiediens (skat. 2.2.2.2. attēlu) [EKB dati, 2009]. 

2.2.2.2. attēls 

Paaugstināta asinsspiediena sastopamība pacientiem bez KSS, bet ar augstu KVS 

risku [EKB dati, 2009] 
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Savukārt asinsspiediena terapeitiskā kontrole Latvijā ir ļoti zema. Iepriekš 

minētajā pacientu grupā hipertensijas ārstēšanas mērķis tika sasniegts tikai 20% 

gadījumu [EKB dati, 2009] (skat. 2.2.2.3. attēlu). 

2.2.2.3. attēls 

Asinsspiediena terapeitiskā kontrole pacientiem bez KSS, bet ar augstu KVS risku 

[EKB dati, 2009] 

 

Līdz ar vecumu pieaug AH sastopamības biežums, un šis pieaugums ir 

novērojams abu dzimumu personām. Vecumā līdz 35 gadiem vīriešiem ievērojami 

biežāk konstatē AH, salīdzinot ar sievietēm, 45–54 gadu vecumā dzimumu 

proporcijas sāk mainīties, un saslimstība ar AH sievietēm kļūst biežāka nekā 

vīriešiem, un pēc 75 gadu vecuma šī atšķirība kļūst statistiski ticama [Libby, 2007]. 

Analizējot SAS un DAS, ir novērotas atšķirības to izmaiľās līdz ar vecumu. SAS līdz 

ar vecumu turpina pieaugt visas dzīves laikā, bet DAS pieaugums novērots tikai līdz 

aptuveni 50 gadu vecumam, turpmākajās dekādēs tā līmenis saglabājas nemainīgs vai 

pat samazinās [Franclin, 1997]. 

Vairāk nekā 60 pētījumu metaanalīze parāda paaugstināta asinsspiediena 

saistību ar KV mirstību – katri 20 mm Hg SAS pieauguma, SAS esot lielākam par 

115 mm Hg, palielina KV mirstību par 50% [Lewington, 2002]. Arī pacientiem ar 

augsti normālu asinsspiedienu (130–139/85–89 mm Hg) ir konstatēts divkārši 



30 

 

palielināts KVS relatīvais risks, salīdzinot ar pacientiem ar optimālu asinsspiedienu 

(<120/80 mm Hg) [Vasan, 2001]. 

Tiek uzskatīts, ka aptuveni 30% no visiem AH pacientiem neapzinās to, ka 

viľiem ir AH, savukārt 40% no tiem, kas apzinās, ka viľiem ir AH, nesaľem terapiju, 

un 70% no pacientiem, kuri saľem terapiju, netiek panākta pietiekama asinsspiediena 

kontrole [O’Keefe, 2009 (b)]. 

AH ir arī cieši saistīta ar citiem RF. AH kombinējoties ar citiem RF 

(dislipidēmiju, hiperglikēmiju, smēķēšanu, nelabvēlīgu ģimenes anamnēzi) ir 

sinerģiska darbība un ievērojami pieaug KVS risks [Conroy, 2003]. Adipozitātes 

gadījumā pārmērīgs taukaudu daudzums jau pats par sevi var veicināt asinsspiediena 

paaugstināšanos, tāpēc ka rada palielinātu spiedienu uz nierēm, simpātiskās nervu 

sistēmas aktivāciju, miega apnoju un hiperleptinēmiju [Allende-Vig, 2010]. AH 

izraisa arī iekaisuma reakciju, un AH gadījumā daudzu iekaisuma marķieru (CRO, 

adhēzijas molekulas, hemokīni) daudzums ir palielināts [Stefanidi, 2010]. 

Ľemot vērā AH plašo izplatību attīstītajās valstīs, pētījumos ir pierādīts, ka, 

samazinot vidējo SAS par 5 mm Hg populācijā, tiek panākta 14% mirstības no 

insulta mazināšanās, 9% mirstības no KSS mazināšanās un 7% kopējās mirstības 

mazināšanās [Whelton, 2002].  

Dislipidēmija 

Dislipidēmijas kā vienas no galvenajiem RF loma KVS attīstībā ir pierādīta 

un labi zināma [Andersen, 1987]. Arī dislipidēmijas mazināšanas pozitīvais efekts uz 

KVS risku ir pierādīts un vispāratzīts fakts, un, jo lielāks ir KVS risks, jo izteiktāks ir 

šis pozitīvais efekts. Līdzīgi AH, arī paaugstināta holesterīna sastopamība ir ļoti 

augsta. EUROASPIRE III pētījumā 87% pacientu bez KSS, bet ar augstu KVS risku 

tika konstatēts KH ≥4,5 mmol/L [EKB dati, 2009] (skat. 2.2.2.4. attēlu). 
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2.2.2.4. attēls 

Paaugstināta (≥4,5 mmol/L) KH līmeņa sastopamība pacientiem bez KSS, bet ar 

augstu KVS risku [EKB dati, 2009] 

 

Nesena 61 prospektīvu pētījuma metaanalīze apstiprināja, ka KH līmenis 

pacientiem vecumā no 40 līdz 89 gadiem ir nozīmīgs prognostisks mirstības no KSS 

RF [Lewington, 2007], kaut arī līdz ar vecumu KH ietekme uz mirstību mazinājās. 

Tomēr dati par KH ietekmi uz mirstību vecākiem pacientiem ir pretrunīgi. Vairāki 

pētījumi ir parādījuši apgrieztu KH saistību ar kopējo mirstību pacientiem vecumā 

pēc 70–75 gadiem [Tuikkala, 2010; Schatz, 2001; Spada, 2007; Tikhonoff, 2005; 

Schupf, 2005].  

Ir konstatēts, ka, samazinot KH līmeni par 10%, KSS notikumu risks 5 gadu 

laikā mazinās par 25%, savukārt, samazinot ZBLH par 1 mmol/L, KSS notikumi 

samazinas par 20% [Baigent, 2005].  

Līdzīgi kā KH, arī ZBLH loma aterosklerozes procesā ir pierādīta. Tas 

veido vidēji 60–70% no KH un tiek uzskatīts par nozīmīgāko lipoproteīnu 

ateroģenēzes procesā, jo veicina tās progresēšanu un ietekmē aterosklerotiskās 

plātnītes destabilizāciju [Grundy, 2008; Consensus report, 2008]. ZBLH ir arī 

galvenais mērķis lipīdu līmeni pazeminošās terapijas efektivitātes novērtēšanā.  
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TG un ABLH ir tās lipīdu frakcijas, kuru nozīme šobrīd tiek intensīvi pētīta. 

ABLH ir apgriezti saistīts ar KVS risku. Tā galvenā loma ir saistīta ar holesterīna 

reverso transportu atpakaļ uz aknām, līdz ar to samazinās holesterīns putainajās 

šūnās, tiek kavēta ZBLH oksidēšanās, uzlabojas endotēlija funkcija, tiek inhibēta 

endotēlija šūnu apoptoze, kavēts iekaisums, mazinās tromboģenēzes process, un visu 

šo procesu iespaidā tiek kavēts aterosklerozes process [Barter, 2005; Florentin, 

2008; Toth, 2004]. Zems ABLH līmenis ir neatkarīgs KVS RF. Par 1% palielinot 

ABLH līmeni, KVS risks samazinās par 2% [Davidson, 2007]. SCORE pētījumā 

konstatēja, ka ABLH noteikšana īpaši vērtīga ir sievietēm valstīs ar augstu KVS 

risku [Cooney, 2009].  

Pazemināts ABLH līmenis vienlaikus ar palielinātu TG līmeni ir arī 

metabolā sindroma kritērijs un ir saistīts ar aptaukošanos. Šajā gadījumā palielinās 

arī maza izmēra blīvas ZBLH daļiľas, kas ir īpaši aterogēnas [Bays, 2005]. 

Vecumā līdz 50 gadiem TG līmenis ir augstāks vīriešiem, turpmākajos 10 

gados līmenis ir līdzīgs, bet vēlāk proporcijas mainās un augstāks TG līmenis kļūst 

sievietēm. TG līmeľa pieaugumu sievietēm pēc 50 gadiem saista ar hormonālām 

izmaiľām sakarā ar menopauzi un abdominālas adipozitātes veidošanos [Caroll, 

2005]. Pētījumos iegūtie dati liecina, ka TG līmenis ir saistīts ar KSS abu dzimumu 

personām, tomēr sievietēm šī saistība ir ciešāka [Nordetgaard, 2007; Bansal, 2007]. 

Pētījumu metaanalīze parāda, ka, TG palielinoties par 1 mmol/L, KV risks pieaug par 

30% vīriešiem un 75% sievietēm [Rapp, 2002]. 

Cukura diabēts, glikozes tolerances traucējumi un insulīna rezistence 

CD, līdzīgi KVS, kļūst par arvien pieaugošu problēmu gan Eiropas, gan 

pasaules attīstītajās valstīs. Pēc PVO datiem, 2000. gadā ar diabētu pasaulē slimoja ~ 

171 miljons iedzīvotāju, un tiek prognozēts, ka šis skaitlis līdz 2030. gadam 

dubultosies un sasniegs ~366 miljonus pasaules iedzīvotāju [Wild, 2004]. To saista ar 

populācijas novecošanos, urbanizāciju, pieaugošo adipozitātes un mazkustīga 

dzīvesveida izplatību. Tiek lēsts, ka vismaz 1 no 20 nāves gadījumiem pasaulē ir 

saistīts ar CD, bet vecuma grupā no 35 līdz 64 gadiem – pat 1 no 10 [PVO dati, 

2006]. Glikozes līmenis asinīs Eiropas populācijā pieaug līdz ar vecumu, īpaši pēc 50 
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gadu sasniegšanas. Sievietēm vidējais glikozes līmenis ir ievērojami augstāks nekā 

vīriešiem, un šī dzimumu atšķirība kļūs izteiktāka pēc 70 gadu vecuma [The 

DECODE study group, 2003]. 

Arī Latvijā CD izplatība arvien pieaug. Pēc EUROASPIRE III datiem, 

Latvijā pacientiem bez KSS, bet ar augstu KVS risku CD vai paaugstinātu glikozes 

līmeni konstatēja 35% pētījuma dalībnieku [EKB dati, 2009] (skat. 2.2.2.5. attēlu). 

2.2.2.5. attēls 

Cukura diabēta un paaugstināta glikozes līmeņa izplatība Latvijā pacientiem bez 

KSS, bet ar augstu KVS risku [EKB dati, 2009] 

 

CD ir neatkarīgs KVS RF. CD gadījumā ievērojami pieaug risks saslimt ar 

dažādām KVS formām. Pētījumi parāda, ka CD pacientiem KVS risks ir 2–3 reizes 

augstāks nekā personām bez CD, bet pacientiem ar glikozes tolerances traucējumiem 

~1,5 reizes lielāks [Laakso, 1999; (b.a.)Glucose tolerance and mortality, 1999]. KVS 

ir galvenais nāves iemesls ~70% CD pacientu [Conaway, 2005].  

Pacientiem ar CD ir ne tikai izteiktāki citi KVS RF – hipertensija, 

dislipidēmija, palielināts svars un aptaukošanās, bet arī diabētam specifiski RF, kas 

veicina saslimstības ar KSS un mirstības pieaugumu. Pacientiem ar CD ir lipīdiem 

bagātākas aterosklerotiskās plātnītes, kuru gadījumā ātrāk veidojas aterosklerotiskās 

plātnītes plīsumi un asinsvada trombozes nekā pacientiem bez CD [Moreno, 2000; 
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Marfella, 2006]. Izmeklējot miegartēriju aterosklerotiskās plātnītes, kas iegūtas, 

veicot endarterektomiju diabēta pacientiem, konstatēts, ka tajās ir vairāk iekaisumu 

šūnu un marķieru veidu un tās satur vairāk lipīdu, salīdzinot ar aterosklerotiskām 

plātnītām, kas iegūtas, veicot endarterektomiju pacientiem bez CD [Cipollone, 2006]. 

Izmeklējot CD pacientu trombocītus, tiem konstatēta lielāka tieksme uz agregāciju 

un tie pastiprināti izdala adhēzijas molekulas (glikoproteīnu IIb/IIIa un CD40 

ligandu), kas veicina trombu veidošanos [Colwell, 2003; Varo, 2003]. Pacientiem ar 

CD ir konstatēts arī augstāks PAI-1 līmenis gan asins plazmā, gan aterosklerotiskajā 

plātnītē, kas var mazināt fibrinolīzi un arī veicināt trombu veidošanos [Pandolfi, 

2002; Sobel, 1998]. 

Insulīna rezistence (IR) ir klīnisks stāvoklis, kad normāls vai paaugstināts 

insulīna līmenis izraisa pavājinātu bioloģisko reakciju mērķorgānos [Hunter, 1998]. 

Tā kā insulīns ir augšanas faktors, tas var izraisīt neskaitāmas bioloģiskas reakcijas – 

metabolos procesus (izmaiľas ogļhidrātu, lipīdu vai olbaltumu metabolismā) vai 

mitogēnas reakcijas (pārmaiľas augšanā, attīstībā, dezoksiribonukleīnskābes sintēzē 

vai gēnu regulācijas transkripcijā) [Hunter, 1998]. Līdz ar to insulīna rezistence var 

attiekties uz jebkuru no šiem insulīna efektiem. Tomēr biežāk šis termins tiek 

attiecināts uz insulīna spēju stimulēt glikozes izmantošanu insulīnjutīgajos 

perifērajos audos (piemēram, taukaudos un muskuļos), jo šī reakcija ir visciešāk 

saistīta ar IR klīniskajām izpausmēm – hiperinsulinēmiju un izmainītu glikozes 

toleranci [Cefalu, 2001]. IR ir arī galvenā loma 2. tipa CD patoģenēzē [Tilg, 2008], 

un 2. tipa CD pacientiem tā ir sastopama pat vēl 10–20 gadus pirms CD 

manifestācijas [Mackēvičs, 2005]. IR tiek uzskatīta par svarīgāko saikni starp 

hiperglikēmiju un KVS, un, tā kā tā veicina aterosklerozes attīstību pat vēl līdz CD 

manifestācijai, tad to var uzskatīt par neatkarīgu KVS RF [Libby, 2007]. IR un no tās 

izrietošā hiperinsulinēmija ir saistīta ar hipertensiju – neārstētiem pacientiem ar AH 

(neatkarīgi no ĶMI) ir augstāks insulīna līmenis gan tukšā dūšā, gan postprandiāli, 

salīdzinot ar normotensīvām personām [McFarlen, 2001], kā arī ir novērota lineāra 

korelācija starp IR un asinsspiediena līmeni [Shen, 1988]. IR izteiktība korelē ar 

miokarda infarktu [Hedblad, 2002], insultu [Kernan, 2002] un perifēro artēriju 

slimību [Marso, 2006] biežumu.  
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2.2.3. Netradicionālie un jaunie KVS RF un marķieri 

Iekaisuma marķieri 

Mūsdienās ir pierādīta iekaisuma nozīmīgā loma aterosklerozes attīstības 

procesā un klīniskajās izpausmēs [Ross, 1999; Libby, 2000; Libby, 2002; Stoll, 2006; 

Fan, 2003; Tracy, 1998]. Gan iekaisuma šūnām, gan iekaisuma proteīniem un 

iekaisuma reakcijām asinsvada sieniľā ir galvenā loma visu aterosklerozes attīstības 

stadiju patoģenēzē (gan aterosklerotiskā procesa iniciācijā, gan jau esošas ateromas 

progresēšanā, aterosklerotiskās plātnītes nestabilitātē un ruptūrā, gan restenozes 

attīstībā pēc angioplastijas [Libby, 2000; Liao, 2002; Inoue, 2003; Libby, 1999; 

Plutzky, 2001]. Aterosklerotiskā iekaisuma shematisks attēlojums atspoguļots 

2.2.3.1. attēlā. 
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2.2.3.1. attēls 

Aterosklerotiskā iekaisuma shematisks attēlojums [adaptēts pēc Libby, 2007] 

 

1. – ZBLH mazo, blīvo daļiľu uzkrāšanās intima slānī; to modifikācija (oksidācija un 

glikācija); 2. – Oksidatīvā stresa izraisīta lokāla citokīnu izstrādāšana; 3. – Pastiprināta adhēzijas 

molekulu izdale, kas veicina monocītu pielipšanu sieniľai, un hemoatraktantu izdale, kas veicina to 

migrāciju subendoteliālajā telpā; 4. – Monocīta ieeja asinsvada sieniľā, atbildot uz hemoatraktanta 

MCP-1 iedarbību un saskare ar makrofāgu koloniju stimulējošo faktoru (M-CSF, abreviatūra no angļu 

valodas – macrophage colony-stimulating factor), kas var veicināt savācējreceptoru (scavanger 

receptor) izdali; 5. – Savācējreceptori palīdz uzľemt modificētās ZBLH daļiľas un veicina putaino 

šūnu veidošanos. Tās ir daudzu citu citokīnu un molekulu (piem., superoksīda anjona un matrices 

metālproteināžu) avots; 6. – Gludo muskulatūras šūnu dalīšanās un migrācija no media slāľa uz 

intima; 7. – Gludās muskulatūras šūnas veido ekstracelulāro matrici, un tā uzkrājas aterosklerotiskajā 
plātnītē, tādā veidā aterosklerotiskais bojājums pāriet nākamajā stadijā – saistaudu-tauku (fibro-fatty) 

bojājumā; 8. – Vēlākās aterosklerozes attīstības stadijās notiek fibrozes progresēšana, kalcifikācija, ko 

reizēm pavada gludās muskulatūras šūnu bojāeja (apoptoze) un fibrozās kapsulas veidošanās. 

Vesela asinsvada endotēlijs saglabā vaskulāro homeostāzi (uztur līdzsvaru 

starp vazodilatāciju un vazokonstrikciju, starp trombozi un antikoagulāciju) [Faxon, 

2004]. Aterosklerotiskā procesa sākumā asinsvada sieniľas intima slānī uzkrājas 

mazās, blīvās ZBLH daļiľas, tālāk tās tiek sasaistītas ar proteoglikāniem, un, esot 

šādā savienojumā, kļūst jutīgas pret oksidatīvu vai ķīmisku modifikāciju [Williams, 

2005]. Attīstoties endotēlija disfunkcijai, samazinās nitrīta oksīda (NO) sintēze 

[Davignon, 2004], kas tālāk, pastiprinoties vaskulāro šūnu adhēzijas molekulas-1 

(VCAM-1, abreviatūra no angļu valodas – vascular cell adhesion molecule-1) izdalei 

endotēlijā un palielinoties adhēzijas molekulu (piem., intracelulārās adhēzijas 

molekulai-1 un selektīnam) izdalei, noved pie pastiprinātas monocītu adhēzijas 

asinsvadu endotēlijam [Nakashima, 1998]. Pēc adhēzijas pie endotēlija citokīni-

hemoatraktanti, piemēram, MCP-1 (abreviatūra no angļu valodas – monocyte 
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chemoattractant protein-1) un makrofāgu kolonijas stimulējošais faktors (M-CSF, 

abreviatūra no angļu valodas – macrophage colony-stimulating factor), veicina 

monocītu migrāciju subendoteliālajā telpā [Gu, 1998] un monocītu diferenciāciju 

makrofāgos [Qiao, 1997]. Tālāk notiek makrofāgu un T šūnu uzkrāšanās artērijas 

sieniľā [Hansson, 2001], savācējreceptoru (scavenger receptors) ekpresija, oksidēto 

zema blīvuma lipoproteīnu daļiľu uzľemšana caur tiem un makrofāgu transformācija 

putainajās šūnās, kuras savukārt sekretē citus iekaisumu veicinošos citokīnus, kas 

veicina aterosklerotiskā procesa progresēšanu [Virani, 2008]. Oksidētās ZBLH 

daļiľas un citokīni veicina gludās muskulatūras šūnu proliferāciju un migrāciju un 

fibrozās kapsulas veidošanos [Libby, 2002; Stocker, 2004].  

Vairāk pētītie iekaisuma marķieri ir: CRO, interleikīni (IL-6, IL-18 u.c.) un 

TNF-α. Šie iekaisuma marķieri, ietekmējot endotēliju un hemostātiskos faktorus, 

veicina aterosklerotiskās plātnītes veidošanos un plīšanu [Ikonomidis, 2008]. 

Iekaisuma marķieri ir paaugstināti metabolā sindroma pacientiem neatkarīgi no 

dzimuma [Pischon, 2008], ir cieši saistīti ar aptaukošanos, insulīna rezistenci, 

diabētu, arteriālo hipertensiju un pazeminātu ABLH līmeni [Pai, 2004; Lerhke, 

2004]. Cirkulējošie iekaisuma marķieri var prognozēt kardiovaskulāros notikumus 

vēl pirms to sākšanās [Danesh, 2004].  

CRO ir visvairāk pētītais un arī klīniskajā praksē visvairāk lietotais no 

iekaisuma marķieriem. Tas ir viens no akūtās fāzes olbaltumiem, kas galvenokārt 

tiek producēts hepatocītos, kā arī aterosklerotiski pārmainīta asinsvada gludās 

muskulatūras šūnās un makrofāgos [Drakopoulou, 2009]. Arī taukaudi ir nozīmīgs 

cirkulējošā CRO avots [Ouchi, 2003]. CRO izdalīšanos veicina IL-6 [Munk, 2009], 

un tā līmenis pieaug sistēmiska iekaisuma laikā (audu bojājuma, infekcijas, 

iekaisuma, kā arī malignas neoplāzijas gadījumā) [Pepys, 2003], savukārt fiziska 

slodze ar sekojošu svara samazināšanos samazina arī CRO līmeni [Okita, 2004]. 

Aterosklerotiskajā iekaisumā tam ir daudzējāda loma – adhēzijas molekulu 

izdalīšanās veicināšana, PAI-1 izdales endotēlijā veicināšana, fibrinolīzes 

mazināšana, nitrīta oksīda bioaktivitātes samazināšana, ZBLH iekļuves makrofāgos 

veicināšana [Danenberg, 2003; Kampoli, 2009]. 
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CRO ir nozīmīgs marķieris gan primārajā, gan sekundārajā KVS profilaksē. 

Vairāk nekā 20 prospektīvi epidemioloģiski pētījumi parāda augstas jutības CRO kā 

neatkarīgu miokarda infarkta, insulta, perifēro artēriju slimības, pēkšľas kardiālas 

nāves riska faktoru pat veselām personām [Colabro, 2007; Ridker, 2004; Pearson, 

2003]. Paaugstināts CRO, noteikts pirms perkutānas koronārās intervences, ir visu 

cēloľu mirstības pieauguma prognostisks rādītājs pacientiem ar stabilu un nestabilu 

KSS [Razzouk, 2009]. Lieli pētījumi gan Eiropā, gan Amerikā parādīja, ka CRO 

līmenis labāk nekā ZBLH līmenis prognozē KVS risku [Boekholdt, 2006; Danesh, 

2004], tomēr, ľemot vērā, ka abi šie rādītāji KVS risku atspoguļo atšķirīgā veidā, 

CRO noteikšana vienlaikus ar lipīdiem varētu uzlabot KVS riska prognozēšanu 

[Libby, 2007]. Absolūtais KVS risks ir augstāks personām ar augstu CRO un zemu 

ZBLH līmeni nekā personām ar augstu ZBLH līmeni un zemu CRO līmeni [Ridker, 

2002].  

2003. gadā Amerikas Sirds asociācijas un Slimību kontroles un profilakses 

centra paziľojumā ieteikts veikt divus CRO līmeľa mērījumus ar divu nedēļu 

starplaiku personām ar vidēju KVS risku (10–20% pēc Fremingemas riska 

kalkulācijas shēmas). Ja CRO < 1 mg/L, risks ir zems, ja CRO 1–3 mg/L, risks ir 

vidējs un ja CRO >3 mg/L, risks ir augsts. Savukārt, ja CRO līmenis divos 

mērījumos pārsniedz 10 mg/L, jādomā par akūtu iekaisumu un pacientu 

nepieciešams papildus izmeklēt tā cēloľa noskaidrošanai [Pearsom, 2003, Wilson, 

2008]. 

Pētījumos par KVS biežāk ir pieľemts noteikt hsCRO – augstas jutības 

CRO, tomēr ir veikti vairāki pētījumi, kas pierāda CRO un hsCRO ciešu savstarpēju 

korelāciju un līdzīgus rezultātus, nosakot CRO vienlaikus ar abām metodēm [Bahs, 

2005; Clarke, 2005], tāpēc arī mēs savā novērojumā noteicām CRO, kas klīniskajā 

praksē ir pieejamāks un lētāks izmeklējums. 

TNF-α ir viens no iekaisumu veicinošajiem citokīniem, kas piedalās 

iedzimtās imunitātes veidošanā, kā arī veicina citu iekaisuma citokīnu produkciju un 

kavē adiponektīna aktivitāti [Xavier, 2006]. TNF-α var izraisīt šūnu apoptozi, 

iekaisumu un kavēt tumorģenēzi un vīrusu replikācijas [Locksley, 2001]. Galvenokārt 

tas tiek producēts makrofāgos un nelielā daudzumā arī citās šūnās – endoteliālajās 
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šūnās, gludās muskulatūras šūnās, adipocītos, fibroblastos un citās šūnās [Popa, 

2007]. Kopā ar citiem iekaisumu veicinošajiem citokīniem, hemokīniem un dažādām 

imūnajām šūnām TNF-α veicina aterosklerotisko bojājumu veidošanos, stimulējot 

adhēzijas molekulu izdali endoteliālajās šūnas, aktivējot iekaisuma šūnas un iniciējot 

iekaisuma kaskādi asinsvada sieniľā [Ross, 1999; Skoog, 2002]. 

TNF-α ir iesaistīts arī TG un holesterīna metabolismā. Pacientiem ar akūtām 

iekaisuma slimībām un sepsi, kuru gadījumos ir paaugstināts TNF-α līmenis, ir 

novērots arī paaugstināts TG līmenis [Lind, 1994; Gabay, 1999], arī pacientiem ar 

audzējiem un hroniskām infekcijām, kā iegūtais imūndeficīta sindroms, kuru 

gadījumā novēro paaugstinātu TNF-α līmeni, novēro arī hipertrigliceridēmiju [Rossi 

Fanelli, 1995; Grunfeld, 1992]. TNF-α palielina plazmas TG līmeni, palielinot tā 

sintēzes galvenā substrāta (brīvo taukskābju) līmeni [Feingold, 1990], kavējot ar TG 

bagātu lipoproteīnu (ļoti zema blīvuma lipoproteīnu holesterīna) izvadi no asins 

cirkulācijas [Popa, 2007], kā arī samazinot lipoproteīnu lipāzes aktivitāti [Grunfeld, 

1991]. TNF-α samazina arī holesterīna reverso transportu no perifērajiem audiem uz 

aknām [Popa, 2007]. 

TNF-α ir iesaistīts miokarda disfunkcijas un remodelācijas attīstībā pēc 

miokarda infarkta [Nian, 2004]. Normālas homeostāzes apstākļos tas miokardā nav 

atrodams, tas ir stresa inducēts citokīns, kas veidojas hipoksijas, išēmijas vai 

miokarda infarkta gadījumā [Valgimigli, 2005]. Savukārt veseliem vīriešiem korelē 

ar palielinātu miokarda infarktu nākotnē neatkarīgi no hsCRO līmeľa [Ridker, 2000].  

TNF-α ir saistīts arī ar insulīna rezistences veidošanos, tas veicina insulīna 

rezistenci (Xavier, 2006), sekmējot insulīna receptora substrāta-1 (IRS-1) serīna 

fosforilēšanu, un kavē adiponektīna sintēzi (Matsuzawa, 2006; Xavier, 2006). Ir 

novērota pozitīva TNF-α līmeľa korelācija ar ĶMI, un pacientiem ar adipozitāti tā 

līmenis pēc svara samazināšanas arī mazinās [Hostamisligil, 1995; Ziccardi, 2002]. 

Adipocīti ir gan TNF-α avots, gan arī iedarbības vieta [Fruhbeck, 2004], jo tieši 

adipocītos izstrādātajam TNF-α tiek piedēvēta galvenā loma insulīna rezistences un 

glikozes metabolisma noviržu attīstībā [Gimeno, 2005; Hostamisligil, 1994].  



40 

 

IL-6 stimulē CRO sintēzi aknās (Xavier, 2006). Var veicināt 

aterosklerotiskās plātnītes nestabilitāti, palielinot matrices metālproteināžu, TNF-α 

un MCP-1 sintēzi [Schieffer, 2000]. FRISC II (abreviatūra no angļu valodas – In the 

Fragmin and/or early Revascularization during InStability in Coronary artery 

disease) pētījumā paaugstināts IL-6 līmenis (>5 ng/L) bija saistīts ar augstāku 

mirstību gan pēc 6, gan 12 mēnešiem neatkarīgi no troponīna un hsCRO [Lindmark, 

2001]. Pētījumu dati liecina, ka paaugstināts IL-6 līmenis varētu palīdzēt identificēt 

pacientus ar smagākiem KVN un tos, kam būtu nepieciešama agresīvāka terapija. 

Tomēr IL-6 kā marķiera izmantošana ikdienas praksē ir ierobežota, jo tā līmenim 

raksturīgas lielas diennakts svārstības un pētījumos vēl nav iegūti pietiekami 

pierādījumi [Zakynthinos, 2009]. Apmēram 30% no cirkulējošā IL-6 producē 

viscerālie taukaudi [Pi-Sunyer, 2006]. 

Adiponektīns 

Adiponektīns ir viens no tikai taukaudos sekretētajiem metaboli aktīvajiem 

proteīniem (adipocitokīniem). Tam ir trīs izoformas: heksamērs, trimērs un augstas 

molekulmasas adiponektīns [Empana, 2008; Xavier, 2006; Toeh, 2006]. Šo izoformu 

bioloģiskā nozīmība līdz šim nav īsti skaidra, bet ir pētījumi, ka augstas 

molekulmasas adiponektīna līmenis labāk korelē ar klīniskiem pozitīviem efektiem 

uz insulīna jutību nekā kopējais adiponektīna līmenis [Pajvani, 2004]. Atšķirībā no 

citiem hormoniem adiponektīnam piemīt kardiovaskulāro un metabolo procesus 

aizsargājošas spējas ar insulīna sensitivizācijas, pretiekaisuma, antiaterogēno, 

antitrombotisko un antiangiogēno īpašību palīdzību [Linn, 2005; Kato, 2006]. Šis 

hormons palielina insulīna jutību muskuļos un aknās un palielina brīvo taukskābju 

oksidāciju vairākos audos, tostarp arī muskuļu šķiedrās. Adiponektīns samazina arī 

brīvās taukskābes serumā, glikozes daudzumu un triacilglicerola koncentrāciju. 

Adiponektīna daudzums samazinās aptaukošanās gadījumā, un šis efekts ir izteiktāks 

vīriešiem nekā sievietēm. [Colabro, 2008]. Adiponektīns uzkrājas aterosklerotiskā 

procesa skarto artēriju subendoteliālajā telpā, kur kavē monocītu adhēziju pie 

endoteliālajām šūnām, to fagocītisko aktivitāti, samazina modificēto lipoproteīnu 

uzkrāšanos asinsvadu sieniľā, asinsvada gludo muskuļu šūnu migrāciju un 

proliferāciju [Ham, 2007; Kumada, 2003]. 
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Tam ir galvenā loma glikozes un tauku metabolismā [Ērglis, 2007]. 

Sievietēm ir par 40% lielāks cirkulējošā adiponektīna līmenis asinīs [Ham, 2007; 

Wolk, 2007]. Pētījumi arī rāda, ka pacientiem ar hronisku sirds mazspēju augstāks 

adiponektīna līmenis ir saistīts ar lielāku mirstību [Kistorp, 2005]. Adiponektīna 

līmenis ir samazināts pacientiem ar aptaukošanos, arteriālu hipertensiju, metabolo 

sindromu, insulīna rezistenci, cukura diabētu un KSS (Hajer, 2007], savukārt 

dzīvesveida modifikācija palielina adiponektīna līmeni pacientiem ar diabētu vai 

aptaukošanos [Brekke, 2005]. 

Zems adiponektīna līmenis ir saistīts ar turpmāku kreisā kambara 

hipertrofijas attīstību pacientiem ar arteriālu hipertensiju un kreisā kambara 

diastolisku disfunkciju [Hong, 2004]. Adiponektīna līmenis var būt mirstības 

prognostisks rādītājs pacientiem ar hronisku sirds mazspēju [Kistorp, 2005], tomēr 

dati ir pretrunīgi, jo paaugstināts adiponektīna līmenis ir cieši saistīts ar paaugstinātu 

mirstības risku hroniskas sirds mazspējas galējās stadijās [Anker, 1997], kā arī ir 

neatkarīgs marķieris miokarda infarktam un visu cēloľu mirstībai vīriešiem ar augstu 

kardiovaskulāro risku un koronārām sāpēm [Cavusoglu, 2006]. 

Tomēr publicētajā literatūrā par adiponektīna labvēlīgo efektu ir arī 

pretrunīgi dati, jo pēdējos gados pētījumos ir pierādīts, ka personām ar augstu KV 

notikumu risku vai jau klīnisku sirds slimību (piemēram, sirds mazspēju), hronisku 

nieru slimību un vecākiem vīriešiem augsts adiponektīna līmenis ir palielinātas 

mirstības rādītājs neatkarīgi no RF un sirds mazspējas pakāpes [Kistorp, 2005; 

George, 2006; Menon, 2006; Wannamethee, 2007]. Arī hronisku iekaisīgu slimību 

(piemēram, reimatoīdais artrīts) gadījumā ir novērota adiponektīna palielināšanās un 

pozitīva korelācija ar iekaisuma marķieriem [Fantuzzi, 2008]. Amerikas Savienotajās 

Valstīs veiktais prospektīvais pētījums [Pischon, 2004] apstiprināja, ka augsta 

adiponektīna koncentrācija vīriešiem vairāk nekā sievietēm ir saistīta ar zemāku 

miokarda infarkta risku. 

Leptīns 

Leptīns ir adipocītos sekretēts hormons, kas, nonākot asinīs, šķērso 

hematoencefālo barjeru un piesaistās receptoriem hipotalāmā. Caur šiem receptoriem 
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tiek stimulēta neiropeptīdu un neiromediatoru izdale un kavēta ēdiena uzľemšana. 

Leptīns nodrošina atgriezenisko saiti starp taukaudu enerģijas uzkrājumiem un 

centrālo nervu sistēmu [Schiling, 2002], regulē barības uzľemšanu, sāta sajūtu, 

samazina apetīti, palielina enerģijas patēriľu [Matsuzawa, 2006; Gimeno, 2005; 

Lago, 2007]. Tā līmenis ir tieši proporcionāla ķermeľa taukaudu daudzumam, tādēļ, 

tam pieaugot (adipozitātes gadījumā), pieaug arī leptīna līmenis [Xavier, 2006; 

Haynes, 2008]. Aptaukošanās gadījumā ir aprakstīta ―leptīna rezistence‖ – leptīna 

piesaisti receptoriem hipotalāmā bloķē citi hormoni, un tas noved pie apetītes un 

taukaudu uzkrāšanās pieauguma [Momin, 2006; Wolk, 2006; Schiling, 2002]. Tā 

izdalīšanu stimulē insulīns, kā arī ietekmē TNF-α, estrogēni, brīvās taukskābes un 

augšanas hormons [Zhang, 2000).  

Leptīns palielina lipīdu oksidāciju aknās un adipocītos [Long, 2006], 

oksidatīvo stresu, iekaisumu asinsvadu sieniľā un asinsvadu gludās muskulatūras 

šūnu migrāciju un proliferāciju, samazina asinsvadu elastīgumu [Koh, 2008; Piatti., 

2005]. Pētījumos leptīnam ir konstatēta arī vazodilatējoša iedarbība, bet tās 

mehānisms līdz galam nav skaidrs [Momin, 2006; Matsuda, 2003; Vecchione, 2002]. 

Dati arī liecina, ka leptīns var palielināt simpātiskās nervu sistēmas aktivāciju, 

superoksīda produkciju, asinsvadu kalcifikāciju, angioģenēzi [Yamagishi, 2001; 

Parhami, 2001; Cao, 2001]. Lai arī ir zināms, ka leptīna galvenā iedarbība notiek 

hipotalāmā, tomēr tā receptori ir plaši sastopami arī perifērajos audos, arī 

kardiovaskulārajā sistēmā un koronārajās artērijās – imūnajās šūnās, asinsvadu 

gludās muskulatūras šūnās, endotēlija šūnās, kā arī aterosklerotiskajās plātnītēs 

[Wolk, 2006]. Hiperleptinēmija ir saistīta arī ar insulīna rezistenci, un pētījumos ir 

konstatēts, ka ne tikai aptaukošanās gadījumā, bet arī neatkarīgi no ĶMI lieluma 

pacientiem ar augstāku leptīna līmeni ir lielāks risks arteriālas hipertensijas attīstībai 

[Galletti, 2008]. 

Aktivējot gludās muskulatūras šūnas, palielināts leptīna līmenis veicina 

stentu restenozi [Piatti, 2005]. 
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Koronārajos asinsvados izgulsnētā kalcija daudzums 

Koronāro asinsvadu kalcifikācija literatūrā tiek saukta par aterosklerozes 

sinonīmu, jo tās galvenais iemesls ir aterosklerotiskais process, vienīgais izľēmums 

ir pacienti ar nieru mazspēju [Burke, 2003; Greenland, 2007]. Koronārajos 

asinsvados izgulsnētais kalcijs cieši korelē ar aterosklerotiskās plātnītes izplatību 

koronārajos asinsvados [Budoff, 2005]. Ir pieejami arvien vairāk pētījumu par KVS 

riska noteikšanu, balstoties uz koronārajos asinsvados izgulsnētā kalcija (Ca Score) 

noteikšanu, un lieli pētījumi ir parādījuši, ka palielināts koronāro asinsvadu Ca Score 

ir saistīts ar palielinātu KVN risku. Metaanalīzē, kas ietvēra četrus pētījumus 

(n=3970 pacienti), konstatēja, ka Ca Score noteikšana ir vērtīgāka par tradicionālo 

RF noteikšanu [Pletcher, 2004]. Ziľojumā no MESA (abreviatūra no angļu valodas – 

Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis) konstatēta cieša saistība starp koronāro 

asinsvadu kalcifikāciju un KSS sastopamību. Relatīvais KSS risks svārstās no 3,6 

līdz 9,7 atkarībā kalcifikātu daudzuma [Detrano, 2008]. Savukārt kalcija iztrūkumam 

koronārajos asinsvados ir augsta negatīva prognostiska vērtība attiecībā uz 

turpmākiem KVN [Budoff, 2007; Bax, 2006]. 

Pastāv cieša kvantitatīva saistība starp koronārajos asinsvados izgulsnēto 

kalciju un aterosklerotiskām plātnītēm, bet tikai vāja nelineāra saistība starp 

izgulsnēto kalciju un angiogrāfiski konstatēto asinsvadu obstrukcijas pakāpi 

[Greenland, 2007]. Lai arī reti, tomēr ir gadījumi, kad, lai arī kalcija izgulsnēšanās 

koronārajos asinsvados netiek konstatēta, ir iespējamas nekalcificētas, lipīdiem 

bagātas aterosklerotiskās plātnītes ar plānu fibrozo kapsulu šajos asinsvados [Cheng, 

2007; Rubinstein 2007]. Šobrīd klīniskajā praksē Ca Score noteikšana ir 

rekomendēta pacientiem ar vidēju risku, lai to vidū identificētu pacientu ar augstu 

KVS, bet bez vai ar neizteiktiem tradicionālajiem RF [Budoff, 2008]. 

Potītes-augšdelma indekss 

Potītes-augšdelma (brahiālais) indekss (PBI) – potītes un augšdelma 

sistoliskā arteriālā spiediena attiecība – ir neinvazīvs mērījums perifēro artēriju 

slimības diagnosticēšanai apakšējās ekstremitātēs un KVS riska novērtēšanai 

asimptomātiskiem pacientiem [Doobay, 2005]. Amerikas Diabēta asociācijas 
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[American Diabetes Association, 2003] rekomendētā PBI interpretācija atspoguļota 

2.2.3.1. tabulā. 

2.2.3.1. tabula 

Potītes-augšdelma indeksa interpretācija 

Pakāpe PBI 

Norma 0,91–1,3 

Viegla obstrukcija 0,70–0,90 

Mērena obstrukcija 0,40–0,69 

Izteikta obstrukcija <0,40 

Iespējama asinsvada kalcifikācija >1,30 

 

Pētījumu metaanalīze atklāj, ka zems PBI (<0,9) ir saistīts ar apmēram divas 

reizes lielāku kopējo mirstību nākamo 10 gadu laikā, lielāku KV mirstību, biežākiem 

KV notikumiem [Fowkes, 2008; Heald, 2006]. PBI noteikšana papildus 

tradicionālajiem RF var sniegt papildu informāciju un uzlabot KVS riska noteikšanas 

precizitāti [Ankle Brachial Index Collaboration, 2008]. Ne tikai pacientiem ar 

pazeminātu PBI (<0,9), bet arī pacientiem ar PBI robežlielumiem (≥0,9<1,1) ir par 

60% palielināta kopējā mirstība un par 89% palielināta mirstība no KVS, tāpēc tiek 

rekomendēts šādus pacientus pielīdzināt augsta KVS riska pacientiem [Zheng, 2010]. 

Pētījumos ir konstatēts, ka pacientiem ar akūtu insultu vai tranzitoru išēmisku lēkmi 

PBI ir neatkarīgs KVS riska un mirstības prognostisks faktors un var tikt izmantots, 

lai noteiktu pacientus, kam ir augsts atkārtota insulta risks [Busch, 2009]. Lai gan 

daudzu pētījumu rezultāti apstiprina PBI kā KVS riska un mirstības marķieri, dažādu 

starptautisko organizāciju KV vadlīniju ieteikumi attiecībā uz PBI lietošanu ir 

pretrunīgi. Amerikas Kardioloģijas kolēģijas, Amerikas Sirds asociācijas un 

Starptautisko Vaskulāro specialitāšu asociāciju rekomendācijas norāda, ka PBI 

noteikšana riska populācijas pacientiem atbilst I A klases rekomendācijām [Hirsch, 

2006; Norgren, 2007]. Savukārt USPSTF 2005. gadā izdotajās rekomendācijās 

iebilda pret PBI noteikšanu kā rutīnas izmeklējumu perifēro asinsvadu slimību 

skrīningam, jo PBI nesniedz papildu informāciju ārstēšanai, salīdzinot ar parastām 

KVS riska noteikšanas metodēm. 
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Metabolais sindroms 

KVS RF reti pastāv izolēti, visbiežāk pacientiem konstatē vairākus RF 

vienlaikus, jo tiem ir kopēji patoģenētiskie mehānismi un ir tieksme darboties 

sinerģiski. Vienlaikus esoši RF KVS risku septiľkāršo vīriešiem un pieckāršo 

sievietēm [Gotto, 2003; Erhardt, 2004]. Weycker ar kolēģiem, apsekojot 57 573 

pacientus ar AH, bet bez KVS, konstatēja, ka vairāk nekā 50% no šiem pacientiem 

vienlaikus bija arī citi KVS RF (CD, dislipidēmija vai paaugstināts ĶMI). Vairāku 

savstarpēji saistītu KVS un CD RF kopumu (aptaukošanās (īpaši abdomināla), 

paaugstināta glikēmija, paaugstināts asinsspiediens, paaugstināts TG un pazemināts 

ABLH līmenis) sauc par metabolo sindromu (MS). Pasaules Veselības Organizācijas 

(PVO) konsultantu grupa 1998. gadā pirmo reizi formulēja MS definīciju (Alberti, 

1998). Insulīna rezistence (IR) šajā definīcijā tika uzskatīta par galveno MS RF. Pēc 

PVO kritērijiem, MS diagnozi apstiprināja insulīna rezistences rādītāju esamība un 

papildus vēl divi no jau minētajiem RF (aptaukošanās, arteriāla hipertensija, 

paaugstināts TG līmenis, samazināts ABLH līmenis vai mikroalbuminūrija). 2001. 

gadā jaunu MS definīciju publicēja NCEP/ATP III (abreviatūra no angļu valodas, 

National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III) [National 

Cholesterol Education Program Expert Panel, 2002]. Šajā definīcijā vairs neietilpa 

IR, un arī neviens cits atsevišķs RF nebija obligāts diagnozes formulēšanai. MS 

diagnozes noteikšanai bija nepieciešami trīs no pieciem šādiem kritērijiem – 

abdomināla aptaukošanās, paaugstināts TG līmenis, samazināts ABLH līmenis, 

paaugstināts asinsspiediens un paaugstināta tukšas dūšas glikēmija (izmainīta tukšas 

dūšas glikēmija vai 2. tipa CD). Nākamie mēģinājumi saskaľot un precizēt MS 

definīcijas bija 2005. gadā, kad to darīja gan Starptautiskā Diabēta federācija (IDF – 

abreviatūra no angļu valodas, International Diabetes Federation), gan Amerikas 

Sirds asociācija/ Nacionālais Sirds, plaušu un asins institūts (AHA/NHLBI – 

abreviatūra no angļu valodas, American Heart Association/National Heart, Lung and 

Blood Institute). Tomēr arī šo organizāciju MS definīcijas atšķīrās ar dažādiem VA 

kritērijiem [Alberti, 2005; Grundy, 2005]. IDF definīcijā obligāti nepieciešamais 

kritērijs bija abdomināla aptaukošanās (noteikta ar VA palīdzību) un papildus vēl 

divi no jau NCEP/ATP III minētajiem kritērijiem. AHA/NHLBI definīcijā abdomināla 

aptaukošanas ir viens no kritērijiem, kas saskanēja ar IDF un NCEP ATP III 
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definīcijās minētajiem kritērijiem. Šajās abās definīcijās atšķīrās arī rekomendētie 

VA kritiskie lielumi abdominālas adipozitātes noteikšanai. Pēc IDF rekomendācijām, 

abdominālās adipozitātes kritiskie lielumi Eiropas iedzīvotājiem bija ≥94 cm 

vīriešiem un ≥80 cm sievietēm, kā arī bija ieteikts tos adaptēt konkrētām etniskajām 

grupām, savukārt AHA/NHLBI par kritiskiem lielumiem ieteica atzīt ≥102 cm 

vīriešiem un ≥88 cm sievietēm neatkarīgi no etniskās piederības. 

2009. gadā tika publicēta IDF un AHA/NHLBI saskaľotā MS definīcija, 

kurā VA vairs nav obligāts kritērijs, bet tikai viens no pieciem iespējamajiem. 

Līdzīgi kā 2005. gada AHA/NHLBI definīcijā, arī šajā saskaľotajā definīcija ir jābūt 

jebkuriem trim no jau iepriekšējās definīcijās minētajiem pieciem kritērijiem. VA 

nav stingri noteikti kritiskie lielumi, bet tie ir konkrētai populācijai vai etniskai 

grupai specifiski. To precīzākai noteikšanai ir nepieciešami populāciju šķērsgriezuma 

un garengriezuma pētījumi par VA saistību ar KVS un CD risku [Albeti, 2009]. 

MS dažādu definīciju kritēriji apkopoti 2.2.3.2. tabulā. 
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2.2.3.2. tabula 

Metabolā sindroma dažādu definīciju kopsavilkums 

Klīniskie 

parametri 

IDF un 

AHA/NHLBI  
IDF  AHA/NHLBI ATP III  PVO 

Gads 2009. gads 2005. gads 2005. gads 2001. gads 1998. gads 

Insulīna 

rezistence 
– – – – + 

Vidukļa 

apkārtmērs 

Atkarībā no 

populācijas un 

etniskās 

piederības 

≥94 cm 

vīriešiem, 

≥80 cm 

sievietēm 

≥102 cm 

vīriešiem, 

≥88 cm 

sievietēm 

≥102 cm 

vīriešiem, 

≥88 cm 

sievietēm 

– 

Ķermeņa 

masas 

indekss 

– – – – >30 kg/m
2
 

Triglicerīdi ≥ 1,7 mmol/L 
≥ 1,7 

mmol/L 
≥ 1,7 mmol/L 

≥ 1,7 

mmol/L 

≥ 1,7 

mmol/L 

Augsta 

blīvuma 

lipoproteīnu 

holesterīns 

<1,03 mmol/L 

vīriešiem, 

<1,30 mmol/L 

sievietēm 

<1,03 mmol/L 

vīriešiem, 

<1,30 mmol/L 

sievietēm 

<1,03 mmol/L 

vīriešiem, 

<1,30 mmol/L 

sievietēm 

<1,03 mmol/L 

vīriešiem, 

<1,30 mmol/L 

sievietēm 

<0,91 mmol/L 

vīriešiem, 

<1,01 mmol/L 

sievietēm 

Asins-

spiediens 

≥130/85mm 

Hg; anamnēzē 

AH; 

hipotensīvo 

medikamentu 

lietošana 

≥130/85  

mm Hg 

≥130/85 mm 

Hg 

≥130/85  

mm Hg 

≥140/90 mm 

Hg 

Glikoze 

Tukšas dūšas 

glikēmija ≥5,6 

mmol/L, vai 

hipoglikemi-

zējoša terapija 

Tukšas 

dūšas 

glikēmija 

≥5,6 

mmol/L 

Tukšas dūšas 

glikēmija 

≥5,6 mmol/L 

Tukšas 

dūšas 

glikēmija 

>6,1 

mmol/L 

GTT, 

izmainīta 

tukšas dūšas 

glikēmija,  

2. tipa CD 

Mikro-

albumin-

ūrija 

– – – – + 
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Pēdējos gados literatūrā tiek runāts ne tikai par aptaukošanās epidēmiju, bet 

arī par MS pandēmiju. MS izplatība lielākajā daļā valstu ir 20–30% no pieaugušo 

populācijas vai dažās populācijās pat vairāk [Grundy, 2008]. Neseni pētījumi parāda, 

ka pacientiem ar MS, kas noteikts pēc dažādām definīcijām, ir augstāks KVS 

mirstības risks [Katzmarzyk, 2006; Qiao, 2006; Assmann, 2007; Nilson, 2007]. 2007. 

gadā Gami un kolēģu publicētajā metaanalīzē par metabolo sindromu secināts, ka 

sievietēm ar MS ir par trešdaļu lielāks KV notikumu un nāves risks nekā vīriešiem. 

Vidēja vecuma vīriešiem ar MS neatkarīgi no ĶMI ir palielināts KV notikumu un 

nāves risks [Arnlov, 2010]. 

Homocisteīns 

Homocisteīns ir asinīs cirkulējoša aminoskābe. Pirmās sakarības starp 

homocisteīna līmeni un KVS tika aprakstītas jau 1969. gadā. Sākotnēji to aprakstīja 

homocisteinūrijas slimniekiem, kuriem jau agrā jaunībā konstatēja KSS. 20. 

gadsimta 80. un 90. gados veiktajos pētījumos tika pierādīta saistība starp palielinātu 

homocisteīna līmeni un palielinātu priekšlaicīgas KSS, insulta un venozu trombožu 

risku pat pacientiem ar normālu holesterīna līmeni [Verhoef, 1997; Loralie, 2000; 

Tanne, 2003; Kang, 1992; Eikelboom, 1999; Hackam, 2000]. Vairāki vēlāki pētījumi 

ir pierādījuši homocisteīna saistību ar miokarda infarktu, atkārtotiem KVN 

[Mateztzky, 2003; Soinio, 2004; Stubbs, 2000; Virtanen, 2005], priekšlaicīgu KSS 

attīstību, KV un kopējo mirstību, komplikāciju pieaugumu pēc angioplastijām, 

miegartēriju stenozēm, insultu un sirds mazspējas attīstību. Tomēr ir pētījumi (VISP, 

NORVIT, HOPE), kuros pacienti ar hiperhomocisteinēmiju saľēma B grupas 

vitamīnus un folijskābi un, lai arī homocisteīna līmenis ievērojami samazinājās, 

kopējā mirstība un mirstība no KVN nemazinājās [Ebbing, 2008; Toole, 2004; Lonn, 

2008]. 

Plazminogēna aktivatora inhibitors-1 

Plazmas plazminogēna aktivatora inhibitors-1 (PAI-1) ir serīna proteāzes 

inhibitoru saimes pārstāvis. To sekretē endotēlija šūnas, asinsvadu gludās 

muskulatūras šūnas, trombocīti, kā arī adipocīti. PAI-1 ir galvenais fibrinolīzes 
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inhibitors, inaktivējot urokināzes tipa un audu tipa plazminogēna aktivatoru [Pi-

Sunyer, 2006; Kershaw, 2004; Binder, 2002]. Pavājināta fibrinolīze noved pie 

pastiprinātas fibrīna uzkrāšanās asinsvados, aterotrombozes un palielināta KVS 

attīstības riska, īpaši adipozitātes, insulīna rezistences, metabolā sindroma vai 2. tipa 

cukura diabēta gadījumā [Gimeno, 2005]. Publicētajā literatūrā ir dati, ka plazmas 

ZBLH varētu izraisīt PAI-1 pastiprinātu izdali no endotēlija šūnām asinsvada lūmenā 

un PAI-1 iekļūšanu subendoteliālajā telpā, tādā veidā veicinot aterosklerotisko 

plātnīšu remodelācijas un ruptūras [Jovin, 2003]. 

Palielināts PAI-1 līmenis ir saistīts arī ar mazkustīgu dzīvesveidu [Lira, 

2010] – pētījumā salīdzinot PAI-1 līmeľus jauniem veseliem nesmēķējošiem 

vīriešiem ar mazkustīgu dzīvesveidu un sportistiem, novēroja statistiski ticamu 

augstāku PAI-1 līmeni mazkustīga dzīvesveida gadījumā. 1998. gadā Paramo ar 

kolēģiem novēroja ievērojamu PAI-1 līmeľa samazināšanos pēc 9 mēnešu ilgas 

aerobas fiziskas slodzes [Paramo, 1998]. Ir dati, kas liecina par PAI-1 kā KV 

mirstības un KVN prognozētāju [Arikan, 2009]. Collet ar kolēģiem 2003. gadā 

aprakstīja saistību starp ievērojamu PAI-1 līmeľa pieaugumu pacientiem ar akūtu 

miokarda infarktu un ST segmenta elevāciju ar mirstību un sirds mazspējas attīstību 

pirmās diennakts un pirmā mēneša laikā pēc miokarda infarkta. Ir novērota arī PAI-1 

līmeľa ievērojama samazināšanās pēc svara samazināšanas vai insulīna jutības 

uzlabošanās pēc medikamentozas terapijas ar metformīnu vai tiazolidīndioniem 

[Mertens, 2002]. 
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3. Darba mērķis un uzdevumi  

3.1. Darba mērķis 

Izvērtēt KVS RF un metabolā sindroma un tā  pazīmju izplatību dažādos 

Latvijas iedzīvotāju kontingentos un noteikt to saistību ar adipokīniem, iekaisuma, 

glikozes metabolisma pārmaiľu un agrīnas aterosklerozes marķieriem, lai izstrādātu 

praktiskus ieteikumus kardiometabolā riska novērtēšanai un KVS profilaksei.  

3.2. Darba uzdevumi 

1. Izstrādāt standartizētas un savietojamas anketas dažādu pacientu grupu 

anketēšanai. 

2. Iegūt datus par KVS RF sastopamību ~20 000 personām, kuras ir apmeklējušas 

sirds veselības kabinetus dažādos Latvijas reģionos (veikt šo personu anketēšanu; 

noteikt glikozes līmeni un lipīdu frakcijas asinīs). Iegūtos rezultātus analizēt atsevišķi 

dažādās pacientu apakšgrupās: visai grupai kopumā; atsevišķi abiem dzimumiem; 

jaunākām un vecākām personām; 

3. Iegūt datus par KVS RF sastopamību ~ 1200 ģimenes ārstu pacientiem (veikt 

pacientu anketēšanu; noteikt glikozes līmeni, holesterīna frakcijas un CRO asinīs). 

Iegūtos rezultātus analizēt atsevišķi dažādās pacientu apakšgrupās: visai grupai 

kopumā; atsevišķi abiem dzimumiem; jaunākām un vecākām personām; pacientiem 

ar un bez MS. 

4. Noteikt MS un tā pazīmju sastopamību ģimenes ārstu pacientu vidū. 

5. Apsekot ~150 stacionāra pacientus, atlasot pacientus ar MS un izveidojot 

kontroles grupu. Veikt šo pacientu anketēšanu, noteikt adipokīnus (adipenektīnu un 

leptīnu), iekaisuma marķierus (CRO, IL6, TNFα), tromboģenēzes marķieri PAI-1, 

noteikt viscerālo tauku un izgulsnētā kalcija daudzuma sirds asinsvados ar DT 

palīdzību un potītes-augšdelma indeksu un salīdzināt šo rādītāju līmeľus MS un 

kontroles grupas pacientiem. 
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6. Noteikt jauno KVS RF korelācijas un savstarpējās saistības ar tradicionālajiem 

KVS RF metabolā sindroma gadījumā. 

7. Izstrādāt praktiskus ieteikumus adiponektīna, leptīna, IL6, TNF-α, PAI-1, CRO, 

insulīna rezistences rādītāju (HOMA-IR), koronārajos asinsvados izgulsnētā kalcija 

un viscerālo tauku daudzuma izmantošanai, lai sekmīgāk identificētu personas ar 

augstu KVS risku primārās aprūpes ārstu (PAĀ) un speciālistu praksē.  

 

3.3. Darba hipotēzes 

1. Ļoti bieži KVS RF ir nediagnosticēti to personu vidū, kuri sevi uzskata par 

veseliem.  

2. Par rādītājiem, kas praktiski un ticami raksturo agrīnu ateroģenēzi, var uzskatīt 

adipokīnus, iekaisuma un tromboģenēzes marķierus, ka arī koronārajos asinsvados 

izgulsnētā kalcija daudzumu. 

3. Padziļināta kardiometabolā riska izvērtēšana ļaus izveidot praktiskus ieteikumus 

latentas norises KVS un agrīnas aterosklerozes diagnostikai.  
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4. Materiāli un metodes        

 Zinātniskais darbs tika izstrādāts SIA ―Rīgas 1. slimnīcas‖ Interno slimību 

klīnikā laika posmā no 2006. līdz 2009. gadam. Šajā laikā pētījuma datu bāzē tika 

iekļauti 28 836 personu dati. Sadarbības partneri zinātniskā darba izstrādē bija: 

Veselības veicināšanas valsts aģentūra, kuras darbību pārľēma Sabiedrības veselības 

aģentūra (K. Zariľa); primārās aprūpes ārstu prakses dažādos Latvijas novados; 

medicīnas sabiedrība ARS (dr. L. Zvaigzne); SIA ―E.Gulbja laboratorija‖ (dr. D. 

Gavars); Latvijas Universitātes Klīniskās un eksperimentālās medicīnas institūts 

(asoc. prof. P. Tretjakovs). 

4.1. Darbā iekļauto pacientu grupas un to raksturojums 

Zinātniskajā darbā iekļautās personas tika iedalītas trīs grupās atkarībā no to 

iekļaušanas vietas un izmeklēšanas apjoma: 

1) sirds veselības kabinetu (SVK) apmeklētāji; 

2) ģimenes ārstu pacienti; 

3) stacionāra pacientu grupa, kurā tika izdalīti pacienti ar metabolo 

sindromu un kontroles grupa. 

Lai visu grupu pacienti tiktu iztaujāti un izmeklēti pēc vienotas shēmas, tika 

izstrādātas vienotas un savstarpēji savietojamas anketas, kas palīdzēja rezultātu 

analizēšanas gaitā savā starpā salīdzināt iegūtos rezultātus. Visu trīs anketu paraugus 

skatīt pielikumā. 

Sirds veselības kabinetu apmeklētāji 

Šajā grupā tika iekļautas 27 235 personas, kuras brīvprātīgi apmeklēja SVK 

laikā no 2007. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 31. decembrim. SVK piedāvā iespēju 

jebkuram Latvijas iedzīvotājam iepazīties ar sirds un asinsvadu slimību riska 

faktoriem, kā arī noteikt individuālo risku un saľemt rekomendācijas šī riska 

mazināšanai, veselību veicinošam dzīvesveidam. Kabinetus reizi gadā var apmeklēt 

ikviens bez maksas, sākot no 18 gadu vecuma. Divdesmit vienā kabinetā visos 

Latvijas novados un Rīgā strādā speciāli apmācītas medicīnas māsas, kas veic 

apmeklētāju anketēšanu, lai noskaidrotu sirds slimību riska faktoru esamību, iztaujā 
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par nelabvēlīgu iedzimtību, ēšanas paradumiem, fizisko aktivitāti, smēķēšanu. 

Katram apmeklētājam tiek noteikts svars, augums, ķermeľa masas indekss, vidukļa 

apkārtmērs, asinsspiediens, pulss, kopējā holesterīna, triglicerīdu un glikozes līmenis 

(ar teststrēmeļu palīdzību). Vizītes beigās katram apmeklētājam tiek aprēķināts t.s. 

sirds un asinsvadu sistēmas fatālu notikumu (miokarda infarkts, insults, pēkšľa 

kardiāla nāve) risks tuvāko 10 gadu laikā pēc SCORE (Systemic Coronary Risk 

Evaluation) sistēmas un tiek izsniegta sirds veselības novērtējuma karte. Personas ar 

augstu sirds un asinsvadu fatālu notikumu risku nekavējoties tiek nosūtītas pie 

ģimenes ārsta. 

Sirds veselības novērtēšanas tiešsaistes sistēma SVK 

Lai nodrošinātu SVK efektīvāku darbību mūsu zinātniskā darba veikšanā, 

Rīgas Stradiľa universitātei, sadarbojoties ar Veselības veicināšanas valsts aģentūru, 

pirmo reizi Latvijā 2007. gadā tika izveidota sirds un asinsvadu slimību riska faktoru 

tiešsaistes novērtēšanas sistēma. Tajā tiek ievadīti, uzkrāti un regulāri analizēti dati 

par visu SVK apmeklētāju sirds un asinsvadu veselības stāvokli.  

 Sirds veselības novērtēšanas tiešsaistes sistēmas darbību var iedalīt vairākās 

fāzēs: 

1) datu ievadīšana tiešsaistes sistēmā. 

To veic SVK strādājošās medicīnas māsas; 

2) datu uzglabāšana serverī. 

Datu servera un tiešsaistes sistēmas darbības uzraudzību veic sistēmas 

administrators – datu analītiķis. 

Galvenie tehnoloģiskie risinājumi ir atvērtā koda produkti – OpenBSD, 

Apache, MySQL. Detalizētāku aprakstu skatīt 4.1. tabulā. 
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4.1. tabula 

Sirds veselības kabinetu datu uzglabāšanas servera tehnisko parametru 

apkopojums 

Serveris X86 Intel platforma 

Operētājsistēma OpenBSD 3.9 (GENERIC) 

Failu sistēma # df -h 

Filesystem  Size Used Avail Capacity Mounted on 

/dev/wd0a  491M 61.5M 405M 13% / 

/dev/wd0f  798M 16.0K 758M  0% /home 

/dev/wd0e  2.0G 429M 1.5G 22% /usr 

/dev/wd0d  1008M 458M 499M 48% /var 

# mount 

/dev/wd0a on / type ffs (local) 

/dev/wd0f on /home type ffs (local, nodev, nosuid) 

/dev/wd0e on /usr type ffs (local, nodev) 

/dev/wd0d on /var type ffs (local, nodev, nosuid) 

Tīmekļa 

serveris 

Apache 2 

Skriptu dzinējs PHP 5.0.5 (cli) (built: Mar 1 2006 16:46:00) 

Datu bāze Ver 14.12 Distrib 5.0.21, for unknown-openbsd3.9 (i386) using 

readline 4.3 

Drošība Piekļuve administrēšanas saskarnei (sshd) tiek aizsargāta ar 

ugunsmūri (piekļuve tikai no iepriekš definētām IP adresēm) 

Reizi nedēļā sistēmai tiek veikta pilna rezerves kopēšana, kas tiek 

glabāta uz ārēja datu nesēja citā ēkā 

 

Sistēmas darbību nodrošina vairāki pašu izstrādāti php skripti, kas nodrošina 

lietotājiem ērtu saskarni datu ievadei sistēmā (anketu reģistrēšana), datu saglabāšanu 

datu bāzē, datu meklēšanu, labošanu, kā arī vispārēju statistikas datu attēlošanu. 

Lietotāju tiesību administrēšanai sistēmā ir integrēts rīks MySQL table editor. 

Tiešsaistes sistēmas darbībā tiek ľemti vērā valstī aktuālie likumdošanas akti, 

kas attiecas uz personu datu aizsardzību, tāpēc datu bāze nesatur t.s. sensitīvos datus 

par personām, kuras apmeklējušas SVK. 

Tā kā datu bāzes veidošanas laikā tika ľemta vērā nepieciešamība turpmāk 

statistiski analizēt iegūtos datus, datu uzglabāšanas programma tika savienota ar MS 
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Excel un SPSS statistikas funkcijām un atsevišķi interesējošie parametri tiek 

uzskaitīti un analizēti, neveicot papildu datu apstrādi. 

3) Uzkrāto datu analīze. 

Kopš sistēmas izveides 2007. gada vasarā līdz šim brīdim SVK apmeklējušas 

un dati iegūti par 52 764 personām (25.06.2010. dati) 

Ir iespējama uzkrāto datu dažādu līmeľu analīze. Var analizēt katrā atsevišķā 

SVK uzkrātos datus par iepriekšējo nedēļu, mēnesi, gadu, var analizēt vienā pilsētā 

izvietoto kabinetu datus, kā arī visā valstī kopumā iegūtos datus. Pēc iegūtajiem 

datiem var spriest par SVK darbības statistiskajiem rādītājiem, kā arī analizēt iegūto 

rezultātu kvalitatīvos rādītājus – dažādu riska faktoru izplatību Latvijas iedzīvotāju 

vidū, riska faktoru savstarpējās atkarības. 

Ģimenes ārstu pacienti 

Novērojuma darbības laikā tika veiktas divas trīs dienu ilgas akcijas visos 

Latvijas novados un Rīgā, kuru laikā visi pacienti, kas vecāki par 18 gadiem un kas 

jebkādu iemeslu dēļ šajās dienās apmeklēja savu ģimenes ārstu un atbilda 

iekļaušanas/izslēgšanas kritērijiem, varēja piedalīties novērojumā. 

Iekļaušanas kritēriji: 

1) Vecums ≥18 gadiem; 

2) Pacients iepazinies un parakstījis informētās piekrišanas veidlapu, ko 

apstiprinājusi Latvijas Universitātes Latvijas Kardioloģijas institūta 

klīniski fizioloģisko pētījumu, zāļu un farmaceitisko produktu klīniskās 

izpētes ētikas komiteja. 

Izslēgšanas kritēriji: 

1) akūta vai dekompensēta, smaga aknu slimība ar aknu šūnu mazspējas 

sindromu; 

2) akūtas infekciju slimības pēdējā mēneša laikā; 

3) hroniskas iekaisīgas slimības; 

4) smagas nieru slimības ar hronisku nieru mazspēju (GFĀ <60 ml/min); 
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5) vairogdziedzera slimības ar tireotropo hormonu līmeľa izmaiľām; 

6) aktīvs neoplastisks process. 

 

Novērojuma laikā tika iegūti un analizēti 1400 pacientu dati. Šie pacienti, 

līdzīgi SVK apmeklētājiem, tika anketēti, lai noskaidrotu sirds slimību riska faktoru 

esamību, kā arī tika veikta fizikālā izmeklēšana. Visiem pacientiem SIA ―E. Gulbja 

laboratorijā― tika noteikts KH, TG, ABLH un ZBLH, CRO un aprēķināts ne-augsta 

blīvuma holesterīns (NeABLH= KH-ABLH).  

Stacionāra pacienti 

Novērojumā tika iekļauti 90 Rīgas 1. slimnīcas Iekšķīgo slimību klīnikas 

pacienti ar metabolo sindromu un 81 persona kontroles grupā. 

Iekļaušanas kritēriji: 

1) abu dzimumu personas vecumā no 30 līdz 75 gadiem; 

2) Starptautiskās Diabēta federācijas noteiktie metabolā sindroma diagnozes 

kritēriji; 

3) kontroles grupa – pacienti, kuri stacionēti dažādu iemeslu dēļ un kuriem 

nav 2. punktā minēto pazīmju; 

4) pacients iepazinies un parakstījis informētās piekrišanas veidlapu, ko 

apstiprinājusi Latvijas Universitātes Latvijas Kardioloģijas institūta 

klīniski fizioloģisko pētījumu, zāļu un farmaceitisko produktu klīniskās 

izpētes ētikas komiteja. 

 

Izslēgšanas kritēriji: 

1) akūta vai dekompensēta, smaga aknu slimība ar aknu šūnu mazspējas 

sindromu; 

2) akūtas infekciju slimības pēdējā mēneša laikā; 

3) hroniskas iekaisīgas slimības; 

4) smagas nieru slimības ar hronisku nieru mazspēju (GFĀ<60ml/min); 

5) vairogdziedzera slimības ar tireotropo hormonu līmeľa izmaiľām; 

6) aktīvs neoplastisks process. 
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Vecums no 30 no līdz 75 gadiem kā iekļaušanas kritērijs tika izvēlēts vairāku 

apsvērumu dēļ. Tā kā šīs pacientu grupas rekrutēšanas vieta bija Rīgas 1. slimnīcas 

Iekšķīgo slimību klīnika, tad izvēlēto vecuma apakšējo robežu (30 gadi) noteica 

pacientu specifika šajā klīnikā. Klīnikā stacionētie pacienti vecumā līdz 30 gadiem 

pārsvarā cieš no akūtām infekciju slimībām vai hroniskām iekaisīgām slimībām 

paasinājuma fāzē, kas mūsu novērojumā bija izslēgšanas kritērijs. Savukārt vecumā 

pēc 75 gadiem strauji pieaug dažādu blakus slimību biežums (piemēram, neoplāziju 

vai vairogdziedzera slimību biežums), kas var izraisīt nosakāmo bioķīmisko 

parametru viltus pieaugumu. Kā arī KVS slimību riska precīzai novērtēšanai ir 

svarīgi anamnestiskie dati, kas tiek iegūti no paša pacienta, bet šo datu precizitāte 

vecākiem cilvēkiem ir sliktāka. 

Šiem pacientiem papildus jau iepriekš minētajai anketēšanai, fizikālajiem 

mērījumiem, holesterīna un tā frakciju noteikšanai tika noteikti arī agrīnas 

aterosklerozes rādītāji – sirds asinsvados izgulsnētā kalcija daudzums ar 

datortomogrāfijas metodes palīdzību un potītes-augšdelma indekss, intraabdominālo 

taukaudu daudzums, izmantojot datortomogrāfijas metodi, iekaisuma marķieri – 

CRO, IL6 un TNF-α, citokīni – adiponektīns, leptīns, PAI-1, kā arī homocisteīns, 

glikoze, insulīns un insulīna rezistences rādītājs HOMA-IR (homeostasis model 

assessment = glikoze tukšā dūšā x insulīns tukšā dūšā/22,5). 

Analizējamo personu apakšgrupas 

Katrā no trīs personu grupām tika izdalītas un atsevišķi analizētas šādas 

apakšgrupas: 

1) vīriešu un sieviešu apakšgrupas; 

2) vecuma apakšgrupas: 

jaunāko personu apakšgrupa – vīrieši, jaunāki par 45 gadiem, un 

sievietes, jaunākas par 55 gadiem; 

vecāko personu apakšgrupa – pārējās personas; 

 Ģimenes ārstu pacientu un stacionāra pacientu grupās papildus izdalījām: 
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3) personu ar metabolo sindromu apakšgrupas;  

stacionāra pacientu vidū izdalījām arī: 

4) kontroles grupu. 

4.2. Nelipīdu riska faktoru noteikšana 

 Novērojumā iesaistīto personu raksturošanai tika izmantoti anamnestiskie 

dati, antropometriskie un fizikālie mērījumi. Tika izstrādātas trīs savstarpēji 

savietojamas un visus tradicionālos KVS RF ietverošas anketas katrai no personu 

grupām (anketu paraugus skatīt pielikumā). Anketās tika iekļauta informācija par 

šādiem nelipīdu riska faktoriem: vecumu, dzimumu, nelabvēlīgu iedzimtību, 

smēķēšanu, nepietiekamu fizisko aktivitāti, neracionālu uzturu, adipozitātes 

rādītājiem (palielinātu vidukļa apkārtmēru un palielinātu ĶMI), AH, CD. 

ĶMI (svars(kg)/augums(m)
2
) aprēķināšanai personu svara un auguma 

mērījumus veica medicīnas māsas. Svars tika noteikts ar standartizētiem 

medicīniskiem svariem, bet augums mērīts ar metrmēra palīdzību. VA tika noteikts 

ar metrmēra palīdzību personai izelpā, mērot pa vidu starp ribu apakšējiem 

lokiem un iegurľa izciļľiem.  

Dati par smēķēšanu tika iegūti no anamnēzes. Par smēķētāju uzskatījām 

personu, kura turpināja smēķēt vai kopš kuras smēķēšanas atmešanas brīža bija 

pagājis mazāk par 1 gadu. 

Dati par nelabvēlīgu iedzimtību, ēšanas ieradumiem un fizisko aktivitāti tika 

iegūti no anamnēzes. Par nelabvēlīgu iedzimtību uzskatījām to, ja novērojumā 

iesaistīto personu 1. pakāpes radiniekiem (vecākiem, māsām vai brāļiem) ir bijusi 

pēkšľa kardiāla nāve, miokarda infarkts vai insults – vīriešiem līdz 55 gadu 

vecumam un sievietēm līdz 65 gadu vecumam. Par uztura racionalitāti spriedām, 

iztaujājot personas par veselīga uztura principu ievērošanu ikdienā. Kā veselīga 

uztura kritērijus izmantojām Eiropas Kardiologu biedrības rekomendētās diētas 

pamatprincipus [Graham et al., 2007]. Saľemtās atbildes iedalījām trīs grupās – 
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pacients ikdienā ievēro šos pamatprincipus; ievēro tos reizēm vai ievēro dažus no 

tiem un neievēro vispār. 

Arī par fizisko aktivitāti informācija tika iegūta no anamnēzes – par fiziski 

aktīvu cilvēku uzskatījām tad, ja 30 minūšu ilga intensīva fiziskā slodze bija trīs un 

vairāk reizes nedēļā. 

Asinsspiediens tika mērīts, vadoties pēc Eiropas Hipertensijas biedrības 

rekomendācijām [O’Brien, 2003], sēdus pozīcijā uz augšdelma pēc vismaz 5 minūšu 

atpūtas vizītes sākumā un beigās, izmantojot sertificētus sfigmomanometrus. 

CD par RF tika uzskatīts, ja anamnēzē bija dati par CD vai, nosakot glikēmiju 

tukšā dūšā, tā bija augstāka nekā 5,6 mmol/L. Ģimenes ārstu un stacionāra pacientu 

grupā un Rīgas SVK apmeklētāju apakšgrupā glikēmija tika noteikta perifērajās 

asinīs pēc 12 stundu gavēšanas, izmantojot sertificētas laboratorijas iekārtas Rīgas 

1.slimnīcas centrālajā laboratorijā vai E. Gulbja laboratorijā. Pārējiem SVK 

apmeklētājiem glikēmija tika noteikta kapilārajās asinīs, izmantojot Accutrend


GCT 

bioķīmiskos analizatorus. 

Noteiktos glikozes līmeľus konvertējām atbilstoši Pasaules Veselības 

Organizācijas (PVO) ieteiktajai formulai, lai iegūtie rezultāti būtu salīdzināmi ar 

pārējo grupu rezultātiem. 

PVO ieteiktā formula glikozes līmeľa konvertēšanai: 

Glikoze plazmā (mmol/L) = 0,102 + 1,066 x glikoze kapilārajās asinīs 

(mmol/L) 

Glikoze plazmā (mmol/L) = -0,137 + 1,047 x glikoze serumā (mmol/L) 

[Ryden, 2007]. 

Stacionāra pacientu grupai līdztekus glikēmijai noteicām arī insulīnu (Rīgas 

1. slimnīcas Centrālajā laboratorijā ar standartizētām metodēm) venozajās asinīs un, 

lai spriestu par insulīna rezistenci, aprēķinājām HOMA-IR indeksu (HOMA-IR = 

glikoze tukšā dūšā x insulīns tukšā dūšā/22,5). 
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4.3. Lipīdu riska faktoru noteikšana 

 Par lipīdu riska faktoriem uzskatījām paaugstinātus KH, ZBLH un TG 

līmeľus un pazeminātu ABLH līmeni. 

 Ģimenes ārstu pacientu un stacionāra pacientu grupās un Rīgas SVK 

apakšgrupā lipīdi tika noteikti venozajās asinīs Rīgas 1. slimnīcas Centrālajā 

laboratorijā un E. Gulbja laboratorijā, izmantojot sertificētas laboratorijas iekārtas un 

standartizētas metodes.  ZBLH aprēķinājām pēc Frīdvalda formulas, līdz ar to 

pacientiem ar TG līmeni >4,5 mmol/L ZBLH vērtība netika analizēta. Pārējos SVK 

lipīdi tika noteikti kapilārajās asinīs ar Accutrend


GCT aparātu un teststrēmeļu 

palīdzību. 

4.4. Citokīnu noteikšana 

 Citokīni – adiponektīns, leptīns, IL-6, TNF-α – tika noteikti Latvijas 

Universitātes Klīniskās un eksperimentālās medicīnas institūta laboratorijā. 

Pacientiem pēc 12 stundu gavēšanas un 30 minūšu atpūtas mierā tika savākti 5 ml 

venozo asiľu, tām ļāva 20 minūtes sarecēt, tad centrifugēja 10 minūtes ar ātrumu 

3000 apgriezieni minūtē, lai iegūtu serumu, kas tika sasaldēts pie -70°C. Citokīnus 

noteicām ar xMAP multiplex pārklātu imūnlodīšu tehnoloģiju, izmantojot Luminex 

200 analizatoru. 

4.5. Datortomogrāfiskās izmeklēšanas metodes 

 No stacionāra 200 pacientu grupas 111 pacientiem tika noteikts sirds 

asinsvados izgulsnētā kalcija daudzums, bet 107 – intraabdominālo taukaudu 

daudzums. Šie izmeklējumi tika veikti medicīnas sabiedrības ARS Datortomogrāfijas 

kabinetā. 

MS CT (daudzdetektoru datortomogrāfija) kardioloģijas izmeklēšanas 

programma Syngo CaScorinng ir sirds asinsvadu izmeklēšanas programma, ar kuras 

palīdzību noteicām kalcija daudzumu sirds asinsvados, un speciāla programma pēc 

iegūtajiem datiem izrēķināja riska pakāpi pacientam un iegūtos rezultātus izteica 

matemātiskos skaitļos un vizuālas informācijas veidā. Ar programmu Syngo 
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CalciumScoring kardioloģiskie izmeklējumi tika veikti sinhroni ar 

elektrokardiogrammu, un pacients starojumu saľēma tikai sirds cikla diastoles laikā 

ar īslaicīgiem starojuma impulsiem, kas ievērojami samazināja saľemto starojuma 

devu. Kopējais saľemtais starojums bija minimāls (vidēji 0,7 mSV). 

Ar programmas SyngoVolume palīdzību ir iespējams aprēķināt kvantitatīvu 

dažādu audu, tostarp taukaudu, daudzumu izvēlētajā griezumā jeb tilpumā. 

Izmeklēšanu veicām fizioloģiskā miera stāvoklī, un tā ilga vidēji 15 sekundes. 

Intraabdominālo taukaudu daudzums tika noteikts, izmantojot vienu šķērsgriezienu 

4.–5. jostas skriemeļu līmeni 10 mm biezā slānī, un atsevišķi tika aprēķināts 

kopējais, zemādas un viscerālo taukaudu daudzums. DT uzľēmuma paraugs redzams 

4.5. attēlā. 

4.5. attēls 

Intraabdominālo taukaudu DT uzņēmuma paraugs

 

Siemens firmas MS CT iekārtā Somatom Sensation 16 ir atsevišķa programma 

CareDose, kura nodrošina vismazāko starojumu pacientam, jo topogrammas iekārta 

izrēķina, kāds ir nepieciešamais starojums optimālā attēla iegūšanai (atkarībā no 

pacienta ķermeľa svara), un izmeklējuma laikā automātiski mainās saľemtais 

starojums (mērāms mAs). 

Intra -abdominālie 

(viscerālie taukaudi) 
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4.6. Datu statistiskā apstrāde 

 Visus statistiskos aprēķinus veicām ar SPSS (abreviatūra no angļu valodas – 

Statistical Package for the Social Sciences) for Windows programmas 17.0 un 18.0 

versijām, MS Excel 2007, EpiInfo 2001 apakšprogrammu StatCalc. Atbilstoši 

vispārpieľemtajiem principiem medicīnas statistikā p vērtību 0,05 uzskatījām par 

divpusējo testu rezultātu statistiskās ticamības slieksni.  

Mainīgo raksturojums 

Personu grupu raksturošanai izmantojām vispārpieľemtās statistikas metodes 

[Teibe U., 2007; Dawson, B., 2001; Altman, D.G., 1997]. Kvantitatīvos mainīgos 

aprakstījām ar vidējo aritmētisko un standartnovirzi, bet gadījumos, kad to 

sadalījums neatbilda normālajam sadalījumam, izmantojām mediānu un kvartīles (I 

un III). Datu sadalījuma atbilstību normālajam pārbaudījām, izmantojot 

histogrammas un Kolmogorova-Smirnova testu. Kategoriskos jeb kvalitatīvos 

mainīgos raksturojām ar procentuālo proporciju. Lai iegūtos rezultātus varētu 

vispārināt pētāmajai populācijai, aprēķinājām 95% ticamības intervāla robežas. 

Grupu salīdzināšana 

Divu neatkarīgu grupu salīdzināšanai izmantojām neatkarīgo izlašu t-testu, ja 

mainīgie atbilda normālajam sadalījumam, vai Manna-Vitneja (Mann-Whitney) testu, 

ja mainīgie neatbilda normālajam sadalījumam. Kategorisko mainīgo salīdzināšanai 

dažādās grupās izmantojām Pīrsona (Pearson) hī χ
2 

testu, veicot arī kontinuitātes 

korekciju pēc Jeitsa (Yates) metodes, un aprēķinājām arī izredžu attiecības (odds 

ratio, OR). 

Pazīmju saistība 

 Divu saistības analīzei izmantojām Spīrmena (Spearman) rangu korelācijas 

koeficientu r (ro). Novērojumā pieľēmām šādu korelāciju ciešuma klasifikāciju 

[Teibe, U., 2007]: ja korelācijas koeficients r ≤ 0,25, tad korelāciju vērtējām kā vāju, 

ja korelācijas koeficients 0,25 < r < 0,75, – kā vidēju, bet, ja korelācijas koeficients r 

≥ 0,75, – kā ciešu. 
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Multifaktoriālā analīze 

 Lai noteiktu jauno RF un marķieru ietekmi uz MS un tradicionālajiem RF 

veicām multifaktorīālās analīzes. Kvantitatīvo mainīgo analīzei izmantojām 

multiplās lineārās regresijas metodi. Kategoriskie mainīgie tika analizēti ar 

loģistiskās regresijas analīzi, kurā tika iegūta Exp(β) vērtība, kas raksturo izredžu 

attiecību (Ods Ratio (OR)). 
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5. Rezultāti 

5.1. Pacientu aptaujas anketas 

 Sākot darbu, tika izstrādātas savstarpēji savietojamas anketas katrai no trijām 

pacientu grupām. Visām trijām anketām ir kopīgas šādas sadaļas:  

1) pacientu vispārējie dati (reģistrācijas  numurs, vecums, dzimums); 

2) anamnēzes dati (ģimenes anamnēzes dati par nelabvēlīgu iedzimtību, dati par 

smēķēšanu, arteriālu hipertensiju, kardiovaskulārām slimībām, cukura 

diabētu, uztura ieradumiem, fizisko aktivitāti, lietotajiem medikamentiem); 

3) antropometriskie mērījumi (svars, augums, asinsspiediens, sirdsdarbības 

frekvence); 

4) holesterīna frakciju un glikozes mērījumi (visos SVK, izľemot Rīgas SVK, 

noteica tikai KH un TG). 

Ģimenes ārstu pacientu anketās papildus ir pievienota sadaļa CRO un MS 

noteikšanai. 

Visaptverošākā ir stacionāra pacientu anketa, kur pirmajās divās anketās 

ietvertajām sadaļām papildus pievienotas vēl šādas sadaļas: 

1) adipokīni (adiponektīns, leptīns, IL-6, TNF-α, PAI-1, homocisteīns); 

2) radioloģiskie izmeklējumi (ar DT metodi noteikto intraabdominālo tauku 

daudzums un koronārajos asinsvados izgulsnēta kalcija daudzums, PBI). 

Visu anketu izmeklējumu shematisks attēlojums atspoguļots 5.1. attēlā.
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5.1. attēls  

Dažādām pacientu grupām izstrādāto anketu shematisks attēlojums 

Vispārējie  

dati: 

dzimums, 

vecums 

Anamnēzes  

dati: 

ĢA, smēķ., AH, 

CD, KVS, uztura 

ierad., fiz. aktiv., 

terapija 

Antropometriskie 

mērījumi: 

svars, augums, 

ĶMI, VA, SAS,  

DAS, SF 

Holesterīna 

frakc., glikoze 

KH, ZBLH, 

NeABLH, TG, 

ABLH, glikoze 

Metabolais 

sindroms,  

CRO 

Adipokīni,  

IR rādītāji: 

Adipon., leptīns, 

IL6, TNF-α, PAI-

1, 

homocist.,insulīns, 

HOMA-IR 

indekss 

Radiololoģiskās 

metodes: 

IAT, Ca Score, 

PBI 

 

 

 

 

 

 

 

ĢA – ģimenes anamnēze; smēķ. – smēķēšana; AH – arteriāla hipertensija; CD – cukura diabēts; KVS – kardiovaskularās slimības; uztura ieradumi – veselīga uztura ieradumi; fiz.aktiv. – 
fiziskās aktivitāte; ĶMI – ķermeľa masas indeks; VA – vidukļa apkārtmērs; SAS – sistoliskais asinsspiediens; DAS – diastoliskais asinsspiediens; SF – sirdsdarbības frekvence; KH – kopējais 
holesterīns; ZBLH – zema blīvuma lipoproteīnu holesterīns; NeABLH – ne-augsta blīvuma holesterīns, ABLH – augsta blīvuma lipoproteīnu holesterīns; CRO – C reaktīvais olbaltums; 
adipon. – adiponektīns; IL6 – interleikīns 6; TNF-α – tumora nekrozes faktors alfa; PAI-1 – plazminogēna aktivatora inhibitors 1; homocist. – homocisteīns; IAT – intraabdominālie taukaudi; 
Ca Score– koronārajos asinsvados izgulsnētā kalcija daudzums; PBI – potītes-augšdelma indekss. 

SVK apmeklētāji 

 

 
Ģimenes ārstu pacienti 

 

 

Stacionāra pacienti 

 

 

*No holesterīna frakcijām noteica tikai KH, TG 
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Izstrādātās pacientu anketas pievienotas pielikumā. 

Darbā analizējām tradicionālo un jauno RF faktoru sastopamību visās trijās 

personu grupās atsevišķi. 

5.2. Rezultāti SVK apmeklētāju grupā 

 Šajā grupā tika iekļauti visi SVK apmeklētāji laika posmā no 2007. gada 1. jūlija 

līdz 2008. gada 31. decembrim (n=27 285). Apmeklētāju sadalījums pa vecuma grupām 

attēlots 5.2.1. attēlā. 

5.2.1. attēls 

 

 Kā redzams 5.2.1. attēlā, vislielākā SVK apmeklētāju aktivitāte bija personām 

vecumā no 46 līdz 75 gadiem, bet vismazāk SVK apmeklējuši jauni cilvēki vecumā no 

18 līdz 30 gadiem. 
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5.2.2. attēls

 

 Kā redzams 5.2.2. attēlā, SVK apmeklējušo personu sadalījums pēc vecuma 

atšķīrās abu dzimumu grupās. Analizējot šos datus proporcionāli kopējam SVK 

apmeklējušo vīriešu un sieviešu skaitam, konstatējām, ka jaunākajās vecuma grupās 

(18–30 un 31–45 gadi) bija procentuāli lielāks vīriešu īpatsvars, savukārt, sākot no 45 

gadu vecuma, proporcionāli lielāks kļūst sieviešu īpatsvars, bet vecumā pēc 75 gadiem 

procentuālā starpība sāk atkal izlīdzināties. 

Šīs grupas personu antropometrisko un bioķīmisko rādītāju, tradicionālo RF 

vidējie rādītāji un to sastopamība, kā arī informācija par veselīga dzīvesveida 

ieradumiem apkopota 5.2.1. tabulā.  
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5.2.1. tabula 

Sirds veselības kabinetu apmeklētāju antropometrisko un bioķīmisko rādītāju, 

tradicionālo RF un anamnestisko datu vidējie rādītāji un to sastopamība 

 

Riska faktori  

_________________________________________________________________  

Vecums (gadi)        57,9±16,4 

Vīrieši (n(%))        7533 (27,6) 

KH (mmol/L)        5,40±1,09 

 ≥5 mmol/L (n (%))      16 428 (60,2) 

TG* ( mmol/L)       1,53 (1,05; 2,19) 

 ≥1,7 mmol/L (n (%))      4932 (41,7) 

Arteriāla hipertensija  (n (%))     11 029 (40,4) 

SAS (mm Hg)        137±23 

DAS (mm Hg)        84±12 

Nav AH, bet SAS≥140 mm Hg un/vai DAS≥90 mm Hg (n (%)) 8767 (32,1) 

Cukura diabēts (n (%))      1298 (4,8) 

Glikoze (mmol/L)       5,27±1,29 

 ≥5,6 mmol/L (n (%))      3283 (14,6) 

ĶMI (kg/m
2
)        28,29±5,41 

 ĶMI ≥30 kg/m
2
 (n (%)) 

    
9243 (33,9) 

VA (cm)        93,5±13,1 

 VA ≥102 cm vīriešiem un ≥88 cm sievietēm (n (%))  3770 (50,5) 

Aktīvs smēķētājs (n (%))      3871 (14,2) 

Nelabvēlīga ģimenes anamnēze (n (%))    4835 (17,7) 

Fiziskā aktivitāte (n (%)): 

   Intensīva     3722 (13,6) 

   Vidēja      17 905 (65,7) 

   Mazkustīgs dzīvesveids   5658 (20,7) 

Veselīga uztura paradumi (n (%)): 

   Ievēro vienmēr    2924 (10,7) 

   Ievēro dažreiz     11685 (42,8) 

Neievēro     12676 (46,5) 
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Paskaidrojumi tabulai 5.2.1. 

Kategoriskie mainīgie izteikti kā gadījumu skaits n (%); kvantitatīvie mainīgie kā aritmētiskais 

vidējais±SD normāla sadalījuma gadījumā vai *mediāna (I un III kvartīle), ja dati neatbilda normālajam 

sadalījumam. 

Glikozes līmenis tika noteikts 22 482 personām, TG – 11 830 personām. 

 

 Kā redzams 5.2.1. tabulā, SVK apmeklētāju vidējais ĶMI ir palielināts 

28,29±5,41 kg/m
2
 un 50,5% no visiem SVK apmeklētājiem ir arī palielināts vidukļa 

apkārtmērs. Tādēļ, lai precīzāk novērtētu palielināta svara un aptaukošanās 

sastopamību, visus SVK apmeklētājus iedalījām četrās grupās atkarībā no ĶMI (skat. 

5.2.3. attēlu). 

 

5.2.3. attēls 

 

 Kā redzams 5.2.3. attēlā, vairāk nekā 70% no SVK apmeklētājiem konstatējām 

palielinātu ĶMI (36,9% – palielinātu svaru un 33,9% aptaukošanos). 

Analizējot veselīga dzīvesveida paradumus, konstatējām, ka 14,2% ir aktīvi 

smēķētāji, 20,7% ir mazkustīgs dzīvesveids, 46,5% vispār neievēro veselīga uztura 

ieteikumus, bet 42,8% to dara tikai epizodiski. 17,7% SVK apmeklētāju bija nelabvēlīga 

ģimenes anamnēze. 60,2% konstatējām paaugstinātu KH, 41,7% paaugstinātu TG un 

14,6% paaugstinātu glikozes līmeni asinīs. 40,4% SVK apmeklētāju zināja, ka slimo ar 
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AH, bet 32,1% no SVK apmeklētājiem konstatējām nediagnosticētu AH. Tikai 4,8% 

apmeklētāju zināja, ka slimo ar cukura diabētu, bet paaugstinātu glikēmiju konstatējām 

14,6% pacientu.  

 

 Lai iegūtu papildu informāciju, SVK apmeklētājus iedalījām apakšgrupās 

atkarībā no dzimuma. Abu apakšgrupu antropometriskie un bioķīmiskie rādītāji, 

tradicionālo un jauno RF vidējie rādītāji, to sastopamība, informācija par veselīga 

dzīvesveida ieradumiem un atšķirību būtiskuma līmenis p starp abām apakšgrupām 

apkopots 5.2.2. tabulā.  

5.2.2. tabula 

Sirds veselības kabinetu apmeklētāju antropometrisko un bioķīmisko rādītāju, 

tradicionālo RF un anamnestisko datu vidējie rādītāji, to sastopamība abu dzimumu 

apakšgrupās un atšķirību starp grupām būtiskuma līmenis p 

 

RF       Vīrieši (n=7533) Sievietes (n=19751)    p 

 

Vecums (gadi)    55,0±17,7 59,0±15,7  <0,001 

KH (mmol/L)    5,14±1,02 5,50±1,10  <0,001 

 ≥5 mmol/L (n (%))  4415 (58,6) 12013 (60,8)  <0,001 

TG* (mmol/L)       1,53 (1,04; 2,20) 1,53 (1,05; 2,19)   0,875 

 ≥1,7 mmol/L (n (%))  1261 (41,6) 3670 (41,7)    0,867 

Arteriāla hipertensija  (n (%)) 2594 (34,4) 8435 (42,7)  <0,001 

SAS (mm Hg)    138±21 136±23  <0,001 

DAS (mm Hg)    86±12  84±12   <0,001 

Cukura diabēts (n (%))  286 (3,8) 1012 (5,1)  <0,001 

Glikoze (mmol/L)   5,40±1,47 5,22±1,22  <0,001 

 ≥6,1 mmol/L  (n (%))  1042 (18,7) 2241 (13,3)  <0,001 

ĶMI (kg/m
2
)    27,46±4,54 28,61±5,67  <0,001 

ĶMI ≥30 kg/m
2  

(n (%)) 
 

1902 (25,2) 7342 (37,2)  <0,001 

VA (cm)    97,2±12,7 92,1±13,1  <0,001 

VA ≥102 cm vīr.  

un ≥88 cm siev. (n (%)) 2158 (28,6) 11 612 (58,8)  <0,001 

Aktīvs smēķētājs (n (%))  2288 (30,3) 1583 (8,0)  <0,001 
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5.2.2. tabulas turpinājums 

RF       Vīrieši (n=7533) Sievietes (n=19751)    p 

 

Nelabvēlīga ģim. anamn. (n (%)) 946 (12,6) 3889 (19,7)  <0,001 

Fiziskā aktivitāte (n (%)): 

 Intensīva   1315 (17,5) 2407 (12,2)  <0,001 

 Vidēja    4957 (65,8) 12 948 (65,6)    0,700 

 Mazkustīgs dzīvesveids 1261 (16,7) 4397 (22,3)  <0,001 

Veselīga uztura paradumi (n (%)): 

 Ievēro vienmēr  435 (5,8) 2489 (12,6)  <0,001 

 Ievēro dažreiz   2463 (32,7) 9222 (46,7)  <0,001 

Neievēro   4635 (61,5) 8041 (40,7)  <0,001 

 

Kategoriskie mainīgie izteikti kā gadījumu skaits n (%); kvantitatīvie mainīgie kā aritmētiskais 

vidējais±SD normāla sadalījuma gadījumā vai *mediāna (I un III kvartīle), ja dati neatbilda normālajam 
sadalījumam. 

Kvantitatīvo mainīgo gadījumā atšķirību starp abām grupām būtiskuma līmenis (p) aprēķināts, izmantojot 

neatkarīgu paraugu t-testu (normāla sadalījuma gadījumā) vai Mann-Whitney testu (ja dati neatbilda 

normālajam sadalījumam). Kategoriskie mainīgie tika salīdzināti ar Pearson χ2 testu. 

Glikoze tika noteikta 22 482 personām, TG – 11 830 personām. 

 

Analizējot šo apakšgrupu datus, konstatējām, ka SVK apmeklējušās sievietes 

bija vidēji par 4 gadiem vecākas kā vīrieši. Sievietēm divas reizes biežāk konstatēja 

palielinātu vēdera apkārtmēru (58,8% pret 28,6%, attiecīgi, p<0,001). Smēķētāju 

īpatsvars sieviešu vidū bija vairāk nekā trīs reizes mazāks (8% pret 30,3%, attiecīgi, 

p<0,001) nekā vīriešu apakšgrupā. Sievietēm statistiski ticami biežāk bija mazkustīgs 

dzīvesveids, savukārt vīrieši statistiski ticami biežāk neievēroja veselīga uztura 

ieteikumus (61,5% pret 40,7%, attiecīgi), kā arī mazāk bija tādu vīriešu, kuri tos 

ievēroja dažreiz (32,7% pret 46,7%, attiecīgi), un tādu, kuri vienmēr ievēroja veselīga 

uztura rekomendācijas (5,% pret 12,6%, attiecīgi). Sievietes statistiski ticami biežāk bija 

informētas, ka slimo ar arteriālu hipertensiju (42,7% pret 34,4%, attiecīgi) un cukura 

diabētu (5,1% pret 3,8%, attiecīgi). Analizējot lipīdu līmeľus šajās apakšgrupās, 

konstatējām, ka sievietēm KH vidēji bija par 0,36 mmol/L augstāks (p<0,001), bet 

glikozes līmenis bija par vidēji 0,18 mmol/L zemāks (p<0,001). 

 

Datu analīzes gaitā izdalījām arī apakšgrupas atkarībā no vecuma: jaunāko 

personu apakšgrupu (vīrieši <45 gadiem un sievietes <55 gadiem) un vecāko personu 
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apakšgrupu (vīrieši ≥45 gadiem un sieviete ≥55 gadiem). Noteikto parametru vidējie 

rādītāji, to sastopamības biežums un atšķirību starp apakšgrupām būtiskuma līmenis p 

atspoguļots 5.2.3. tabulā. 

 

5.2.3. tabula 

Sirds veselības kabinetu apmeklētāju antropometrisko un bioķīmisko rādītāju, 

tradicionālo RF un anamnestisko datu vidējie rādītāji, to sastopamība jaunāko un 

vecāko personu apakšgrupās, kā arī atšķirību starp grupām būtiskuma līmenis p 

 

Riska faktori    Jaunākie (n=9377) Vecākie (n=17908)   p 

 

Vecums (gadi)                                     39,4±9,9 67,6±9,2  <0,001 

Vīrieši (n (%))    738 (7,9) 4308 (24,1)  <0,001 

KH (mmol/L)    5,01±0,96 5,60±1,10  <0,001 

 ≥5 mmol/L (n (%))  5284 (56,4) 11 144 (62,2)  <0,001 

TG (mmol/L)*       1,57 (1,14; 2,18) 1,50 (1,01; 2,19) <0,001 

 ≥1,7 mmol/L (n (%))  1336 (43,5) 2403 (42,0)  <0,001 

Arteriāla hipertensija (n (%))  1426 (15,2) 9603 (53,6)  <0,001 

SAS (mm Hg)    124±17 144±23  <0,001 

DAS (mm Hg)    80±11  87±12   <0,001 

Cukura diabēts (n (%))  105 (1,1) 1193 (6,7)  <0,001 

Glikoze (mmol/L)   5,04±1,13 5,37±1,34  <0,001 

 ≥6,1 mmol/L  (n (%))  1273 (18,7) 2010 (20,0)  <0,001 

ĶMI (kg/m
2
)    26,46±5,42 29,25±5,14  <0,001 

 ĶMI ≥30 kg/m
2
 (n (%)) 2084 (22,2) 7160 (40,0)  <0,001 

VA (cm)    87,7±12,8 96,6±12,1  <0,001 

VA ≥102 cm vīr.; 

 ≥88 cm siev. (n (%))  3055 (32,6) 10 715 (59,8)  <0,001 

Aktīvs smēķētājs (n (%))  2206 (23,5) 1665 (9,3)  <0,001 

Nelabvēlīga ģim. anam. (n (%)) 1490 (15,9) 3345(18,7)  <0,001 
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5.2.3. tabulas turpinājums 

 

RF    Jaunākie (n=9377) Vecākie (n=17908)   p 

 

Fiziskā aktivitāte (n (%)): 

 Intensīva   1871 (20,0) 1851 (10,3)  <0,001 

 Vidēja    6368 (67,9) 11 537 (64,4)  <0,001 

 Mazkustīgs dzīvesveids 1138 (12,1) 4520 (25,2)  <0,001 

Veselīga uztura paradumi (n (%)): 

 Ievēro vienmēr  1101 (11,7) 1823 (10,2)  <0,001 

 Ievēro dažreiz   3637 (38,8) 8048 (44,9)  <0,001 

Neievēro   4639 (49,5) 8037 (44,9)  <0,001
 

Kategoriskie mainīgie izteikti kā gadījumu skaits n (%); kvantitatīvie mainīgie kā aritmētiskais 

vidējais±SD normāla sadalījuma gadījumā vai *mediāna (I un III kvartīle), ja dati neatbilda normālajam 
sadalījumam. 

Atšķirību starp abām grupām būtiskuma līmenis (p) aprēķināts, izmantojot neatkarīgu paraugu t-testu 

(normāla sadalījuma gadījumā) vai Mann-Whitney testu (ja dati neatbilda normālajam sadalījumam). 

Kategoriskie mainīgie tika salīdzināti ar Pearson χ2 testu. 

Glikoze tika noteikta 22 482 personām, TG – 11 830 personām. 

 

Salīdzinot šīs apakšgrupas, visiem noteiktajiem parametriem konstatējām 

statistiski ticamas (p<0,001) atšķirības. Vecāko personu apakšgrupā proporcionāli bija 

trīs reizes vairāk vīriešu (24,1% pret 7,9%, attiecīgi). Analizējot datus, konstatējām, ka 

līdz ar vecumu palielinās vidukļa apkārtmērs, pieaug ĶMI, samazinās smēķētāju 

īpatsvars, pieaug personu ar mazkustīgu dzīvesveidu skaits, samazinās personu skaits, 

kas neievēro veselīga uztura ieteikumus, un pieaug to personu skaits, kas veselīga 

uztura ieteikumus ievēro neregulāri. Līdz ar vecumu pieaug arī KH un glikozes līmeľi 

asinīs, pieaug SAS un DAS, kā arī vecākās personas biežāk slimo ar arteriālu 

hipertensiju un cukura diabētu. 

 Lai precīzāk novērtētu tradicionālo RF sastopamību dažāda vecuma personām, 

tās iedalījām piecās vecuma grupās – 18–30; 31–45; 46–60; 61–75 un >75 gadiem – un 

novērtējām šo RF vidējo vērtību katrā no šīm grupām. 

 

 

 

 

 



74 

 

5.2.4. attēls 

 

 

5.2.4. tabula 

Vidējā kopējā holesterīna līmeņa dažādās SVK apmeklētāju vecuma grupās 

aprakstošā statistika 

KH Aprakstošā statistika 

Vecuma grupas N Vidējais SD SE 

18–30 2082 4,42 0,71 0,02 

31–45 4287 5,00 0,88 0,01 

46–60 7368 5,52 1,03 0,01 

61–75 9757 5,66 1,12 0,01 

>75 3790 5,50 1,10 0,02 

Kopā 27 284 5,40 1,09 0,01 

N – personu skaits; SD – standartdeviācija; SE – standartkļūda 

Pēc viena faktora dispersiju analīzes (ANOVA – abreviatūra no angļu valodas 

Analysis of Variance), vidējie KH rādītāji vecuma apakšgrupās statistiski ticami atšķīrās 

(F (Fišera testa vērtība)=820,061; p<0,001). Viszemāko KH vidējo līmeni konstatējām 

jaunākajā grupā (18–30 gadi), un šī arī bija vienīgā grupa, kurā tas nepārsniedza 5 

mmol/L (4,42 mmol/L). Līdz 61 gada vecumam vidējais KH līmenis statistiski ticami 

(p<0,001) pieauga un sasniedza 5,66 mmol/L, bet vecāko pacientu grupā (pēc 75 gadu 

vecuma) KH līmenis atkal statistiski ticami samazinājās par 0,16 mmol/L. 
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 Analizējām arī vidējo KH līmeni atsevišķi vīriešiem un sievietēm visās 5 

vecuma grupās. Iegūtie rezultāti attēloti 5.2.5. attēlā. 

 

5.2.5. attēls 

 

 

 Divās jaunākajās SVK apmeklētāju grupās vīriešiem konstatējām augstāku 

vidējo KH līmeni, bet, sākot ar 46–60 gadu vecuma grupu, sievietēm KH vidējais 

līmenis bija statistiski ticami augstāks nekā vīriešiem. 

 Vīriešiem vidējais KH līmenis statistiski ticami (p<0,001) pieauga līdz 61–75 

gadu vecuma grupai, bet pēc 75 gadu vecuma KH vidējais līmenis atkal statistiski 

ticami (p<0,005) samazinājās. Savukārt sievietēm vidējie KH līmeľi statistiski ticami 

(p<0,001) pieauga līdz 46–60 gadu vecumam, bet pēc tam ar katru nākamo vecuma 

grupu statistiski ticami (p<0,05) samazinājās.  

 Visās vecuma apakšgrupās analizējām arī aptaukošanās rādītāja – ĶMI – 

izmaiľas. Šīs izmaiľas attēlotas 5.2.6. attēlā un 5.2.5. tabulā. 
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5.2.6.attēls 

 

5.2.5. tabula 

Vidējo ĶMI dažādās SVK apmeklētāju vecuma grupās aprakstošā statistika 

ĶMI Aprakstošā statistika 

Vecuma grupas N Vidējais  SD SE 

18–30 2082 23,56 4,06 0,09 

31–45 4287 26,46 5,16 0,08 

46–60 7368 28,85 5,49 0,06 

61–75 9757 29,62 5,20 0,05 

>75 3791 28,45 4,68 0,08 

Kopā 27 285 28,29 5,41 0,03 

N – personu skaits; SD – standartdeviācija; SE – standartkļūda 

Pēc viena faktora dispersiju analīzes (ANOVA), vidējais ĶMI rādītājs starp 

dažāda vecuma apakšgrupām statistiski ticami atšķīrās (F=767,721; p<0,001). Kā 

redzams 5.2.6. attēlā, normālu vidējo ĶMI (23,56 kg/m
2
) konstatējām tikai jaunāko 
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personu apakšgrupā, bet, sākot ar 31 gada vecumu, vidējais ĶMI ir paaugstināts un 

statistiski ticami pieaug ar katru nākamo vecuma apakšgrupu, maksimumu (29,63 

kg/m
2
) sasniedzot 61–75 gadu vecumā, bet pēc 75 gadu vecuma vidējais ĶMI atkal 

statistiski ticami mazinās līdz 28,45 kg/m
2
.  

Analizējām arī vidējo ĶMI visās vecuma apakšgrupās atsevišķi vīriešiem un 

sievietēm, iegūtie rezultāti atspoguļoti 5.2.7. attēlā. 

5.2.7. attēls 

 

 Kā redzams 5.2.7. attēlā, visās SVK apmeklētāju vecuma grupās vidējais ĶMI 

statistiski ticami (p<0,001) atšķīrās starp dzimumiem. Divās jaunākajās vecuma (18–30 

un 31–45 gadi) grupās augstāku vidējo ĶMI konstatējām vīriešiem, bet, sākot ar 46–60 

gadu vecuma grupu, augstāks vidējais ĶMI bija sievietēm. Gan vīriešu, gan sieviešu 

apakšgrupās tikai 18–30 gadu vecumā vidējais ĶMI atbilda normāla svara kritērijiem. 

Vīriešiem, sākot ar 31–45 gadu vecuma grupu, vidējais ĶMI atbilda palielināta svara 

kritērijiem, arī sievietēm vecākajās grupās vidējais ĶMI rādītājs atbilda palielināta svara 
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kritērijiem, bet 61–75 gadu vecumā vidējais ĶMI sasniedza pat aptaukošanās kritērijus 

(30,02 kg/m
2
). 

 Analizējot vidējo ĶMI atsevišķi pa dzimumiem, novērojām, ka zemāks vidējais 

ĶMI rādītājs bija jaunākajā grupā (18–30 gadi) un ar katru nākamo grupu statistiski 

ticami (p<0,001) pieauga līdz 46–60 gadu vecumam. 46–60 gadu un 61–75 gadu 

vecuma grupās ĶMI vidējais rādītājs statistiski ticami neatšķīrās, bet pēc 75 gadiem 

statistiski ticami (p<0,001) samazinājās, sasniedzot 31–45 gadu vecumā konstatēto 

vidējo ĶMI rādītāju. Arī sieviešu apakšgrupās zemākais vidējais ĶMI rādītājs bija 

jaunākajā grupā un līdz ar katru nākamo grupu statistiski ticami (p<0,001) pieauga, 

maksimumu sasniedzot 61–75 gadu vecumā, un, līdzīgi kā vīriešu apakšgrupā, pēc 75 

gadu vecuma vidējais ĶMI rādītājs atkal statistiski ticami samazinājās un sasniedza 46–

60 gadu vecuma grupas vidējo rādītāju. 

 Atsevišķi visās vecuma apakšgrupās analizējām arī vidējo glikozes līmeni, 

iegūtie rezultāti attēloti 5.2.8. attēlā un 5.2.6. tabulā. 

5.2.8. attēls 
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5.2.6. tabula 

Vidējā glikozes līmeņa dažādās SVK apmeklētāju vecuma grupās aprakstošā 

statistika 

Glikoze Aprakstošā statistika 

Vecuma grupas N Vidējais  SD SE 

18–30 1271 4,85 1,25 0,04 

31–45 3181 5,01 1,06 0,02 

46–60 6262 5,29 1,29 0,02 

61–75 8552 5,39 1,35 0,01 

>75 3216 5,29 1,27 0,02 

Kopā 22 482 5,27 1,29 0,01 

N – personu skaits; SD – standartdeviācija; SE – standartkļūda. 

Pēc viena faktora dispersiju analīzes (ANOVA), vidējais glikozes līmenis starp 

dažādām SVK vecumu apakšgrupām statistiski ticami atšķīrās (F=87,873; p <0,001). Kā 

redzams 5.2.8. attēlā, zemāko vidējo glikozes līmeni konstatējām 18–30 gadu vecuma 

grupā (4,85 mmol/L), un ar katru nākamo vecuma grupu vidējais glikozes līmenis 

statistiski ticami (p<0,05) pieauga un maksimumu 5,39 mmol/L sasniedza 61–75 gadu 

vecumā. Pēc 75 gadu vecuma vidējais glikozes līmenis statistiski ticami (p<0,05) 

samazinājās un sasniedza 46–60 gadu vecuma grupas vidējo glikozes līmeni.

 Analizējām arī vidējā glikozes līmeľa izmaiľas visās vecuma grupās sievietēm 

un vīriešiem atsevišķi. Iegūtie rezultāti attēloti 5.2.9. attēlā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 

5.2.9. attēls 

 
 Kā redzams 5.2.9. attēlā, visās vecuma grupās vīriešiem novērojām augstāku 

vidējo glikozes līmeni, 18–75 gadu vecumā šī novērotā starpība bija statistiski ticama 

(18–75 gadu vecumā p<0,001; pēc 75 gadiem p=0,041). 

Analizējot atsevišķi vidējo glikozes līmeni vīriešu apakšgrupās, novērojām 

vidējā glikozes līmeľa pieaugumu līdz 61–75 gadu vecuma grupai, tomēr vidējā līmeľa 

starpība (starp blakus esošām grupām) statistiski (p<0,001) bija tikai starp 31–45 un 46–

60 gadu vecuma grupām. Pēc 75 gadu vecuma vidējais glikozes līmenis vīriešiem 

samazinājās, bet arī šīs izmaiľas nebija statistiski ticamas (p=0,544). 

Analizējot vidējo glikēmijas rādītāju sieviešu apakšgrupās, novērojām līdzīgas 

izmaiľas kā kopējā grupā. Vidējais glikozes līmenis statistiski ticami (p<0,001) pieauga 

līdz ar vecumu, maksimumu sasniedzot 61–75 gadu grupā, un pēc 75 gadu vecuma 

statistiski ticami samazinājās, sasniedzot rādītājus, kādi bija 46–60 gadu vecuma grupā. 
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Arī SAS un DAS izmaiľas analizējām visās piecās vecuma grupās atsevišķi. 

Iegūtie rezultāti atspoguļoti 5.2.10. attēlā un 5.2.7. tabulā. 

5.2.10. attēls 

 

5.2.7. tabula 

Vidējā sistoliskā asinsspiediena līmeņa dažādās SVK apmeklētāju vecuma grupās 

aprakstošā statistika 

SAS Aprakstošā statistika 

Vecuma grupas N Vidējais  SD SE 

18–30 2082 118,33 12,28 0,27 

31–45 4287 123,49 15,64 0,24 

46–60 7368 134,05 20,47 0,24 

61–75 9757 144,47 22,71 0,23 

>75 3791 149,51 23,68 0,38 

Kopā 27 285 137,06 22,91 0,14 

N – personu skaits; SD – standartdeviācija; SE standartkļūda. 

Pēc viena faktora dispersiju analīzes (ANOVA), vidējais SAS rādītājs starp 

dažādām SVK apmeklētāju vecuma apakšgrupām statistiski ticami atšķīrās 
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(F=1592,820; p<0,001). Kā redzams 5.2.10. attēlā un 5.2.7. tabulā, vidējais SAS līmenis 

pieauga līdz ar katru vecuma grupu.  

Analizējām arī SAS atšķirības dažādās vecuma grupās sievietēm un vīriešiem 

atsevišķi (skat. 5.2.11. attēlu). 

5.2.11. attēls 

 

Analizējot vidējā SAS līmeľa atšķirības abu dzimumu dažādās vecumu 

apakšgrupās, novērojam, ka 18–30, 31–45, 46–60 un 61–75 gadu grupās vīriešiem 

vidējais SAS līmenis bija statistiski ticami (p<0,001) augstāks nekā sievietēm, bet pēc 

75 gadu vecuma savukārt sievietēm novērojām statistiski ticami (p=0,021) augstāku 

vidējo SAS līmeni. 

Analizējot atsevišķi vīriešu un sieviešu apakšgrupas, novērojām līdzīgu vidējā 

SAS līmeľa dinamiku līdz ar vecumu – zemāko vidējo SAS līmeni novērojām jaunākajā 

vecuma grupā (18–30 gadi), un turpmāk līdz ar katru nākamo vecuma grupu vidējais 
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SAS līmenis statistiski ticami (p<0,05) pieauga, maksimumu sasniedzot vecākajā grupā 

pēc 75 gadu vecuma.  

Arī DAS vidējo līmeni analizējām visās vecuma grupās atsevišķi (skat. 5.2.12. 

attēlu un 5.2.8. tabulu). 

5.2.12. attēls 
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5.2.8. tabula 

Vidējā diastoliskā asinspiediena līmeņa dažādās SVK apmeklētāju vecuma grupās 

aprakstošā statistika 

DAS Aprakstošā statistika 

Vecuma grupas N Vidējais SD SE 

18–30 2082 75,54 8,82 0,19 

31–45 4287 80,33 10,60 0,16 

46–60 7368 85,96 11,88 0,14 

61–75 9757 86,73 11,80 0,12 

>75 3791 85,04 12,24 0,20 

Kopā 27 285 84,43 11,98 0,07 

N – personu skaits; SD – standartdeviācija; SE – standartkļūda 

Viena faktora dispersiju analīzes (ANOVA) vidējais DAS rādītājs statistiski 

ticami atšķīrās starp visām SVK vecuma apakšgrupām (F=579,319; p<0,001). Kā 

redzams 5.2.12. attēlā un tabulā 5.2.8., personām vecumā līdz 30 gadiem bija zemākais 

vidējais DAS līmenis, un tas pieauga līdz ar katru nākamo vecuma grupu, maksimumu 

sasniedzot 61–75 gadu vecumā, bet pēc 75 gadiem vidējais DAS līmenis samazinājās. 

 Vidējā DAS līmeľa izmaiľas dažādu SVK apmeklētāju vecuma grupās atkarībā 

no dzimuma redzamas 5.2.13. attēlā. 

5.2.13. attēls 
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 Analizējot vidējā DAS līmeľa atšķirības starp dzimumiem, novērojām statistiski 

ticamas vidējā DAS līmeľa atšķirības 18–30, 31–45, 46–60 un 61–75 gadu vecuma 

grupās. Visās iepriekš minētajās grupās vīriešiem konstatējām augstāku vidējo DAS 

līmeni nekā sievietēm. Pēc 75 gadiem vidējais DAS līmenis vīriešiem un sievietēm 

statistiski ticami neatšķīrās (p=0,876). 

 Analizējot vidējo DAS līmeni katram dzimumam atsevišķi, DAS spiediena 

pieauguma dinamika vecuma grupās atšķīrās. Vīriešu apakšgrupās zemāko vidējo DAS 

līmeni novērojām jaunākajā vecuma grupā (18–30 gadi), divās nākamajās vecuma 

grupās vidējais DAS līmenis statistiski ticami (p<0,001) pieauga, sasniedzot 

maksimumu 46–60 gadu vecuma grupā. Starp 46–60 un 61–75 gadu vecuma grupām 

vidējais DAS līmenis statistiski ticami neatšķīrās (p=0,435), bet pēc 75 gadu vecuma 

vidējais DAS līmenis atkal statistiski ticami (p<0,001) samazinājās. 

Arī sieviešu apakšgrupā zemāko vidējo DAS līmeni novērojām jaunāko 

personu grupā (18–30 gadi), un tas statistiski ticami (p<0,001) pieauga ar katru nākamo 

vecuma grupu, maksimumu sasniedzot 61–75 gadu vecumā, un pēc 75 gadiem tas atkal 

statistiski ticami (p<0,001) samazinājās.  

 Līdzīgi citiem tradicionālajiem KVS RF, analizējām arī smēķētāju sastopamību 

dažādās SVK apmeklētāju vecuma grupās (skat. 5.2.14. attēlu). 

5.2.14. attēls 
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 Procentuāli vislielāko smēķētāju īpatsvaru kostatējām jaunāko personu grupā – 

33,4%, (95% TI 31,4–35,5%) ar katru nākamo vecuma grupu smēķētāju īpatsvars 

samazinājās, 31–45 gadu grupā tas bija 26,8% (95% TI 25,5–28,2%), 46–60 gadu grupā 

– 17,5% (95% TI 16,6–18,4%), 61–75 gadu vecumā 6,7% (95% TI 6,2–7,2%), bet 

vecumā pēc 75 gadiem smēķēja vairs tikai 2,2% (95% TI 1,8–2,8%) no SVK 

apmeklētājiem.. 

 Atsevišķi analizējām smēķētāju procentuālo skaitu sieviešu un vīriešu dažādu 

vecumu apakšgrupās. Šie rezultāti atainoti 5.2.15. attēlā. 

5.2.15. attēls 

 

 Kā redzams 5.2.15. attēlā, visās vecuma grupās smēķējošo vīriešu procentuālais 

skaits bija statistiski ticami (p<0,001) un vismaz divas reizes lielāks nekā smēķējošo 

sieviešu procentuālais skaits. Vīriešu apakšgrupās divās jaunākajās vecuma grupās (18–

30 un 31–45 gadi) smēķētāju īpatsvars procentuāli statistiski ticami neatšķīrās (48,8% ar 

95%TI 45,5–52,2% un 47,7% ar 95%TI 45,1–50,3%, attiecīgi), bet turpmākajās grupās 

līdz ar vecumu samazinājās – 46–60 gadu veco vīriešu grupā smēķēja 35,5% (95%TI 

33,2–37,5), 61–75 gadu grupā 18,3% (95% TI 16,8–19,9%), un pēc 75 gadu vecuma 

smēķēt turpināja 7% (95% TI 5,6–8,8%) SVK apmeklētāju. Analizējot sieviešu 

apakšgrupas, vislielāko smēķētāju īpatsvaru konstatējām jaunāko personu grupā – 
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21,7% (95% TI 19,4–24,1%), un ar katru nākamo vecuma grupu smēķējošo sieviešu 

īpatsvars mazinājās, 31–45 gadu grupā smēķēja 16,4% (95% TI 15,1–17,8%), 46–60 

gadu grupā 11,3% (95% TI 10,5–12,1%), 61–75 gadu grupā 35% (95% TI 2,7–3,4%) un 

pēc 75 gadu vecuma smēķēja vairs tikai 0,6% (95% TI 0,4–1,0%) sieviešu. 

Rezultātu SVK apmeklētāju grupā kopsavilkums: 

o KVS RF izplatība SVK apmeklētāju vidū ir ļoti augsta: 

60,2% ir paaugstināts KH līmenis; 41,7% ir paaugstināts TG līmenis; 

40,4% ir arteriāla hipertensija; 14,6% ir paaugstināts glikēmijas līmenis. 

o SVK apmeklētāju vidū ir liels personu īpatsvars ar nediagnosticētu AH  - 32%. 

o Vairāk nekā trešdaļai SVK apmeklētāju ir palielināts vismaz viens no 

aptaukošanās rādītājiem: 

36,9% ir palielināts ķermeľa svars, bet 33,9% ir novērojama 

aptaukošanās. Sievietēm biežāk ir liekais svars un aptaukošanās nekā 

vīriešiem. 50,5% ir palielināts VA. 

o Vairāk nekā 40% SVK apmeklētāju neseko veselīga dzīvesveida ieteikumiem: 

14,2% smēķē; 20,7% ir mazkustīgs dzīvesveids; 46,5% neievēro veselīga 

uztura pamatprincipus. 

o Līdz ar vecumu novērojami KH līmeľa, ĶMI, glikozes līmeľa, SAS un DAS 

līmeľu pieaugums, maksimumu sasniedzot 61–75 gadu vecumā, bet pēc 75 gadu 

vecuma šo rādītāju vidējais līmenis atkal sāk mazināties. Izľēmums ir SAS, kura 

līmenis maksimumu sasniedz vecuma grupā pēc 75 gadiem. 

o Nelabvēlīgākais KVS RF profils un to straujākais pieaugums novērojams 

vīriešiem vecumā līdz 45 gadiem (augstāki vidējie KH, ĶMI, glikozes, SAS un 

DAS līmeľi) un sievietēm pēc 45 gadu vecuma (SAS, DAS vidējie līmeľi strauji 

pieaug un sasniedz šīs vecuma grupas vīriešu vidējos rādītājus, bet KH un ĶMI 

vidējie rādītāji pat pārsniedz analogās vīriešu vecuma grupas rādītājus). 
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5.3. Rezultāti ģimenes ārstu pacientu grupā 

 Šīs grupas personu (n=1400) antropometrisko un bioķīmisko rādītāju, 

tradicionālo un jauno RF vidējie rādītāji, to sastopamība, kā arī informācija par veselīga 

dzīvesveida ieradumiem apkopota 5.3.1. tabulā. 

5.3.1. tabula 

Ģimenes ārstu pacientu antropometrisko un bioķīmisko rādītāju, tradicionālo RF un 

anamnestisko datu vidējie rādītāji un to sastopamība 

Riska faktori 

Vecums (gadi)       55,2±14,4 

Vīrieši (n (%))       379 (27,1) 

KH (mmol/L)       5,64±1,22 

 ≥5 mmol/L (n (%))     959 (68,5) 

ZBLH (mmol/L)      3,49±1,05 

 ≥ 3mmol/L (n (%))     949 (67,8) 

ABLH (mmol/L)      1,41±0,38 

        <1,03 mmol/L vīr. un <1,29 mmol/L siev. (n (%)) 450 (32,1) 

TG *(mmol/L)       1,52 (1,24; 2,37) 

 ≥1,7 mmol/L (n (%))     477 (34,1) 

NeABLH (mmol/L)      4,22±1,23 

 ≥3,8 mmol/L (n (%))     857 (61,2) 

Aterogēna dislipidēmija (n (%))    253 (18,1) 

CRO* (mg/L)       1,5 (0,7; 3,3) 

 CRO>3 mg/L  (n (%))    370 (24,4) 

Arteriāla hipertensija  (n (%))    736 (52,6) 

SAS (mm Hg)       135±19 

 ≥140 mm Hg (n (%))     629 (44,9) 

DAS (mm Hg)       82±10 

 ≥90 mm Hg (n (%))     420 (30,0) 

Nav AH, bet SAS≥140 un/vai DAS≥90 mm Hg (n (%)) 121 (18,2) 

Metabolais sindroms  (n (%))     715 (51,1) 

Cukura diabēts (n (%))     129 (9,2) 
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5.3.1. tabulas turpinājums 

Riska faktori 

Glikoze (mmol/L)      5,64±1,45 

 ≥6,1 mmol/L  (n (%))     293 (20,9) 

ĶMI (kg/m
2
)       28,76±5,48 

 ĶMI ≥30 kg/m
2
 (n (%))    508 (36,3) 

VA (cm)       94,1±14,8 

          VA ≥102 cm vīriešiem un ≥88cm sievietēm (n (%)) 780 (55,7) 

Aktīvs smēķētājs (n (%))     275 (19,7) 

Nelabvēlīga ģimenes anamnēze (n (%))   328 (23,4) 

Fiziskā aktivitāte (n (%)): 

  Intensīva     113 (8,1) 

  Vidēja      756 (54,0) 

  Mazkustīgs dzīvesveids   531 (37,9) 

Veselīga uztura paradumi (n (%)):   

Ievēro vienmēr    231 (16,5) 

  Ievēro dažreiz     549 (39,2) 

 Neievēro     620 (44,3) 

Kategoriskie mainīgie izteikti kā gadījumu skaits n (%); kvantitatīvie mainīgie kā aritmētiskais 

vidējais±SD normāla sadalījuma gadījumā vai *mediāna (I un III kvartīle), ja dati neatbilda normālajam 

sadalījumam.  

 

 Analizējot dzīvesveida paradumus ģimenes ārstu pacientu grupā, konstatējām, 

ka 19,7% pacientu bija aktīvi smēķētāji, 37,9% bija mazkustīgs dzīvesveids, 44,3% 

ikdienā neievēro veselīga uztura ieteikumus, 39,2% to darīja tikai epizodiski, 16,5% 

atzina, ka nekad tos neievēro. 19,7% atzina, ka ir aktīvi smēķētāji. 55,7% pacientu 

konstatējām palielinātu vidukļa apkārtmēru, 36,3% – palielinātu ĶMI. Analizējot lipīdu 

rādītājus, konstatējām paaugstinātu KH 68,5% pacientu, paaugstinātu ZBLH 67,8%, 

palielinātu TG līmeni – 34,1% un pazeminātu ABLH līmeni – 32,1% pacientu. 18,1% 

no ģimenes ārstu pacientiem konstatējām aterogēnu dislipidēmiju. Arteriāla hipertensija 

bija 52,6% no ģimenes ārstu pacientiem, paaugstinātu SAS konstatējām 44,9%, 

paaugstinātu DAS – 37,1% pacientu. Savukārt no pacientiem, kuriem līdz šim nav bijusi 

noteikta arteriālas hipertensijas diagnoze, 18,2% konstatējām paaugstinātu SAS un/vai 



90 

 

DAS. Metabolo sindromu konstatējām 51,1%, cukura diabētu 9,2% un 20,9% 

paaugstinātu glikozes līmeni asinīs.  

 

 Līdzīgi kā SVK apmeklētāju grupā, arī šīs grupas pacientu datus analizējām 

atkarībā no dzimuma. Abu dzimumu apakšgrupu antropometriskie un bioķīmiskie 

rādītāji, tradicionālo un jauno RF vidējie rādītāji un to sastopamība, informācija par 

veselīga dzīvesveida ieradumiem, kā arī atšķirību būtiskuma līmenis p starp abām 

apakšgrupām apkopots 5.3.2. tabulā.  

5.3.2. tabula 

Ģimenes ārstu pacientu antropometrisko un bioķīmisko rādītāju, tradicionālo RF un 

anamnestisko datu vidējie rādītāji, to sastopamība abu dzimumu apakšgrupās, kā arī 

atšķirību starp grupām būtiskuma līmenis p 

 

Riska faktori          Vīrieši (n=379) Sievietes (n=1021)  p 

 

Vecums (gadi)     55,0±14,8 55,3±14,2       0,671 

KH (mmol/L)     5,42±1,25 5,72±1,20     <0,001 

 ≥5 mmol/L (n (%))   235 (62,0) 724 (70,9)     <0,001 

ZBLH (mmol/L)    3,36±1,00 3,54±1,06       0,006 

 ≥3 mmol/L (n (%))   248 (65,4) 701 (67,7)       0,760 

ABLH (mmol/L)    1,23±0,34 1,48±0,37     <0,001 

 <1,03 vīr. un <1,29 mmol/L siev. (n (%))   119 (31,4) 331 (32,4)       0,716 

TG* (mmol/L)      1,85 (1,53; 2,32) 1,56 (1,21; 2,08 <0,001 

 ≥1,7 mmol/L (n (%))   148 (39,1) 329 (32,2)       0,017 

CRO* (mg/L)              1,7 (0,90; 3,40) 1,5 0,70; 3,10)       0,037 

 CRO>3 mg/L    107 (28,2) 263 (25,8)       0,314 

NeABLH (mmol/L)    4,19±1,25 4,24±1,22       0,451 

NeABLH>3,8 mmol/L  232 (61,2) 625 (61,2)       0,989 

Aterogēna dislipidēmija (n (%))  71 (18,7) 182 (17,8)       0,763 

Arteriāla hipertensija  (n (%))  211 (55,7) 525 (51,4)       0,157 

SAS (mm Hg)     137±18 136±20              0,111 

 ≥140 mm Hg (n (%))   177 (46,4) 453 (44,3)       0,435 

DAS (mm Hg)     83±9  81±10        0,002 

 ≥90 mm Hg (n (%))   126 (33,0) 294 (28,8)       0,106 
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5.3.2. tabulas turpinājums 

Riska faktori         Vīrieši (n=379) Sievietes (n=1021)  p 

 

Nav AH, bet SAS≥140 mm Hg    

   un/vai DAS≥90 mm Hg (n (%))   40 (23,8) 81 (16,3)       0,030 

Metabolais sindroms  (n (%))   157 (41,4) 558 (54,7)       0,015 

Cukura diabēts (n (%))   36 (9,5) 93 (9,1)       0,823 

Glikoze (mmol/L)    5,81±1,59 5,57±1,39       0,006 

≥6,1 mmol/L (n (%))   108 (28,5) 185 (18,1)      <0,001 

ĶMI (kg/m
2
)     28,53±4,91 28,85±5,68       0,338 

 ĶMI ≥30 kg/m
2
 (n (%))  126 (33,2) 382 (37,4)       0,149 

VA (cm)     99,1±14,0 92,2±14,7     <0,001 

   VA ≥102 cm vīr. un ≥88 cm siev. (n (%)) 159 (42,0) 621 (60,8)     <0,001 

Aktīvs smēķētājs (n (%))   126 (33,2) 149 (14,6)     <0,001 

Nelabvēlīga ģimenes anamnēze (n (%)) 78 (20,6) 250 (24,5)       0,018 

Fiziskā aktivitāte (n (%)): 

Intensīva   50 (13,2) 63 (6,2)     <0,001 

  Vidēja    196 (51,7) 560 (54,8)       0,296 

  Mazkustīgs dzīvesveids 133 (35,1) 398 (39,0)       0,183 

Veselīga uztura paradumi (n (%)): 

  Ievēro vienmēr  41 (10,8) 190 (18,6)     <0,001 

  Ievēro dažreiz   135 (35,6) 414 (40,5)       0,093 

Neievēro   203 (54,6) 417 (40,9)     <0,001 

Kategoriskie mainīgie izteikti kā gadījumu skaits n (%); kvantitatīvie mainīgie kā aritmētiskais 
vidējais±SD normāla sadalījuma gadījumā vai *mediāna (I un III kvartīle), ja dati neatbilda normālajam 

sadalījumam.  

Atšķirību starp abām grupām būtiskuma līmenis (p) aprēķināts, izmantojot neatkarīgu paraugu t-testu 

(normāla sadalījuma gadījumā) vai Mann-Whitney testu (ja dati neatbilda normālajam sadalījumam). 

Kategoriskie mainīgie tika salīdzināti ar Pearson χ2 testu. 

 

 Analizējot šo apakšgrupu datus, konstatējām, ka vīriešu un sieviešu vidējais 

vecums bija vienāds, vīriešu apakšgrupā smēķētāju īpatsvars bija vairāk nekā divas 

reizes lielāks (33,2% pret 14,6%, attiecīgi, p<0,001), sievietes statistiski ticami biežāk 

atzīmēja nelabvēlīgu ģimenes anamnēzi (24,5% pret 20,6%, attiecīgi, p=0,018), vīrieši 

biežāk neievēroja veselīga uztura ieteikumus (54,6% pret 40,9%, attiecīgi, p<0,001). 

Sievietēm statistiski ticami biežāk konstatējām palielinātu vidukļa apkārtmēru (60,8% 
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pret 42,0%, attiecīgi, p<0,001) un biežāk palielinātu ĶMI, bet šī starpība nebija 

statistiski ticama. Analizējot lipīdu vidējo rādītāju, konstatējām, ka sievietēm bija gan 

statistiski ticami augstāks vidējais KH līmenis, gan biežāk sastopams paaugstināts KH 

(70,9% pret 62,0%, attiecīgi, p<0,001). Sievietēm konstatējām arī statistiski ticami 

augstāku ZBLH un ABLH līmeni, bet atšķirības to sastopamības biežumā nebija 

statistiski ticamas. Vīriešiem konstatējām statistiski ticami augstāku vidējo TG līmeni 

un arī biežāk bija sastopama hipertrigliceridēmija (39,1% pret 32,2%, attiecīgi, 

p=0,017). Aterogēna dislipidēmija vienādi bieži bija sastopama vīriešiem un sievietēm. 

Analizējot arteriālās hipertensijas sastopamību un vidējo asinsspiedienu, statistiski 

ticamas atšķirības bija novērojamas tikai diastoliskā asinsspiediena vidējā rādītājā, kas 

vīriešiem bija augstāks (83±9 pret 81±10 mmHg, attiecīgi, p=0,002), kā arī vīriešiem 

bez arteriālas hipertensijas anamnēzē biežāk konstatējām paaugstinātu asinsspiedienu 

(23,8%  pret 16,3%, attiecīgi, p=0,030). Sievietēm statistiski ticami biežāk konstatējām 

metabolo sindromu (54,7% pret 41,4%, attiecīgi, p=0,015), savukārt vīriešiem bija 

statistiski ticami augstāks vidējais glikozes līmenis asinīs un biežāk tika konstatēta 

hiperglikēmija, kā arī augstāks CRO līmenis. 

Darba gaitā arī šai pacientu grupai izdalījām dažāda vecuma apakšgrupas: 

jaunāko pacientu apakšgrupu (vīrieši <45 gadiem un sievietes <55 gadiem) un vecāko 

pacientu apakšgrupu (vīrieši ≥45 gadiem un sievietes ≥55 gadiem). Noteikto parametru 

vidējais rādītājs, RF sastopamības biežums un atšķirību starp apakšgrupām būtiskuma 

līmenis p atspoguļots 5.3.3. tabulā. 
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5.3.3. tabula 

Ģimenes ārstu pacientu antropometrisko un bioķīmisko rādītāju, tradicionālo RF un 

anamnestisko datu vidējie rādītāji, to sastopamība jaunāko un vecāko personu 

apakšgrupās, kā arī atšķirību starp grupām būtiskuma līmenis p 

 

RF     Jaunākie (n=547) Vecākie (n=853)   p 

 

Vecums (gadi)  40,7±9,0 64,6±8,0     <0,001 

KH (mmol/L)     5,33±1,12 5,84±1,25     <0,001 

 ≥5 mmol/L (n (%))   325 (59,4) 634 (74,2)     <0,001 

ZBLH* (mmol/L)    3,22±0,95 3,67±1,07     <0,001 

 ≥3 mmol/L (n (%))   322 (59,9) 624 (75,5)     <0,001 

ABLH (mmol/L)    1,48±0,61 1,37±0,38     <0,001 

<1,03 vīr. un <1,29 mmol/L siev. (n (%)) 140 (25,6) 310 (36,3)       0,058 

TG *(mmol/L)       1,46(1,23; 2,10) 1,75(1,63;2,35)  <0,001 

 >1,7 mmol/L (n (%))   147 (26,8) 330 (38,7)     <0,001 

NeABLH (mmol/L)    3,87±1,14 4,46±1,23     <0,001 

 NeABLH>3,8 mmol/L (n (%)) 266 (48,6) 591 (69,3)     <0,001 

Aterogēna dislipidēmija (n (%))  79 (14,4) 174 (18,1)       0,005 

CRO *(mg/L)       1,1 (0,50; 2,70) 1,8 (0,90; 3,40)  <0,001 

 CRO>3 mg/L (n (%))   111 (24,3) 150 (26,7       0,471 

Arteriāla hipertensija  (n (%))  128 (23,4) 608 (71,3)     <0,001 

SAS (mm Hg)     124±17 141±19     <0,001 

 ≥140 mm Hg (n (%))   126 (23,0) 503 (59,0)     <0,001 

DAS (mm Hg)     79±10  84±9      <0,001 

 ≥90 mm Hg (n (%))   104 (19,0) 316 (37,0)     <0,001 

Nav AH, bet SAS≥140 mm Hg    

   un/vai DAS≥90 mm Hg (n (%))   59 (10,8) 57 (6,7)       0,007 

Metabolais sindroms  (n (%))  255 (46,6) 460 (54,0)     <0,001 

Cukura diabēts (n (%))   11 (2,0) 118 (13,8)     <0,001 

Glikoze (mmol/L)    5,04±1,13 5,37±1,34     <0,001 

 ≥ 6,1 mmol/L  (n (%))   71 (13,0) 222 (26,0)     <0,001 
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        Tabulas 5.3.3. turpinājums 

RF     Jaunākie (n=547) Vecākie (n=853)   p 

 

ĶMI (kg/m
2
)     27,53±5,91 29,55±5,03     <0,001 

 ĶMI >30 kg/m
2 

(n (%))  158 (28,9) 350 (41,0)       <0,001 

VA (cm)     89,2±15,0 97,2±13,8     <0,001 

VA >102 cm vīr. un >88 cm siev. 246 (45,0) 534 (62,6)     <0,001 

Aktīvs smēķētājs (n (%))   149 (27,2) 126 (14,8)     <0,001 

Nelabvēlīga ģimenes anamnēze (n (%)) 114 (20,8) 214 (25,1)       0,364 

Fiziskā aktivitāte: (n (%)) Intensīva 52 (9,5) 61 (7,2)         0,114 

    Vidēja  334 (61,1) 422 (49,5)     <0,001 

  Mazkustīgs dzīvesveids 161 (29,4) 370 (43,3)     <0,001 

Veselīga uztura paradumi: (n (%)) 

 Ievēro vienmēr   89 (16,3) 142 (16,6)      0,853 

 Ievēro dažreiz    208 (38,0) 341 (40,0)      0,466 

Neievēro    250 (45,7) 380 (43,4)      0,672 

Kategoriskie mainīgie izteikti kā gadījumu skaits n (%); kvantitatīvie mainīgie kā aritmētiskais 

vidējais±SD normāla sadalījuma gadījumā vai *mediāna (I un III kvartīle), ja dati neatbilda normālajam 

sadalījumam.Atšķirību starp abām grupām būtiskuma līmenis (p) aprēķināts, izmantojot neatkarīgu 

paraugu t-testu (normāla sadalījuma gadījumā) vai Mann-Whitney testu (ja dati neatbilda normālajam 

sadalījumam). Kategoriskie mainīgie tika salīdzināti ar Pearson χ2 testu. 

 Analizējot iegūtos datus, konstatējām, ka vecāko pacientu apakšgrupā bija 

statistiski ticami mazāk smēķētāju (27,2% pret 1,8%, attiecīgi, p<0,001), bija lielāks 

pacientu skaits ar mazkustīgu dzīvesveidu, bet neatšķīrās pacientu veselīga uztura 

ieradumi. Vecākajā pacientu grupā statistiski ticami biežāk konstatējām palielinātu 

vidukļa apkārtmēru (45,0% pret 62,6%, attiecīgi, p<0,001) un arī lielākus vidukļa 

apkārtmēra vidējos rādītājus, kā arī biežāk novērojām palielinātu ĶMI (28,9% pret 

41,0%, attiecīgi, p<0,001) un arī vidējie ĶMI rādītāji bija lielāki. Analizējot lipīdu 

rādītājus, konstatējām, ka vecāko pacientu grupā bija statistiski ticami augstāki KH, TG 

un ZBLH vidējie līmeľi, bet zemāks ABLH vidējais līmenis. Vecāko pacientu grupā arī 

visas nelabvēlīgās lipīdu izmaiľas bija statistiski ticami biežāk sastopamas. Līdz ar 

vecumu statistiski ticami pieauga SAS un DAS vidējie rādītāji, kā arī arteriālas 

hipertensijas biežums (71,3 pret 23,4%, attiecīgi, p<0,001), bet samazinājās 
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nediagnosticētas arteriālas hipertensijas biežums. Vecāko pacientu grupā statistiski 

ticami biežāk bija sastopams metabolais sindroms (54,0% pret 46,6%, attiecīgi) un 

cukura diabēts (13,8% pret 2,0%, attiecīgi), divas reizes biežāk novērojām 

hiperglikēmiju (26,0% pret 13,0%). 

Tā kā šajā pacientu grupā pēc Starptautiskās Diabēta federācijas ieteiktajiem 

fizikālajiem un bioķīmiskajiem parametriem bija iespējams noteikt metabolo sindromu, 

tad atsevišķi analizējām arī datus pacientiem ar un bez metabolā sindroma. Noteikto 

parametru vidējie rādītāji, to sastopamības biežums un apakšgrupu atšķirību būtiskuma 

līmenis p atspoguļots 5.3.4. tabulā. 

5.3.4. tabula 

Ģimenes ārstu pacientu antropometrisko un bioķīmisko rādītāju, tradicionālo RF un 

anamnestisko datu vidējie rādītāji un to sastopamība pacientiem ar un bez MS, kā arī 

atšķirību starp grupām ticamība p 

 

Riska faktori      Bez MS (n=685) Ar MS  (n=715)       p 

 

KH (mmol/L)     5,42±1,14 5,80±1,26     <0,001 

 ≥5 mmol/L (n (%))   440 (64,2) 505 (70,6)     <0,001 

ZBLH (mmol/L)    3,32±0,99 3,63±1,06     <0,001 

 ≥3 mmol/L (n (%))   437 (63,7) 512 (71,6)     <0,001 

ABLH (mmol/L)    1,57±0,39 1,29±0,34     <0,001 

<1,03 vīr. un <1,29 mmol/L siev.(n (%)) 105 (15,3) 345 (48,3)     <0,001 

TG* (mmol/L)        1,03 (0,79; 1,4) 1,73(1.21;2,33)  <0,001 

 ≥1,7 mmol/L (n (%))   84 (12,3) 349 (48,8)     <0,001 

NeABLH (mmol/L)    3,85±1,12 4,51±1,23     <0,001 

 NeABLH>3,8 mmol/L (n (%)) 361 (52,7) 496 (69,4)     <0,001 

Atergēna dislipidēmija (n (%))  29 (4,2) 223 (31,2)     <0,001 

CRO *(mg/L)     1,04 (0,50; 2,50) 2,00 (1,00;3,78) <0,001 

 CRO>3 mg/L (n (%))   129 (18,8) 259 (36,2)     <0,001 

Arteriāla hipertensija  (n (%))  303 (44,2) 413 (57,8)     <0,001 

SAS (mm Hg)     129±18 141±19     <0,001 

 ≥140 mm Hg (n (%))   222 (32,4) 379 (53,0)     <0,001 
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Tabulas 5.3.4. turpinājums 

Riska faktori      Bez MS (n=685) Ar MS  (n=715)       p 

 

DAS (mm Hg)     79±10  84±9      <0,001 

 ≥90 mm Hg (n (%))   146 (21,3) 255 (35,7)     <0,001 

Cukura diabēts (n (%))   19 (2,8) 97 (13,6)     <0,001 

Glikoze (mmol/L)    5,18±0,91 5,99±1,67     <0,001 

 ≥6,1 mmol/L  (n (%))   53 (7,7) 214 (29,9)     <0,001 

ĶMI (kg/m
2
)     26,02±4,72 30,83±5,09     <0,001 

  ĶMI ≥30 kg/m
2
 (n (%))

  
127 (18,5) 345 (48,3)     <0,001 

VA (cm)     85,4±12,9 100,6±12,7       0,005 

  VA ≥102 cm vīr. un ≥88 cm siev. (n (%)) 190 (27,7) 497 (69,5)     <0,001 

Aktīvs smēķētājs (n (%))   171 (25,0) 112 (15,7)     <0,001 

Nelabvēlīga ģimenes anamnēze (n (%)) 142 (20,7) 179 (26,1)       0,007 

Fiziskā aktivitāte(n (%)): 

  Intensīva    87 (12,7) 40 (5,5)     <0,001 

  Vidēja    420 (61,3) 373 (52,2)       0,002 

  Mazkustīgs dzīvesveids 178 (26,0) 302 (42,3)     <0,001 

Veselīga uztura paradumi (n (%)): 

  Ievēro vienmēr   156 (22,8) 104 (14,5)     <0,001 

  Ievēro dažreiz   263 (38,5) 316 (44,2)       0,036 

Neievēro   266 (38,7) 295 (41,3)       0,354 

 

Kategoriskie mainīgie izteikti kā gadījumu skaits n (%); kvantitatīvie mainīgie kā aritmētiskais 
vidējais±SD normāla sadalījuma gadījumā vai *mediāna (I un III kvartīle), ja dati neatbilda normālajam 

sadalījumam. 

Atšķirību starp abām grupām būtiskuma līmenis (p) aprēķināts, izmantojot neatkarīgu paraugu t-testu 

(normāla sadalījuma gadījumā) vai Mann-Whitney testu (ja dati neatbilda normālajam sadalījumam). 

Kategoriskie mainīgie tika salīdzināti ar Pearson χ2 testu. 

 

Metabolā sindroma pacienti statistiski ticami retāk smēķētāja, bet biežāk atzina 

mazkustīgu dzīvesveidu. Šo apakšgrupu starpā statistiski ticami atšķīrās visi metabolā 

sindroma diagnostikas kritērijos ietilpstošie parametri – bija lielāks vidukļa apkārtmērs, 

augstāki TG un glikozes, bet zemāks ABLH līmenis asinīs, augstāks SAS un DAS, kā 

arī šīs izmaiľas bija statistiski ticami biežāk sastopamas. Pacientiem ar metabolo 

sindromu konstatējām statistiski ticami augstāku vidējo KH, NeABLH un ZBLH līmeni 
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un šīs izmaiľas bija biežāk sastopamas. Metabolā sindroma pacientiem arī statistiski 

ticami biežāk konstatējām aterogēno dislipidēmiju. 

 

Mūsu novērojuma gaitā analizējām arī metabolā sindroma dažādu kritēriju 

sastopamību ģimenes ārstu pacientu vidū. Iegūtie dati apkopoti 5.3.1. attēlā. 

5.3.1. attēls 

Metabolā sindroma kritēriju sastopamība ģimenes ārstu pacientu vidū 

 

 

*Ar sarkanu krāsu iezīmēts kritēriju skaits, kas apstiprina MS diagnozi 

 

Kā redzams 5.3.1. attēlā, 8,8% ģimenes ārstu pacientu tika konstatēti visi pieci 

metabolā sindroma diagnozes kritēriji, 17,1% bija četri kritēriji un 25,3% – trīs kritēriji, 

kas ir minimālais kritēriju skaits, lai varētu noteiktu metabolā sindroma diagnozi. Tikai 

8,6% no ģimenes ārstu pacientiem netika konstatēts neviens no metabolā sindroma 

diagnozes kritērijiem, 14,6% konstatējām 1 kritēriju un 25,6% – 2 kritērijus. 

Biežākās metabolā sindroma kritēriju kombinācijas mūsu novērojumā ir:  

1) palielināts vidukļa apkārtmērs + arteriāla hipertensija anamnezē un/vai 

asinsspiediens ≥130/85 mm Hg + CD anamnēzē un/vai glikozes līmenis 

asinīs ≥5,6 mmol/L – 10,1%; 

2) visu piecu kritēriju kombinācija – 8,8%. 
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Rezultātu ģimenes ārstu pacientu grupā kopsavilkums: 

 

o Arī šajā pacientu grupā KVS RF izplatība ir ļoti augsta: 

68,5% ir paaugstināts KH līmenis; 67,8% ir paaugstināts ZBLH līmenis; 

34,1% ir paaugstināts TG līmenis; 52,6% ir arteriāla hipertensija; 9,2% ir 

CD; 20,9% novēro paaugstinātu glikēmiju. 

o Sievietēm novērojām statistiski ticami augstāku vidējo KH līmeni (p<0,001), 

augstāku vidējo ZBLH līmeni (p=0,006) un augstāku vidējo ABLH līmeni 

(p<0,001), bet vīriešiem augstāku vidējo TG limeni (<0,001), augstāku DAS 

vidējo līmeni (p=0,002) un augstāku vidējo glikēmiju (p=0.006). 

o Metabolā sindroma izplatība šo pacientu vidū ir ļoti augsta (51,1%), un tikai 

8,6% no ģimenes ārstu pacientiem nav neviena no MS kritērijiem. 

o Arī šajā pacientu grupā ir liels to personu īpatsvars, kas ikdienā neievēro 

veselīga dzīvesveida ieteikumus: 

19,7% smēķē; 37,9% ir mazkustīgs dzīvesveids; 44,3% neievēro veselīga 

uztura pamatprincipus. 

5.4. Rezultāti stacionāra pacientu ar metabolo sindromu un kontroles grupā  

 

Stacionāra pacienti tika iedalīti divās atsevišķās grupās: 90 pacienti ar MS un 

81 persona kontroles grupā. 

Šo abu grupu raksturojums (demogrāfiskie un riska faktori, tradicionālie un 

jaunie bioķīmiskie riska faktori, iekaisuma marķieri un citu jauno riska faktoru 

raksturlielumi, dzīvesveida ieradumu raksturojums (smēķēšana, uztura paradumi, fiziskā 

aktivitāte)) apkopoti 5.4.1. tabulā.  
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5.4.1. tabula 

Stacionāra pacientu grupu antropometrisko un bioķīmisko rādītāju, tradicionālo 

un jauno RF, anamnestisko datu un radioloģisko parametru vidējie rādītāji, to 

sastopamība pacientiem ar MS un kontroles grupai, un atšķirību starp grupām 

būtiskuma līmenis p 

 

Riska faktori         Kontrolgrupa (n=81) Ar MS (n=90)  p 

 

Vecums (gadi)     47,7±11,0 54,2±11,1          <0,001 

Vīrieši (n (%))     22 (27,2) 41 (45,6)            0,017  

KH (mmol/L)     5,68±0,97 5,88±1,37            0,233 

 ≥5 mmol/L (n (%))   56 (69,1) 61 (71,8)            0,710 

ABLH (mmol/L)    1,83±0,44 1,25±0,36          <0,001 

 <1,03vīr./<1,29 siev. (n (%))     2 (2,5) 38 (44,7)          <0,001 

TG* (mmol/L)    1,10 (0,92; 1,43) 2,33(1,87; 2,88)        <0,001 

 ≥1,7 mmol/L (n (%))   9 (11,1) 65 (76,5)          <0,001 

ZBLH (mmol/L)    3,33±0,91 3,69±1,21            0,025 

 ≥3 mmol/L (n (%))   53 (65,4) 64 (75,3)            0,164 

Ne-ABLH (mmol/L)    3,85±0,96 4,63±1,24          <0,001 

CRO* (mg/L)      0,82 (0,40; 1,61) 1,75(0,91; 5,54)        <0,001 

 >3 mg/L (n (%))      7 (8,6) 34 (37,8)           <0,001 

Adiponektīns *(mg/L)       50,65 (33,05; 74,60) 32,20(18,20;50,55)   <0,001 

Leptīns* (ng/ml)   7,17 (3,13; 13,33)   15,90(7,26;25,45)       0,002 

IL6* (pg/ml)     0,12 (0,12; 0,67)   0,12(0,12; 0,64) 0,869 

PAI-1* (ng/ml)       36,35 (26,09; 45,20) 58,82(34,60;86,73)   <0,001 

TNF-α* (pg/ml)   3,16 (1,60; 4,73) 3,73 (1,58; 5,91) 0,233 

Homocisteīns (µmol/L)   11,38±3,35    11,75±4.35  0,703 

SAS (mm Hg)     123,6±21,1 137,9±22,4           <0,001 

DAS (mm Hg)     78,7±12,7 86,0±14,2           <0,001 

Glikoze (mmol/L)     4,95±0,45 6,19±2,34                   0,001 

Insulīns (µIV/L)    6,62±4,42 14,41±8,58           <0,001 

HOMA-IR* indekss       1,12 (0,66; 1,93)   3,28 (2,12; 5,36)         <0,001 

 >2 (n (%))    19 (27,7) 65 (76,5)           <0,001 
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Tabulas 5.4.1. turpinājms 

Riska faktori         Kontrolgrupa (n=81) Ar MS (n=90)  p 

 

ĶMI (kg/m
2
)     26,63±4,36 32,57±5,79           <0,001 

 KMI >30 kg/m
2   

11 (13,6) 48 (56,5)           <0,001 

VA (cm)     97,7±11,8 110,5±13,2           <0,001 

 
VA >102 cm vīr. un >88 cm siev.  52 (64,2) 74 (87,1)           <0,001 

Aktīvs smēķētājs (n (%))   15 (18,5) 18 (20,0)             0,956 

Nelabvēlīga ģimenes anamnēze (n (%)) 13 (16,0) 25 (27,8)             0,167 

Fiziskā aktivitāte (n (%)): 

  Intensīva    8 (9,9)  2 (2,2)                 0,067 

  Vidēja    44 (54,3) 46 (51,1)             0,860 

  Mazkustīgs dzīvesveids 29 (35,8) 42 (46,7)             0,069 

Veselīga uztura paradumi (n (%)): 

  Ievēro vienmēr   5 (6,2)  11 (12,2)             0,325 

  Ievēro dažreiz   46 (56,8) 51 (56,7)             0,978 

Neievēro   30 (37,0) 28 (31,1)             0,765 

PBI      1,00±0,13 0,97±0,14             0,265 

Ca Score*     0 (0; 2,5) 13 (0; 141)           <0,001 

IAT (cm
3
)               55±33  114±52         <0,001 

KVR (pēc SCORE)    1 (0; 3)  4 (2; 8)          <0,001 

 

Kategoriskie mainīgie izteikti kā gadījumu skaits n (%); kvantitatīvie mainīgie kā aritmētiskais 

vidējais±SD normāla sadalījuma gadījumā vai *mediāna (I un III kvartīle), ja dati neatbilda normālajam 

sadalījumam. Atšķirību starp abām grupām būtiskuma līmenis (p) aprēķināts, izmantojot neatkarīgu 

paraugu t-testu (normāla sadalījuma gadījumā) vai Mann-Whitney testu (ja dati neatbilda normālajam 

sadalījumam).  

 

Pacientiem ar metabolo sindromu atšķirībā no kontroles grupas personām 

statistiski ticami (p<0,001) atšķīrās visi metabolā sindroma diagnostikajos kritērijos 

ietilpstošie parametri – bija lielāks VA, augstāks vidējais TG un glikozes līmenis, kā arī 

zemāks ABLH līmenis asinīs, augstāks SAS un DAS. Līdz ar tradicionālo riska faktoru 

atšķirībām starp šīm pacientu grupām atšķirības tika novērotas arī jauno riska faktoru 

vidū. Metabolā sindroma pacientiem, salīdzinot ar kontroles grupu, bija statistiski ticami 

(p=0,002) augstāks leptīna, PAI-1 (p<0,001), CRO (p<0,001) līmenis un zemāks 
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adiponektīna (p<0,001) līmenis, izteiktāka insulīna rezistence (augstāks insulīna līmenis 

un HOMA-IR indekss), kā arī konstatējām statistiski ticami (p<0,001) augstāku 

koronārajos asinsvados izgulsnētā kalcija daudzumu, lielāku IAT daudzumu un 

augstāku fatālu KVN risku tuvāko 10 gadu laikā (pēc SCORE).  

Pacientiem ar MS bija ne tikai lielāki vidējie rādītāji minētajiem parametriem, 

bet arī statistiski ticami biežāk (p<0,001) novēroja to nelabvēlīgās izmaiľas. Tikai 2,5% 

kontroles grupas personu bija pazemināts ABLH līmenis, bet starp MS pacientiem šādas 

izmaiľas konstatējām 44,7%. Līdzīgas izmaiľas vērojām arī paaugstināta TG līmeľa 

gadījumā, kontroles grupā paaugstināts TG līmenis bija 11,1% personu, bet MS 

gadījumā – 76,5% pacientu. MS pacientiem novērojām arī ievērojami biežāk 

paaugstinātu CRO (37,8% pret 8,6%, attiecīgi) un glikozes (29,4% pret 0%, attiecīgi) 

līmeni un HOMA-IR indeksu (76,5% pret 27,7%, attiecīgi). 

Statistiski ticamas izmaiľas KH, IL-6, TNF-α, homocisteīna līmenī un PBI 

izmaiľas starp šīm personu grupām netika konstatētas.  

Antropometrisko un bioķīmisko rādītāju, tradicionālo un jauno RF, 

anamnestisko un radioloģisko parametru vidējie rādītāji pacientiem ar MS atkarībā no 

dzimuma atspoguļoti 5.4.2. tabulā. 

5.4.2. tabula 

Stacionāra pacientu ar metabolo sindromu antropometrisko un bioķīmisko rādītāju, 

tradicionālo un jauno RF, anamnestisko datu un radioloģisko parametru vidējie 

rādītāji, to sastopamība abu dzimumu apakšgrupās, kā arī atšķirību starp grupām 

būtiskuma līmenis p 

Riska faktori    Vīrieši (n=41)  Sievietes (n=49)    p 

 

Vecums (gadi)    52,6±11,4  55,9±10,7          0,158 

KH (mmol/L)    5,48±1,47  6,22±1,20          0,012 

 ≥5 mmol/L (n (%))  23 (56,1)  41 (83,7)          0,005 

ZBLH (mmol/L)   3,16±1,20  4,09±1,07          0,002 

 ≥ 3 mmol/L (n (%))  15 (51,7)  32 (82,1)          0,009 

ABLH (mmol/L)   1,09±0,24  1,38±0,39           <0,001 

   <1,03 vīr. un <1,29 siev. (n (%)) 19 (46,3)  23 (46,9)          0,562 

TG* (mmol/L)    2,13 (1,22; 2,52) 1,93 (0,81; 1,88)     0,023 

 ≥1,7 mmol/L (n (%))  31 (75,6)  36 (73,5)          0,506 
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5.4.2. tabulas turpinājumus 

 

Riska faktori    Vīrieši (n=41)  Sievietes (n=49)    p 

 

Aterogēna dislipidēmija (n (%)) 17 (41,5)  19 (38,8)          0,832 

Ne-ABLH (mmol/L)   4,38±1,39  4,83±1,08          0,094 

   Ne-ABLH>3,8 mmol/L (n(%)) 23 (56,1)   40 (81,5)          0,008 

CRO* (mg/L)       1,62 (0,79; 3,26) 2,11 (0,95; 4,30)     0,445 

 CRO>3 mg/L (n (%))  13 (36,1)  10 (25,6)          0,453 

Adiponektīns* (ng/ml)  23,40 (14,20; 42,25) 39,60(25,70; 47,40)   0,056 

Leptīns* (ng/ml)      7,75 (4,68; 18,28) 23,65(11,85;28,52)   <0,001 

IL6* (pg/ml)        0,64 (0,12; 1,04) 0,64 (0,12; 0,64)  0,196 

PAI-1* (ng/ml)   61,75 (42,93; 85,76) 58,90(38,60; 87,70)    0,610 

TNF-α* (pg/ml)   2,97 (1,61; 5,58) 4,61 (1,87; 6,36) 0,369 

Homocisteīns (µmol/L)     12,05±3,70    11,51±4,84            0,580 

Arteriāla hipertensija (n (%))  34 (82,9)  40 (81,6)          0,874 

SAS (mm Hg)    138,6±21,1  137,4±23,6          0,797 

DAS (mm Hg)    86,1±13,9  85,8±14,6          0,925 

Cukura diabēts (n (%))  7 (17,1)  8 (16,3)            0,937 

Glikoze (mmol/L)   6,15±1,91  6,23±2,67          0,864 

 ≥ 6,1 mmol/L  (n (%))  22 (53,7)  27 (55,1)         0,891 

Insulīns* (µIV/L)      12,90 (7,76; 19,00) 13,10 (8,42; 19,97)     0,547 

HOMA-IR indekss*      3,25 (2,03; 4,82) 3,28 (1,99; 5,68)        0,778 

 HOMA-IR indekss>2  28 (75,7)  35 (74,5)          0,900 

ĶMI (kg/m
2
)    31,98±4,24  33,06±6,84          0,364 

 ĶMI ≥30 kg/m
2
 (n (%)) 24 (58,5)  28 (57,1)          0,894 

VA (cm)    111,8±11,4  109,4±14,5          0,374 

 VA >102 cm vīr. un  >88 cm siev.  

(n (%))    41 (100,0)  49 (100,0)          1,000 

PBI     1,00±0,13  0,96±0,15          0,336 

Ca Score    11 (0; 213)  4 (0; 122)          0,573 

IAT (cm
3
 )    140±51  96±45          0,005 

Aktīvs smēķētājs (n (%))  8 (20,5)  9 (19,6)             0,348 
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5.4.2. tabulas turpinājumus 

 

Riska faktori    Vīrieši (n=41)  Sievietes (n=49)    p 

 

Nelabvēlīga ģim. anamn. (n (%)) 29 (74,4)  28 (60,9)          0,219 

Fiziskā aktivitāte (n (%)): 

Intensīva    1 (2,6)   1 (2,2)           0,951 

  Vidēja    22 (56,4)  21 (45,7)          0,483 

     Mazkustīgs dzīvesveids 16 (41,0)  24 (52,2)          0,331 

Veselīga uztura paradumi (n (%)): 

 Ievēro vienmēr  0 (0)   8 (17,4)             0,004 

 Ievēro dažreiz   23 (59,0)  27 (58,7)         0,869 

Neievēro   16 (41,0)  11 (23,9)         0,001 

KVR (pēc SCORE)   4 (1; 10)  3 (1; 4)          0,012 

 KVR>5 (pēc SCORE)  27 (65,9)  29 (59,2)        0,663 

 

Kategoriskie mainīgie izteikti kā gadījumu skaits n (%); kvantitatīvie mainīgie kā aritmētiskais 

vidējais±SD normāla sadalījuma gadījumā vai *mediāna (I un III kvartīle), ja dati neatbilda normālajam 

sadalījumam. Atšķirību starp abām grupām būtiskuma līmenis (p) aprēķināts, izmantojot neatkarīgu 
paraugu t-testu (normāla sadalījuma gadījumā) vai Mann-Whitney testu (ja dati neatbilda normālajam 

sadalījumam). 

  

Kā redzams 5.4.2. tabulā, vecums abu dzimumu pacientiem statistiski ticami 

neatšķīrās. Vīrieši statistiski ticami (p=0,001) biežāk ikdienā neievēroja veselīga uztura 

rekomendācijas. Sievietēm novērojām statistiski ticami augstāku vidējo KH (6,22 

mmol/L pret 5,48 mmol/L, attiecīgi) un ZBLH (4,09 mmol/L un 3,16 mmol/L, attiecīgi) 

līmeni, kā arī biežāk šie rādītāji pārsniedza normu. Arī ABLH vidējais līmenis 

sievietēm bija statistiski ticami augstāks nekā vīriešiem (1,38 mmol/L pret 1,09 

mmol/L, attiecīgi), bet pazemināta ABLH līmeľa sastopamība dzimumu starpā 

neatšķīrās (p=0,562). Vīriešiem novērojām statistiski ticami augstāku vidējo TG līmeni 

(2,13 mmol/L pret 1,93 mmol/L, attiecīgi), bet paaugstinātu TG līmeni novērojām 

vienādi bieži abiem dzimumiem. Sievietēm konstatējām statistiski ticami augstāku 

leptīna vidējo līmeni (23,65 ng/ml pret 7,75 ng/ml, attiecīgi). Lai arī adiponektīna 

vidējais līmenis sievietēm bija augstāks (39,6 ng/ml pret 23,40 ng/ml, attiecīgi), tomēr 

atšķirība nebija statistiski ticama (p=0,056). Vīriešiem novērojām statistiski ticami 

augstāku fatālu KVN risku tuvāko 10 gadu laikā (pēc SCORE). 
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Līdzīgi ģimenes ārstu pacientu grupai, arī šajā grupā analizējām metabolā 

sindroma diagnostisko kritēriju sastopamību. Iegūtie rezultāti atspoguļoti 5.4.1.  un 

5.4.2. attēlos.  

 

5.4.1. attēls 

 

  

Kā redzams 5.4.1. attēlā, šajā grupā visi pieci metabolā sindroma diagnozes kritēriji tika 

konstatēti 22,3% pacientu, 26,7% konstatējām četrus kritērijus un 51,1% – trīs 

kritērijus. 

 Biežākās metabolā sindroma kritēriju kombinācijas šajā pacientu grupā ir: 

1) visu piecu kritēriju kombinācija – 11%; 

2) palielināts vidukļa apkārtmērs + arteriāla hipertensija anamnēzē un/vai 

asinsspiediens ≥130/85 mm Hg + TG līmenis asinīs ≥ 1,7 mmol/L – 9%; 

 

Analizējām arī MS diagnozes kritēriju sastopamību kontroles grupas pacientu 

vidū. Iegūtie rezultāti atspoguļoti 5.4.2. attēlā. 
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5.4.2. attēls 

 

 

Kā redzams 5.4.2. attēlā, tikai 6,2% no kontroles grupas personām nebija 

neviena no MS diagnozes kritērijiem, 61,7% bija viens kritērijs un 32,1% divi kritēriji.  

Salīdzinot personu sadalījumu atkarībā no fatālu KVN riska (pēc SCORE) 

izteiktības, kontroles grupā un MS pacientu vidū novērojām statistiski ticamas atšķirības 

(pēc hī kvadrāta testa χ
2
=26,047; p<0,001). MS pacientu vidū bija divas reizes mazāk 

pacientu ar zemu fatālu KVN risku, salīdzinot ar kontroles grupu (38% pret 76%, 

attiecīgi), 2,8 reizes vairāk pacientu ar vidēju risku (28% pret 10%, attiecīgi) un 2,5 

reizes vairāk pacientu ar augstu risku (34% pret 14%, attiecīgi). Šie rezultāti shematiski 

attēloti 5.4.3. a un b attēlā. 
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5.4.3. attēls 

Pacientu sadalījums atkarībā no fatālu KVN riska (pēc SCORE) kontroles (a) un 

metabolā sindroma pacientu (b) grupā 

a) 

 

b) 
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Līdzīgi analizējām arī personu sadalījumu kontroles un MS pacientu grupās 

atkarībā no koronārajos asinsvados izgulsnētā kalcija daudzuma. Mūsu novērojuma 

laikā šis izmeklējums tika veikts 96 personām (48 kontroles grupā un 48 MS pacientu 

grupā). Pacientiem ar MS statistiski ticami biežāk (pēc hī kvadrāta testa χ
2
=8,649; 

p=0,003) novēroja paaugstinātu Ca Score (29% (n=14) pret 6% (n=3), attiecīgi), 

salīdzinot ar kontroles grupu. Iegūtie rezultāti atspoguļoti 5.4.4. attēlā. 

5.4.4. attēls 

 

Pacientu sadalījums atkarībā no koronārajos asinsvados izgulsnētā kalcija 

daudzuma kontroles un metabolā sindroma pacientu grupās 

 

 
 Novērojuma gaitā analizējām arī dažādu RF un marķieru sastopamību 

atkarība no fatālu KVN riska tuvākajos 10 gados (pēc Score). Atkarība no SCORE 

iedalījām pacientus 2 grupās – ar SCORE un <5%. 

Pacientiem ar palielinātu SCORE, statistiski ticami biežāk (p<0,001) 

novērojām MS. Šie rezultāti atspoguļoti 5.4.5. attēlā. 
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5.4.5. attēls 

Metabolā sindroma izplatība atkarībā no fatālu KVN riska 

 

 

Pacientiem ar paaugstinātu (≥5%) fatālu KVN risku tuvāko 10 gadu laikā (pēc 

SCORE) palielinātu CRO līmeni novērojam 21% gadījumu, savukārt pacientiem ar  

fatālu KVN risku <5% - 18% gadījumu, taču šī atšķirība nebija statistiski ticama 

(p=0,572). 

Arī nelabvēlīgas iedzimtības gadījumā novērojām līdzīgu tendenci. 

Nelabvēlīgu iedzimtību konstatējam  22,6% pacientu ar fatālu KVN risku <5% un 

21,3% ar risku ≥5%, tomēr arī šī atšķirība nebija statistiski ticama (p=0,865). 

Pacientiem ar palielinātu fatālu KVN risku (≥5%) palielinātu PAI-1 līmeni 

novērojām  62% gadījumu, bet parējā pacientu  grupā 53%, arī šī atšķirība nebija 

statistiski ticama (p=0,249). 

Līdzīgas sakarības novērojām arī ar pazemināta adiponektīna līmeľa un 

paaugstināta leptīna līmeľa gadījumā. Pacientiem ar fatālu KVN risku ≥5% biežāk 

novēroja adiponektīna līmeľa pazemināšanos (70% pret 66%, attiecīgi) un leptīna 

līmeľa paaugstināšanos (šo marķieru līmeľi bija augstāki (68% pret 65%, attiecīgi), bet 

šīs atšķirības nebija statistiski ticamas (p=0,547 adiponektīna gadījumā un p=0,878 

leptīna gadījumā). 
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Visiem pacientiem ar fatālu KVN risku ≥5% bija arī paaugstināts Ca Score, 

savukārt pacientu grupā ar fatālu KVN risku <5% nevienam nenovērojām paaugstinātu 

Ca Score. 

Rezultātu kopsavilkums stacionāra metabolā sindroma pacientiem un kontroles 

grupas personām: 

o Pacientiem ar MS ir augstāks CRO, adiponektīna, leptīna, PAI-1, insulīna un 

HOMA-IR indeksa līmenis. 

o MS pacientiem ir lielāks koronārajos asinsvados izgulsnētā kalcija 

daudzums, un to novēro statistiski ticami (p=0,003) biežāk nekā kontroles 

grupas personām. 

o MS pacientiem ir augstāks fatālu KVN risks (pēc SCORE) un pacientiem ar 

palielinātu fatālu KVN risku biežāk novēro MS. 

o Arī MS gadījumā ir spēkā dzimumu atšķirības starp KVS RF: 

Sievietēm ir augstāks KH, ZBLH, ABLH līmenis. 

o Vairāk nekā 20% no MS pacientiem ir visi pieci MS diagnozes kritēriji. 

o MS pacientu vidū ir 2,5 reizes biežāk novērojams augsts fatālu KVN risks. 

o Visiem pacientiem ar paaugstinātu fatālu KV notikumu risku ir paaugstināts 

Ca Score.  

5.5. Jauno riska faktoru saistība ar tradicionālajiem riska faktoriem 

metabolā sindroma gadījumā 

5.5.1. Korelāciju analīze 

Izmantojot Spīrmena (Spearman) korelācijas koeficientu, analizējām jauno un 

tradicionālo riska faktoru savstarpējās saistības metabolā sindroma gadījumā. Šīs 

korelācijas, to būtiskuma līmeľi p un statistiski ticamo korelācijas koeficientu 95% 

ticamības intervāls atspoguļots 5.5.1. un 5.5.2. tabulā.  
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5.5.1. tabula  

Jauno RF korelācija ar vecumu, aptaukošanās rādītājiem un asinsspiedienu, 

korelāciju būtiskuma līmenis p un statistiski ticamo korelāciju 95% ticamības 

intervāls 

    Vecums VA ĶMI SAS DAS 

    K MS K MS K MS K MS K MS 

PBI KK -0,018 -0,133 0,172 -0,083 0,151 -0,076 0,129 -0,270 0,028 -0,056 

  
P 

TI 

0,877 

 

 

0,288 

 

 

0,129 

 

 

0,509 

 

 

0,183 

 

 

0,544 

 

 

0,257 

 

 

0,028 

-0,504- 

-0,027 

0,809 

 

 

0,656 

 

 

CRO KK 0,043 -0,081 0,238 0,367 0,251 0,326 0,110 -0,103 0,181 -0,048 

  
P 

TI 

0,704 

 

 

0,488 

 

 

0,033 

0,012-

0,432 

0,001 

0,138-

0,550 

0,024 

0,023-

0,455 

0,004 

0,034-

0,520 

0,328 

 

 

0,379 

 

 

0,106 

 

 

0,680 

 

 

Adipon. KK -0,009 0,178 -0,135 -0,279 -0,152 -0,275 -0,217 0,274 -0,157 0,202 

  

P 

TI 

 

0,933 

 

 

0,093 

 

 

0,230 

 

 

0,009 

-0,429- 

-0,087 

0,176 

 

 

0,010 

-0,431- 

-0,026 

0,052 

 

 

0,009 

0,011-

0,475 

0,161 

 

 

0,056 

 

 

Homoc. KK 0,356 0,245 0,200 -0,040 0,117 -0,136 0,080 0,239 0,001 0,177 

  

P 

TI 
 

0,002 

0,137-
0,532 

0,032 

0,002-
0,437 

0,092 

 
 

0,733 

 
 

0,326 

 
 

0,237 

 
 

0,504 

 
 

0,035 

0,025-
0,421 

0,996 

 
 

0,124 

 
 

Leptīns KK 0,172 0,048 0,563 0,340 0,584 0,442 0,120 -0,094 0,099 -0,092 

  

P 

TI 

 

0,127 

 

 

0,659 

 

 

<0,001 

0,371-

0,714 

0,001 

0,077-

0,492 

<0,001 

0,344-

0,741 

<0,001 

0,205-

0,595 

0,289 

 

 

0,386 

 

 

0,381 

 

 

0,395 

 

 

IL6 KK -0,161 -0,083 0,132 0,079 0,112 0,105 0,131 0,015 0,121 0,073 

  p 0,151 0,448 0,241 0,470 0,322 0,334 0,245 0,890 0,284 0,507 

PAI-1 KK 0,016 -0,141 0,166 0,406 0,319 0,524 0,098 0,123 0,111 0,162 

  

P 

TI 

 

0,890 

 

 

0,191 

 

 

0,145 

 

 

<0,001 

0,193-

0,564 

0,004 

0,069-

0,531 

<0,001 

0,345-

0,663 

0,390 

 

 

0,252 

 

 

0,329 

 

 

0,131 

 

 

TNF-α KK 0,041 0,112 0,064 -0,103 0,100 -0,111 -0,040 -0,022 -0,053 -0,132 

  p 0,713 0,308 0,572 0,349 0,376 0,314 0,720 0,843 0,641 0,227 

Insul. KK -0,089 -0,081 0,413 0,431 0,491 0,490 0,234 -0,029 0,217 0,014 

  

P 

TI 

 

0,434 

 

 

0,461 

 

 

<0,001 

0,188-

0,582 

<0,001 

0,236-

0,614 

<0,001 

0,282-

0,622 

<0,001 

0,267-

0,660 

0,037 

0,051-

0,418 

0,794 

 

 

0,053 

 

 

0,897 

 

 

HOMA KK -0,085 -0,030 0,414 0,459 0,486 0,510 0,267 -0,036 0,239 -0,016 

  

P 

TI 

 

0,453 

 

 

0,784 

 

 

<0,001 

0,174-

0,590 

<0,001 

0,269-

0,641 

<0,001 

0,284-

0,618 

0,001 

0,326-

0,673 

0,017 

0,021-

0,440 

0,742 

 

 

0,033 

0,004-

0,426 

0,884 

 

 

CaScore KK 0,468 0,285 0,385 0,482 0,132 0,375 0,207 -0,008 -0,067 -0,106 

  

P 

TI 
0,001 

0,149-

0,664 

0,049 

0,088-

0,550 

0,007 

0,063-

0,599 

<0,001 

0,153-

0,696 

0,369 

 
0,009 

0,087-

0,624 

0,159 

 

0,954 

 

0,651 

 

0,471 

 

Abd.tauki KK 0,464 0,121 0,665 0,621 0,692 0,508 0,410 -0,032 0,206 -0,024 

  

P 
TI 

 

0,001 
0,174-

0,663 

0,425 
 

 

<0,001 
0,448-

0,694 

<0,001 
0,346-

0,814 

<0,001 
0,487-

0,820 

<0,001 
0,202-

0,742 

0,004 
0,104-

0,610 

0,833 
 

 

0,164 
 

 

0,874 
 

 

K – kontroles grupa; MS – pacienti ar metabolo sindromu; Adipon. – adiponektīns; Homoc. – 

homocisteīns; Insul. – insulīns; HOMA – HOMA-IR indekss; CaScore – koronārajos asinsvados 

izgulsnētā kalcija daudzums; Adb.tauki – intraabdominālie taukaudi; KK – Spīrmena korelācijas 

koeficients; p – korelācijas būtiskuma līmenis; TI – 95% ticamības intervāls. 
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Kā redzams 5.5.1. tabulā, PBI statistiski ticami (p=0,028) negatīvi korelēja tikai 

ar SAS metabolā sindroma gadījumā, bet ar citiem parametriem statistiski ticamas 

korelācijas netika konstatētas.  

CRO, leptīna un insulīna līmeľi un HOMA-IR indekss statistiski ticami pozitīvi 

korelēja ar aptaukošanās rādītājiem (VA un ĶMI) gan pacientiem ar MS, gan kontroles 

grupā, savukārt adiponektīna līmenis statistiski ticami negatīvi korelēja ar aptaukošanās 

rādītājiem tikai MS pacientu grupā. 

Homocisteīna līmenis statistiski ticami pozitīvi korelēja ar vecumu abās 

apakšgrupās, savukārt ar SAS – tikai pacientiem ar metabolo sindromu. 

PAI-1 līmenis statistiski ticami pozitīvi korelēja ar ĶMI abās apakšgrupās un ar 

VA – tikai metabolā sindroma pacientiem. 

Konstatējām arī insulīna līmeľa statistiski ticamu pozitīvu korelāciju ar SAS un 

HOMA-IR indeksa pozitīvu korelāciju ar SAS un DAS kontroles grupā. 

Koronārajos asinsvados izgulsnētā kalcija daudzums statistiski ticami pozitīvi 

korelēja ar vecumu un VA abās apakšgrupās, ar ĶMI – tikai metabolā sindroma 

gadījumā. 

IL6 un TNF-α līmeľi statistiski ticami nekorelēja ne ar vienu no šai tabulā 

atspoguļotajiem tradicionālajiem RF nevienā no apakšgrupām.  

Ľemot vērā citējamā literatūrā pieejamos pretrunīgos datus par precīzāko 

adipozitātes antropometrisko rādītāju, arī mēs analizējām VA un ĶMI saistību ar 

viscerālo adipozitāti. Gan VA, gan ĶMI statistiski ticami (p<0,001) pozitīvi korelēja ar 

intraabdominālo taukaudu daudzumu, bet MS pacientiem ciešāku korelāciju novērojām 

ar VA (korelācijas koeficients 0,621 ar 95% TI 0,346–0,814) un kontroles grupā ciešāku 

korelāciju ar ĶMI (korelācijas koeficients=0,692 ar 95% TI 0,487–0,820). Konstatējām 

arī intraabdominālo (viscerālo) taukaudu daudzuma statistiski ticamu pozitīvu 

korelāciju ar vecumu un SAS kontroles grupā. 
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5.5.2. tabula 

 

Jauno RF korelācijas ar dažādām holesterīna frakcijām, kopējo fatālo KVN 

risku (pēc SCORE) un glikozes līmeni asinīs, to būtiskuma līmenis p un statistiski 

ticamo korelāciju 95% ticamības intervāls 

    ZBLH TG ABLH KVR Glikoze 

    K MS K MS K MS K MS K MS 

PBI KK 0,170 0,184 0,142 -0,015 -0,130 0,070 0,125 0,030 0,017 -0,113 

  p 0,136 0,196 0,213 0,908 0,252 0,578 0,271 0,808 0,884 0,367 

CRO KK 0,113 -0,027 0,184 0,128 -0,264 -0,340 0,027 -0,107 -0,006 0,058 

  

P 
TI 

 

0,317 
 
 

0,839 
 
 

0,099 
 
 

0,273 
 
 

0,017 
-0,451- 

-0,051 

0,003 
-0,451- 

-0,093 

0,808 
 
 

0,362 
 
 

0,955 
 
 

0,618 
 
 

Adipon. KK 0,026 0,136 -0,262 -0,195 0,475 0,356 -0,288 0,078 -0,289 -0,144 

  

P 
TI 

 

0,816 
 

 

0,270 
 

 

0,020 
-0,473- 

-0,027 

0,066 
 

 

<0,001 
0,278-

0,642 

<0,001 
0,117-

0,513 

0,009 
0,022-

0,479 

0,467 
 

 

0,009 
0,018-

0,480 

0,175 
 

 

Homoc. KK 0,233 0,088 0,216 -0,065 -0,168 -0,079 0,422 0,343 -0,057 0,061 

  

P 

TI 

 

0,049 

0,038-

0,504 

0,517 

 
 

0,068 

 
 

0,572 

 
 

0,157 

 
 

0,496 

 
 

<0,001 

0,203-

0,615 

0,002 

0,105-

0,540 

0,632 

 
 

0,595 

 
 

Leptīns KK 0,160 -0,011 0,050 0,039 -0,114 0,050 -0,039 -0,128 0,021 0,154 

  p 0,158 0,929 0,657 0,718 0,316 0,647 0,733 0,236 0,856 0,153 

IL6 KK 0,047 -0,210 -0,151 0,124 -0,058 0,044 -0,108 -0,172 0,047 0,077 

  p 0,677 0,091 0,179 0,254 0,606 0,687 0,337 0,113 0,677 0,482 

PAI-1 KK 0,168 -0,249 0,248 0,273 -0,197 -0,137 0,071 -0,064 -0,077 0,336 

  
P 
TI 

0,142 

 
 

0,042 

-0,505- 

-0,040 

0,028 

0,044-

0,514 

0,010 

0,035-

0,469 

0,081 

 
 

0,204 

 
 

0,533 

 
 

0,556 

 
 

0,500 

 
 

0,001 

0,109-

0,533 

TNF-a KK 0,139 0,086 -0,009 -0,047 -0,063 0,077 -0,047 -0,052 -0,063 0,027 

  p 0,217 0,498 0,936 0,672 0,574 0,483 0,676 0,635 0,579 0,805 

Insul. KK 0,068 -0,128 0,368 0,297 -0,271 -0,235 0,071 0,029 0,326 0,196 

  

P 
TI 

 

0,552 
 
 

0,317 
 
 

0,001 
0,151-

0,557 

0,006 
0,087-

0,458 

0,015 
-0,468- 

-0,055 

0,031 
0,022-

0,412 

0,529 
 
 

0,791 
 
 

0,003 
0,105-

0,533 

0,073 
 
 

HOMA KK 0,082 -0,141 0,387 0,294 -0,271 -0,262 0,093 0,079 0,430 0,406 

  

P 

TI 

 

0,472 

 

 

0,272 

 

 

<0,001 

0,161-

0,599 

0,006 

0,100-

0,449 

0,015 

0,161-

0,599 

0,016 

-0,441- 

-0,014 

0,410 

 

 

0,470 

 

 

<0,001 

0,211-

0,621 

<0,001 

0,139-

0,597 

CaSc. KK 0,041 -0,299 0,389 0,093 -0,313 -0,212 0,475 0,323 0,089 0,451 

  

P 

TI 

 

0,781 

 
 

0,081 

 
 

0,006 

0,045-

0,591 

0,530 

 
 

0,030 

-0,494- 

-0,051 

0,148 

 
 

0,001 

0,154-

0,699 

0,025 

0,035-

0,571 

0,549 

 
 

0,002 

0,063-

0,715 

Abd. 

tauki 

KK 0,206 -0,434 0,441 0,328 -0,506 -0,425 0,574 0,330 0,296 0,246 

  

P 
TI 

0,166 
 

 

0,010 
-0,645- 

-0,128 

0,002 
0,188-

0,657 

0,026 
0,053-

0,587 

<0,001 
-0,691- 

-0,285 

0,003 
-0,711- 

-0,123 

<0,001 
0,334-

0,734 

0,025 
0,078-

0,584 

0,043 
0,038-

0,553 

0,099 
 

 

K – kontroles grupa; MS – pacienti ar metabolo sindromu; Adipon. – adiponektīns; Homoc. – 

homocisteīns; Insul. – insulīns; HOMA – HOMA-IR indekss; CaScore – koronārajos asinsvados 

izgulsnētā kalcija daudzums; Adb.tauki – intraabdominālie taukaudi; KK – Spīrmena korelācijas 

koeficients; p – korelācijas būtiskuma līmenis; TI – 95% ticamības intervāls. 
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Kā redzams 5.5.2. tabulā, CRO un insulīna līmeľi, HOMA-IR indekss, 

koronārajos asinsvados izgulsnētā kalcija un intraabdominālo (viscerālo) taukaudu 

daudzums statistiski ticami negatīvi un adiponektīna līmenis – pozitīvi korelēja ar 

ABLH. 

Konstatējām statistiski ticamas negatīvas adiponektīna korelācijas ar TG un 

glikozes līmeni un kopējo fatālo kardiovaskulāro notikumu risku tuvāko 10 gadu laikā 

(pēc SCORE) kontroles grupā. 

Homocisteīna līmenis statistiski ticami pozitīvi korelēja ar ZBLH kontroles 

grupā un ar kopējo fatālo kardiovaskulāro notikumu risku tuvāko 10 gadu laikā (pēc 

SCORE) abās apakšgrupās. 

PAI-1 līmenis statistiski ticami negatīvi korelēja ar ZBLH līmeni un pozitīvi ar 

glikozes līmeni metabolā sindroma pacientu apakšgrupā, kā arī statistiski ticami pozitīvi 

ar TG līmeni abās apakšgrupās. 

Insulīna līmenis, HOMA-IR indekss un intraabdominālo (viscerālo) taukaudu 

daudzums statistiski ticami pozitīvi korelēja ar TG līmeni abās apakšgrupās, bet 

koronārajos asinsvados izgulsnētā kalcija daudzums – tikai kontroles grupā. 

HOMA-IR indekss statistiski ticami pozitīvi korelēja ar glikozes līmeni abās 

apakšgrupās, bet insulīna līmenis – tikai kontroles grupā. 

Bez jau iepriekš minētajām korelācijām koronārajos asinsvados izgulsnēta 

kalcija daudzums pozitīvi korelēja arī ar kopējo fatālo kardiovaskulāro notikumu risku 

tuvāko 10 gadu laikā (pēc SCORE) abās apakšgrupās un ar glikozes līmeni – tikai 

metabolā sindroma apakšgrupā. 

Intraabdominālie (viscerālie) taukaudi bez jau minētajām korelācijām statistiski 

ticami negatīvi korelēja ar ZBLH metabolā sindroma apakšgrupā, pozitīvi ar kopējo 

fatālo kardiovaskulāro notikumu risku tuvāko 10 gadu laikā (pēc SCORE) abās 

apakšgrupās un glikozes līmeni kontroles grupā. 

PBI, leptīna, IL6 un TNF-α līmeľa statistiski ticamas korelācijas ne ar vienu no 

šai tabulā ietvertajiem tradicionālajiem RF nekonstatējām. KH tabulā pie 

tradicionālajiem RF nav ietverts, jo neviens no apskatītajiem marķieriem neuzrādīja 

statistiski ticamas korelācijas ar šo RF. 
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Korelāciju analīzes kopsavilkums: 

 

Analizējot tradicionālo un jauno RF saistību ar korelāciju analīzes palīdzību, 

ciešākās statistiski ticamās korelācijas novērojām starp šādiem rādītājiem: 

o leptīnu un aptaukošanās rādītājiem (VA un ĶMI), īpaši kontroles grupā; 

o PAI-1 un aptaukošanās rādītājiem (VA un ĶMI).  VA un PAI-1 

statistiski ticamu korelāciju novērojam tikai MS pacientu grupā, bet 

ĶMI ar PAI-1 statistiski ticami korelēja gan MS pacientu grupā, gan 

kontroles grupā; 

o Insulīnu un aptaukošanās rādītājiem gan MS pacientu, gan kontroles 

personu grupā un SAS kontroles grupā; 

o HOMA-IR indeksu un aptaukošanās rādītājiem gan MS pacientu, gan 

kontroles personu grupās un SAS un DAS kontroles grupā; 

o Ca Score un vecumu abās grupās,  un ar VA arī abās apakšgrupās,  

glikozi MS pacientu grupā un ar TG un ABLH kontroles grupā; 

o viscerālo taukaudu daudzumu un adipozitātes rādītājiem (VA un ĶMI) 

abās grupās, un  fatālu KVN risku kontroles grupā; 

o homocisteīnu un KVN risku; 

o adiponektīnu un ABLH; 

o HOMA-IR indeksu un glikozi. 

 

5.5.2. Regresiju analīze 

 

Tā kā RF ne tikai katrs atsevišķi ietekmē KVS un MS attīstību, bet ietekmē arī 

cits citu, tad, lai novērtētu šīs savstarpējās ietekmes, izmantojām multifaktoriālās 

analīzes metodes. Kvantitatīvo parametru gadījumā – multiplo lineāro regresiju, bet 

bināro parametru gadījumā izmantojām bināro loģistisko regresijas analīzi. 
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Jauno riska faktoru saistība ar metabolo sindromu 

 

1) PAI-1 saistība ar metabolo sindromu. 

Tā kā metabolā sindroma gadījumā PAI-1 līmenis asinīs bija statistiski ticami 

augstāks, salīdzinot ar kontroles grupu (58,82 (34,60; 86,73) ng/ml pret 36,35 (26,09; 

45,20) ng/ml; p<0,001), tad šīs sakarības pārbaudīšanai izveidojām regresijas modeli, 

kurš atspoguļots 5.5.3. tabulā. 

5.5.3. tabula 

Regresijas modelis PAI-1 saistībai ar metabolo sindromu 

  
B SE 

Būtiskuma 

līmenis 
Exp(B) 

95% T.I. EXP(B) 

  Apakšējā Augšējā 

PAI-1 1,300 0,311 <0,001 3,668 1,995 6,743 

Konstante -0,975 0,245 <0,001 0,377     

B – regresijas konstante; SE – standartkļūda; Exp(B) – OR; 95% T.I. – ticamības intervāls 95% 

robežās 

 

 

Kā redzams 5.5.3. tabulā, izredžu attiecība (OR), ka pacientam ar palielinātu 

PAI-1 līmeni būs MS vai pacientam ar MS būs paaugstināts PAI-1 līmenis, ir 3,7 ar 

95% ticamības intervālu 2,0–6,7 .  

 

2) Adiponektīna saistība ar metabolo sindromu. 

Izvērtējot adiponektīna līmeni metabolā sindroma pacientiem un kontroles 

grupai, novērojām tā statistiski ticamu pazemināšanos metabolā sindroma gadījumā 

(32,20 (18,20; 50,55)mg/L; 50,65 (33,05; 74,60) mg/L; p<0,001). Arī šīs sakarības 

pārbaudīšanai izveidojām regresijas modeli, kurš atspoguļots 5.5.4. tabulā. 

 

5.5.4. tabula 

Regresijas modelis adiponektīna saistībai ar metabolo sindromu 

  B SE 
Būtiskuma 

līmenis 
Exp(B) 

95% T.I. EXP(B) 

Apakšējā Augšējā 

Adiponektīns 1,164 0,331 <0,001 3,204 1,674 6,131 

Konstante -1,017 0,283 <0,001 0,362     

B – regresijas koeficients; SE – standartkļūda; Exp(B) – OR; 95% T.I. – ticamības intervāls 95% 

robežās. 
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Kā redzams 5.5.4. tabulā, izredžu attiecība (OR), ka pacientam ar samazinātu 

adiponektīna līmeni būs MS vai pacientam ar metabolo sindromu būs samazināts 

adiponektīna līmenis, ir 3,2 ar 95% ticamības intervālu 1,7–6,1. 

 

3) CRO saistība ar metabolo sindromu. 

Novērojām arī atšķirību CRO līmeľos pacientiem ar un bez metabolā sindroma. 

Metabolā sindroma gadījumā CRO līmenis bija statistiski ticami augstāks (1,75 (0,91; 

5,54)mg/L pret  0,82 (0,40; 1,61)mg/L; p<0,001). Lai novērtētu CRO saistību ar 

metabolo sindromu, izveidojām 5.5.5. tabulā atainoto regresijas modeli. 

 5.5.5. tabula  

Regresijas modelis CRO saistībai ar metabolo sindromu 

  B SE 

Būtiskuma 

līmenis Exp(B) 

95% T.I. EXP(B) 

Apakšējā Augšējā 

CRO 1,264 0,396 0,001 3,538 1,630 7,683 

Konstante -0,613 0,172 <0,001 0,542     
B – regresijas koeficients; SE – standartkļūda; Exp(B) – OR; 95% T.I. – ticamības intervāls 95% 

robežās. 

 

Kā redzams 5.5.5. tabulā, izredžu attiecība (OR), ka pacientiem ar palielinātu 

CRO līmeni būs MS vai pacientiem ar MS būs paaugstināts CRO līmenis, ir 3,5 ar 95% 

ticamības intervālu 1,6–7,7. 

 

4) Koronārajos asinsvados izgulsnētā kalcija daudzuma saistība ar metabolo 

sindromu. 

Pacientiem ar metabolo sindromu novērojām statistiski ticami lielāku 

koronārajos asinsvados izgulsnētā kalcija daudzumu (13 (0; 141) pret 0 (0; 2,5); p 

<0,001). Lai novērtētu tā saistību ar metabolo sindromu, izmantojām regresijas modeli, 

kurš atspoguļots 5.5.6. tabulā. 

5.5.6. tabula 

Regresijas modelis koronārajos asinsvados izgulsnētā kalcija saistībai ar metabolo 

sindromu 

  B SE 
Būtiskuma 

līmenis 
Exp(B) 

95% T.I. EXP(B) 

Apakšējā  Augšējā  

Ca Score 2,092 0,672 0,002 8,098 2,171 30,206 

Konstante -0,551 0,215 0,010 0,576     

B – regresijas koeficients; SE – standartkļūda; Exp(B) – OR; 95% T.I. – ticamības intervāls 95% 

robežās. 
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Kā redzams 5.5.6. tabulā, izredžu attiecība (OR), ka pacientiem ar palielinātu 

koronārajos asinsvados izgulsnētā kalcija daudzumu būs MS vai ka pacientiem ar MS 

būs palielināts koronārajos asinsvados izgulsnētā kalcija daudzums, ir 8,1 ar 95% 

ticamības intervālu 2,2–30,2. 

 

5) Fatālu kardiovaskulāro notikumu riska tuvākajos 10 gados (pēc SCORE) 

saistība ar metabolo sindromu. 

Metabolā sindroma pacientiem novērojām statistiski ticami augstāku fatālu 

kardiovaskulāro notikumu risku (pēc SCORE) tuvāko 10 gadu laika nekā kontroles 

grupas pacientiem (4 (2; 8) un 1 (0; 3), attiecīgi, p<0,001). Šīs saistības novērtēšanai 

izveidojām regresijas modeli, kas atspoguļots 5.5.7. tabulā. 

 

5.5.7. tabula  

Regresijas modelis fatālu KVN riska saistībai ar metabolo sindromu 

  B SE 
Būtiskuma 

līmenis 
Exp(B) 

95% T.I. EXP(B) 

Apakšējā Augšējā 

KVN risks 1,138 0,296 <0,001 3,121 1,748 5,572 

Konstante -0,750 0,208 <0,001 0,472     
B – regresijas koeficients; SE – standartkļūda; Exp(B) – OR; 95% T.I. – ticamības intervāls 

95% robežās. 

 

 Kā redzams 5.5.7. tabulā, izredžu attiecība (OR), ka pacientam ar palielinātu 

fatālu kardiovaskulāro notikumu risks tuvāko 10 gadu laikā (pēc SCORE) būs MS vai 

ka pacientam ar MS tuvāko būs palielināts fatālu kardiovaskulāro notikumu risks tuvāko 

10 gadu laikā (pēc SCORE), ir 3,1 ar 95% ticamības intervālu 1,7–5,6. 

 

Jauno riska faktoru saistība ar tradicionālajiem riska faktoriem: 

Lai novērtētu jauno riska faktoru saistību ar tradicionālajiem riska faktoriem, 

līdz ar korelāciju analīzi izmantojām arī multifaktoriālo lineāro regresiju. 

1) PAI-1 saistība ar TG un glikozi. 

Tā kā PAI-1 un TG datu sadalījums neatbilst normālajam, tad veicām to 

logaritmisku transformēšanu un ieguvām normālajam sadalījumam tuvinātu datu 

sadalījumu. 
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Regresijas modeļa aprēķinu kopsavilkums attēlots 5.5.8. tabulā. 

 

5.5.8. tabula 

PAI-1 saistības ar TG un glikozi regresijas modeļa aprēķinu kopsavilkums 

  B SE Beta t 
Būtiskuma 

līmenis 

Konstante 3,410 0,113   30,124 <0,001 

Log TG 0,400 0,063 0,418 6,397 <0,001 

Glikoze 0,047 0,020 0,151 2,318 0,022 

B – regresijas koeficients; SE – standartkļūda; Beta – standartizētais koeficients, t – t-testa vērtība 

Kā redzams 5.5.8. tabulā, PAI-1 līmeni statistiski ticami ietekmē gan glikozes, 

gan TG līmenis. Šī lineārās regresijas modeļa determinācijas koeficients r
2
= 0,228.  

 

2) KVN riska (pēc SCORE) saistība ar jaunajiem RF. 

Saistības pārbaudīšanai izmantojām adiponektīnu, homocisteīnu, Ca Score, 

VTA. 

Parametri, kuru sadalījums neatbilda normālajam (KVN risks, adiponektīns,  

Ca Score), tika logaritmiski transformēti. Regresijas aprēķinu kopsavilkums 

atspoguļots 5.5.9. tabulā. 

5.5.9. tabula 

KVN riska saistības ar adiponektīnu, homocisteīnu, Ca Score regresijas 

modeļa kopsavilkums, VTA 

 

  
B SE Beta 

t 
Būtiskuma 

līmenis 

Konstante -0,398 0,542   -0,735 0,046 

Log adiponektīns 0,068 0,122 0,050 0,560 0,577 

Homocisteīns 0,041 0,019 0,171 2,184 0,031 

Log Ca Score 0,089 0,036 0,225 2,479 0,015 

VTA 0,008 0,002 0,491 4,940 <0,001 

B – regresijas koeficients; SE – standartkļūda; Beta – standartizētais koeficients, t – t-testa vērtība; VTA– 

viscerālie taukaudi  

 

Kā redzams 5.5.9. tabulā, fatālu KVN risku statistiski ticami ietekmē Ca Score 

lielums, viscerālo taukaudu daudzums un homocisteīna līmenis. Adiponektīns, pēc 

multiplās lineārās regresijas datiem, fatālu KVN risku neietekmē. Lineārā regresijas 

modeļa determinācijas koeficients r
2
=0,437.  
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3) ABLH saistība ar jaunajiem KVS RF. 

Saistības pārbaudīšanai izmantojām šādus parametrus: adiponektīnu, CRO, 

HOMA-IR indeksu, viscerālo taukaudu daudzumu. Parametrus, kuru sadalījums 

neatbilda normālajam, logaritmiski transformējām. Regresijas aprēķinu kopsavilkums 

atspoguļots 5.5.10. tabulā. 

 

5.5.10. tabula 

ABLH saistības ar adiponektīnu, CRO, HOMA-IR indeksu un viscerālo 

taukaudu daudzumu regresijas modeļa kopsavilkums 

 

  
B SE Beta 

t 
Būtiskuma 

līmenis 

Konstante 1,244 0,284   4,387 <0,001 

Log CRO -0,031 0,035 -0,073 -0,873 0,385 

Log adiponektīns 0,179 0,066 0,244 2,703 0,008 

Log HOMA-IR indekss -0,150 0,052 -0,283 -2,877 0,005 

VTA -0,003 0,001 -0,318 -3,286 0,001 

B – regresijas koeficients; SE – standartkļūda; Beta – standartizētais koeficients, t – t-testa vērtība; VTA– 

viscerālie taukaudi  

Kā redzams 5.5.10. tabulā, ABLH statistiski ticami ietekmē adiponektīna 

līmenis, HOMA-IR indekss un viscerālo taukaudu daudzums. CRO līmenis, pēc 

multiplās lineārās regresijas datiem, ABLH līmeni neietekmē. Lineārā regresijas 

modeļa determinācijas koeficients r
2
=0,520. 

Jauno riska faktoru savstarpējā saistība 

Analizējām leptīna līmeľa saistību ar Ca Score ar lineārās regresijas metodi. 

Iegūtie rezultāti atspoguļoti 5.5.11. tabulā. 

5.5.11. tabula 

Leptīna līmeņa saistības ar Ca Score regresijas modeļa kopsavilkums 

  
B SE Beta 

t 
Būtiskuma 

līmenis 

Konstante 0,746 0,528   1,412 0,016 

Log Leptīns 0,423 0,210 0,192 2,012 0,046 

B – regresijas koeficients; SE – standartkļūda; Beta – standartizētais koeficients, t – t-testa 

vērtība. 



120 

 

Kā redzams 5.5.11. tabulā, leptīna līmenis statistiski ticami ietekmē Ca Score. 

Lineārās regresijas modeļa determinācijas koeficients r
2
= 0,534. 

Regresijas analīžu kopsavilkums: 

o Binārās loģistiskās regresijas analīzes apstiprināja MS saistību ar palielinātu PAI-

1, adiponektīna, CRO līmeni, palielinātu koronārajos asinsvados izgulsnētā 

kalcija daudzumu un palielinātu fatālu KVN risku (pēc SCORE). 

o Multiplās lineārās regresijas analīzes rezultāti apstiprināja šādas jauno un 

tradicionālo RF saistības: 

KVN riska saistību ar koronārajos asinsvados izgulsnētā kalcija 

daudzumu, viscerālo taukaudu daudzumu un homocisteīnu; 

PAI-1 saistību ar TG un glikozi; 

ABLH saistību ar adiponektīna līmeni, HOMA-IR indeksu un viscerālo 

taukaudu daudzumu. 

o Lineārās regresijas analīzes rezultāti apstiprina leptīna līmeľa saistību ar Ca 

Score. 
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6.  Diskusija 

Promocijas darba mērķis bija novērtēt KVS RF un metabolā sindroma kritēriju 

izplatību dažādos Latvijas iedzīvotāju kontingentos un noteikt to saistību ar 

adipokīniem, iekaisuma, glikozes metabolisma pārmaiľu un agrīnas aterosklerozes 

marķieriem, lai izstrādātu praktiskus ieteikumus kardiometabolā riska novērtēšanai un 

KVS profilaksei. 

6.1. Tradicionālo riska faktoru un metabolā sindroma kritēriju izplatība 

dažādos Latvijas iedzīvotāju kontingentos  

Dati, ko ieguvām, apsekojot vairāk nekā 27 tūkstošus SVK apmeklētāju un 1400 

ģimenes ārstu pacientus, apstiprina situācijas nopietnību mūsu valstī, jo KVS RF 

izplatība iedzīvotāju vidū ir ļoti augsta.  

Dislipidēmijas izplatība 

Analizējot dislipidēmijas izplatību, konstatējām paaugstinātu KH līmeni 60% 

SVK apmeklētāju un 69% ģimenes ārstu pacientu. Jāpiebilst, ka datos no citiem pēdējos 

gados Latvijā veiktajiem pētījumiem paaugstināta KH līmeľa sastopamība ir vēl lielāka 

(76% Nacionālajā sirds slimību un to riska faktoru šķērsgriezuma pētījumā (NSSRFŠP) 

2009. gadā [Dzērve, 2010]). Vidējais KH līmenis mūsu novērojumā bija 5,4 mmol/L 

SVK apmeklētājiem un 5,6 mmol/L ģimenes ārstu pacientiem. Vidējais KH rādītājs 

abās grupās bija zemāks nekā NSSRFŠP (5,9 mmol/L) [Dzērve, 2010] un Holesterīna 

dienu laikā iegūtajos datos (6,0 mmol/L) [Bahs, 2004], bet augstāks nekā PVO 

sniegtajos datos par Latviju 2005. gadā (5,3 mmol/L) [PVO, 2005]. Analizējot KH 

līmeľu dzimumu atšķirības, gan SVK, gan ģimenes ārstu pacientu vidū sievietēm 

novērojām statistiski ticami (p<0,001) augstāku vidējo KH līmeni (5,5 mmol/L pret 5,1 

mmol/L SVK grupā un 5,72 mmol/L pret 5,42 mmol/L ģimenes ārstu pacientu grupā). 

Mūsu iegūtie dati atšķiras no PVO sniegtajiem datiem par 2005. gadu, kuros KH 

līmenis abiem dzimumiem bija vienāds – 5,3 mmol/L [PVO, 2005]. Viens no atšķirīgo 

datu iespējamiem skaidrojumiem varētu būt sieviešu apakšgrupas lielākais vidējais 

vecums SVK apmeklētāju vidū (59,0 pret 55,0 gadiem, attiecīgi). Tomēr ģimenes ārstu 
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pacientu grupā sievietēm saglabājās augstāks vidējais KH līmenis, lai gan abu dzimumu 

vidējais vecums statistiski ticami neatšķīrās (p=0,671).  

Pēc PVO datiem, Eiropā vidējais KH līmenis svārstās no 4,8 mmol/L Grieķijā 

un 4,9 mmol/L Nīderlandē līdz 6,1 mmol/L Luksemburgā un 6,2 mmol/L Serbijā un 

Melnkalnē [PVO, 2005]. Tātad, neskatoties uz augstu KV mirstību mūsu valstī, Latvijas 

vidējais KH līmenis nav augstāks kā vidēji Eiropā.  

Analizējot vidējā KH līmeľa izmaiľas atkarībā no vecuma, novērojām tā 

pieaugumu līdz ar vecumu. Vīriešiem maksimumu KH līmenis sasniedza 46–75 gadu 

vecumā, sievietēm 61–75 gadu vecumā, bet pēc 75 gadu vecuma KH vidējais līmenis 

mazinājās abiem dzimumiem. Mūsu iegūtie rezultāti sakrīt ar pasaules citējamajā 

literatūrā atrodamajiem datiem – KH līmenis pieaug līdz ar vecumu vīriešiem līdz ~65 

gadiem, bet sievietēm – līdz 75 gadiem un pēc tam sāk samazināties [Ferrara, 1997; 

Schaefer, 1994]. 

Paaugstinātu ZBLH konstatējām 67,8% no ģimenes ārstu pacientiem, salīdzinot 

ar 74% pēc NSSRFŠP datiem [Dzērve, 2010]. Ģimenes ārstu pacientu grupā (SVK 

pacientiem ZBLH līmenis netika noteikts) sievietēm konstatējām arī statistiski ticami 

(p=0,006) augstāku ZBLH līmeni, lai gan paaugstināta ZBLH sastopamība bija vienlīdz 

augsta abu dzimumu personām (65,4% vīriešiem un 67,7% sievietēm, p=0,760). 

Analizējot ABLH līmeni ģimenes ārstu pacientu vidū (SVK pacientiem ABLH 

līmenis netika noteikts), tā statistiski ticami (p<0,001) augstāku līmeni novērojām 

sievietēm. Pazemināta ABLH līmeľa sastopamība abu dzimumu starpā neatšķīrās 

(p=0,716), un to konstatējām 31,4% vīriešu un 32,4% sieviešu. Mūsu pētījumā iegūtie 

dati par pazemināta ABLH līmeľa sastopamību ievērojami pārsniedz NSSRFŠP datus, 

kur to novēroja tikai 17% vīriešu un 16% sieviešu [Dzērve, 2010]. Salīdzinot mūsu 

iegūtos rezultātus ar 11 Eiropas valstīs veiktā pētījuma ―Pan-European Survey on HDL-

cholesterol‖ datiem, pazemināta ABLH izplatība Latvijā ir pielīdzināma valstīm ar 

salīdzinoši nelielu pazemināta ABLH līmeľa sastopamību (šajā pētījumā pazemināta 

ABLH līmeľa sastopamība svārstījās no 30% Francijā līdz 49% Nīderlandē [Bruckert, 

2006]). Arī vidējais ABLH līmenis, pēc mūsu novērojuma datiem, (1,41 mmol/L 

ģimenes ārstu pacientu grupā) bija augstāks nekā jebkurā no 11 Eiropas valstīm, kas 
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piedalījās minētajā pētījumā. ABLH vidējais līmenis šajā pētījumā svārstījās no 1,22 

mmol/L Nīderlandē līdz 1,36 mmol/L Beļģijā [Bruckert, 2006]. 

TG vidējais līmenis abās mūsu apsekotajās personu grupās bija 1,5 mmol/L, kas 

sakrīt arī ar NSSRFŠP datiem [Dzērve, 2010]. Procentuāli vislielāko paaugstināta TG 

līmeľa īpatsvaru novērojām SVK apmeklētāju vidū – 42%. Ģimenes ārstu pacientu 

grupā paaugstināta TG līmeľa sastopamība bija 34%, bet NSSRFŠP 24% [Dzērve, 

2010]. SVK apmeklētāju starpā novērotā paaugstināta TG līmeľa sastopamība ir 

vistuvāk ―Pan-European Survey on HDL-cholesterol‖ konstatētajiem rezultātiem, kur 

paaugstinātu TG līmeni novēroja 49% vīriešu un 45% sieviešu. Analizējot dzimumu 

atšķirības, gan SVK apmeklētāju, gan ģimenes ārstu pacientu vidū statistiski ticami 

(p<0,001) augstāku vidējo TG līmeni novērojām vīriešiem. Tas sakrīt arī ar literatūrā 

aprakstītajiem datiem, ka līdz 50 gadu vecumam vīriešiem ir augstāks TG līmenis, 50–

60 gadu vecumā atšķirība izlīdzinās, bet pēc 60 gadu vecuma augstāks līmenis kļūst  

sievietēm [Carroll, 2005]. 

Arteriālās hipertensijas izplatība 

Abās mūsu apsekotajās personu grupās novērojām augstu arteriālās 

hipertensijas izplatību – 40% no SVK apmeklētājiem un 53% ģimenes ārstu pacientu 

vidū. Novēroto atšķirību starp mūsu apsekotajām grupām varētu skaidrot ar atšķirībām 

aptaujas anketas aizpildīšanā. Ģimenes ārstu pacientu grupā datus par AH sniedza 

ārstējošais ārsts, balstoties uz iepriekšējiem ierakstiem medicīniskajā dokumentācijā un 

objektīvo atradi, bet SVK pacientu grupā šī informācija balstījās tikai uz paša pacienta 

sniegto anamnestisko informāciju. NSSRFŠP paaugstinātu asinsspiedienu konstatēja 

45% pacientu [Dzērve, 2010], bet, pēc IMMIDIET (abreviatūra no angļu valodas – The 

impact of migration as a model of gene-environment interaction) pētījuma datiem, AH 

izplatība Eiropā ir 24% [Costanzo, 2008]. Novērotā atradne, ka 54% no SVK 

apmeklētājiem, kuri uzskatīja, ka viľiem nav AH, tomēr tika konstatēts paaugstināts 

SAS un/vai DAS, arī apstiprina domu, ka iedzīvotāji nav pietiekami informēti par AH 

kā KVS RF un neatpazīst un nenovērtē to.  

Analizējot asinsspiediena līmeni atkarībā no vecuma, novērojām SAS un DAS 

pieaugumu līdz ar vecumu. SAS turpināja pieaugt arī vecuma grupā pēc 75 gadiem, bet 
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DAS maksimālo līmeni sasniedza 61–75 gadu vecumā un pēc 75 gadiem samazinājās. 

Šāda SAS un DAS sakarība ar vecumu ir aprakstīta arī literatūrā – SAS turpina pieaugt 

visas dzīves laikā, bet DAS pēdējās mūža dekādēs vairs nepieaug un var pat 

samazināties [Franclin, 1997]. Līdz 61–75 gadu vecumam augstāku SAS vidējo līmeni 

novērojām vīriešiem, bet pēc 75 gadiem SAS vidējais līmenis augstāks kļūst sievietēm. 

DAS vidējais līmenis līdz 75 gadu vecumam augstāks ir vīriešiem, bet pēc 75 gadu 

vecuma statistiski ticamas DAS vidējo līmeľu atšķirības starp dzimumiem 

nenovērojām.  

Aptaukošanās  

Zinātniskajā literatūrā paustā doma, ka aptaukošanās 21. gadsimtā ir sasniegusi 

epidēmijas apmērus, apstiprinās arī mūsu novērojumā. Palielinātu svaru konstatējām 

78% no SVK apmeklētājiem, bet aptaukošanos – 34%, savukārt palielinātu vidukļa 

apkārtmēru konstatējām 51% no SVK apmeklētājiem. Līdzīgus datus ieguvām arī 

ģimenes ārstu pacientu grupā – aptaukošanos konstatējām 36%, bet palielinātu VA – 

56% šīs grupas pacientu. Mūsu iegūtie liekā svara un adipozitātes izplatības rādītāji 

ievērojami pārsniedz 2006. gadā PVO publicētos datus (45% – liekais svars un 16% 

adipozitāte) un ir līdzīgi ar NSSRFŠP datiem (31% adipozitāte) [Dzērve, 2010]]. 

Novērojām arī dzimumu atšķirības. Sievietēm statistiski ticami biežāk (p<0,001) 

novērojām palielinātu VA abās apsekotajās grupās un palielinātu ĶMI SVK 

apmeklētāju grupā. ĶMI pieauga līdz ar vecumu, un jau no 31 gada vecuma vidējais 

ĶMI pārsniedz normu un sieviešu apakšgrupā pat sasniedz aptaukošanās līmeni (30 

kg/m
2
) pēc 61 gada vecuma. Vidējais ĶMI abās mūsu aplūkotajās pacientu grupās bija 

līdzīgs (28 kg/m
2
 – SVK, 29 kg/m

2
 – ģimenes ārstu pacientiem). Mūsu iegūtie rezultāti 

sakrīt arī ar Holesterīna dienu laikā iegūtajiem rezultātiem 2004. gadā (28 kg/m
2
 [Bahs, 

2004]), bet ievērojami pārsniedz ―International Obesity TaskForce‖ (IOTF – 

abreviatūra no angļu valodas) datus, pēc kuriem Latvija pieder Eiropas valstīm ar 

salīdzinoši zemu aptaukošanās izplatību un vidējo ĶMI 25,1 kg/m
2
 [IOTF, 2002; 

EuroBarometer, 2006]. Dati par aptaukošanās izplatību arī apstiprina viedokli, ka 

Latvijas iedzīvotāji nav pietiekami informēti par KVS RF, tostarp arī par aptaukošanos, 

un nenovērtē to. Pēc IOTF datiem, tikai 12% Latvijā dzīvojošo sieviešu un 18% vīriešu 
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atzīst, ka viľiem ir aptaukošanās, un 32% sieviešu un 28% vīriešu atzīst, ka cieš no 

liekā svara [IOTF, 2006]. 

Mazkustīgs dzīvesveids 

Mazkustīga dzīvesveida izplatība ir cieši saistīta ar aptaukošanās izplatību, jo 

tieši personām ar aptaukošanos biežāk novēro mazkustīgu dzīvesveidu, salīdzinot ar 

personām ar normālu svaru [Varo, 2003]. Mūsu novērojumā mazkustīgu dzīvesveidu 

atzina 21% SVK apmeklētāju un 38% ģimenes ārstu pacientu. Šie rādītāji ir ievērojami 

zemāki nekā 15 Eiropas Savienības valstīs veiktajā pētījumā iegūtie rezultāti. Šajā 

pētījumā zemāko mazkustīga dzīvesveida izplatību konstatēja Zviedrijā (43%), bet 

augstāko – Portugālē (88%) [Varo, 2003]. Latvija šajā pētījumā nebija iekļauta. Mūsu 

novērotos ievērojami zemākos mazkustīga dzīvesveida rādītājus varētu skaidrot ar 

subjektīvu pašu aptaujāto veikto novērtējumu savam fiziskās aktivitātes līmenim, 

salīdzinot ar fizisko aktivitāšu metaboliskā ekvivalenta aprēķināšanu iepriekšminētajā 

pētījumā.  

Smēķēšana 

Smēķētāju īpatsvars mūsu apsekotajās personu grupās bija 14% SVK 

apmeklētāju vidū un 20% ģimenes ārstu pacientu vidū. Šie dati ir ievērojami zemāki par 

―EuroBarometer‖ 2009. gada un PVO 2008. gada datiem. Pēc ―EuroBarometer‖ 

datiem, Latvijā ik dienas smēķē 30%, bet vēl 7% iedzīvotāju smēķē reizēm 

[EuroBarometer, 2009], un Latvija ir ierindota 3. vietā Eiropā pēc smēķējošo 

iedzīvotāju skaita. Pēc PVO datiem, Latvijā smēķē 53% vīriešu (46% no tiem smēķē 

regulāri) un 19% sieviešu (14% smēķē regulāri) [PVO, 2008]. 

Analizējot smēķētāju īpatsvaru atkarībā no dzimuma, konstatējām, ka SVK 

apmeklētāju grupa smēķēja 30% vīriešu un 8% sieviešu, bet ģimenes ārstu pacientu 

vidū – 33% vīriešu un 15% sieviešu. 

Analizējot smēķētāju īpatsvaru SVK apmeklētāju vidū atkarībā no vecuma, 

procentuāli visvairāk smēķētājus novērojām jaunākajā 18–30 gadu vecuma grupā, kur 

smēķēja 49% vīriešu un 22% sieviešu. Līdz ar katru nākamo vecuma grupu smēķētāju 
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procentuālais daudzums mazinājās, un pēc 75 gadiem smēķēja vairs tikai 7% vīriešu un 

0,6% sieviešu. 

Paaugstināts glikozes līmenis un cukura diabēts 

Mūsu novērojumā cukura diabētu konstatējām 4,8% SVK apmeklētāju un 9,2% 

ģimenes ārstu pacientu, bet paaugstinātu glikozes līmeni – 14,6% SVK apmeklētāju un 

20,9% ģimenes ārstu pacientu. CD izplatība pasaulē, pēc PVO datiem, svārstās no 3% 

līdz 8% atkarībā no reģiona un Eiropā ir vidēji 3–5% [PVO, 2000]. Pēc DIA-screen 

(cukura diabēta skrīninga programma Latvijā iedzīvotājiem ar paaugstinātu CD risku) 

pētījuma rezultātiem, tiek secināts, ka CD izplatība Latvijā varētu būt ~3,8% [Pīrāgs, 

2003].  

Metabolā sindroma kritēriju izplatība 

Metabolā sindroma un tā kritēriju izplatību analizējām ģimenes ārstu pacientu 

vidū. No apsekotajiem 1400 pacientiem MS konstatējām 51,1% (54,7% sieviešu un 

41,4% vīriešu, p=0,015), kas ir ievērojami vairāk nekā Nacionālās veselības statistikas 

ziľojumā (NHSR – abreviatūra no angļu valodas – National Health Statistics Reports). 

Šajā novērojumā tika apsekotas 3423 personas vecumā pēc 20 gadiem, no kurām MS 

konstatēja 34% – vienādi bieži sievietēm un vīriešiem [Ervin, 2009]. Gan mūsu veiktajā 

novērojumā, gan NHSR MS sastopamība pieauga līdz ar vecumu. 

Metabolā sindroma izplatības atšķirībai šajos pētījumos iemesls varētu būt 

atšķirīgie aptaukošanās antropometrisko parametru kritēriji. NHSR novērojumā tika 

izmantoti NCEP/ATP III rekomendētie vidukļa apkārtmēra robežlielumi (102 cm 

vīriešiem un 88 cm sievietēm), bet mūsu novērojumā – IDF rekomendētie robežlielumi 

(94 cm vīriešiem un 80 cm sievietēm). Abos novērojumos vēdera aptaukošanās bija 

visbiežāk sastopamais MS diagnozes kritērijs (56% gadījumu mūsu novērojumā un 53% 

gadījumu NHSR novērojumā), kam sekoja AH (53% gadījumu mūsu novērojumā un 

40% NHSR novērojumā) un glikēmija ≥5,6 mmol/L (35% mūsu novērojumā un 39% 

NHSR novērojumā). Mūsu pētījumā novērotā MS izplatība ievērojami pārsniedz arī MS 

izplatību Eiropā, kas pēc dažādu autoru datiem svārstās no 7-36% [Balkau, 2005]. 
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No apsekotajiem 1400 pacientiem šajā grupā 8,8% konstatējām visus piecus 

MS kritērijus, 17,1% – 4 kritērijus, 25,3% – 3 kritērijus, 25,6% – 2 kritērijus, 14,6% – 1 

kritēriju un tikai 8,6% pacientu nekonstatējām nevienu no MS kritērijiem. Biežākās MS 

kritēriju kombinācijas bija vēdera aptaukošanās + AH + glikozes metabolisma 

pārmaiľas atšķirībā no Rīgas kardioloģijas konsultatīvajos kabinetos veiktā novērojuma 

datiem, kurā biežākā MS kritēriju kombinācija bija AH + paaugstināts TG līmenis + 

pazemināts ABLH līmenis [Bahs, 2004]. 

6.2. Jauno riska faktoru un marķieru atšķirības pacientiem ar un bez 

metabolā sindroma 

Mūsu novērojumā analizējām šādu jauno KVS RF un marķieru – adiponektīna, 

leptīna, IL-6, TNF-α, PAI-1, CRO, homocisteīna, HOMA-IR indeksa, insulīna, 

koronārajos asinsvados izgulsnētā kalcija daudzuma un intraabdominālo tauku 

daudzuma – atšķirības pacientiem ar MS un kontroles grupas personām. 

Adiponektīns 

Pacientiem ar MS novērojām statistiski ticami (p<0,001) zemāku adiponektīna 

vidējo līmeni, nekā kontroles grupas personām (32,20 mg/L pret 50,65 mg/L, attiecīgi). 

Analizējot adiponektīna līmeľa atšķirības starp dzimumiem, novērojām tendenci uz 

augstāku adiponektīna līmeni sievietēm, bet šī atšķirība nebija statistiski ticama 

(p=0,056). Arī literatūrā aprakstīto pētījumu rezultāti parāda līdzīgas tendences – 

pazeminātu adiponektīna līmeni metabolā sindroma gadījumā [Shaibi, 2004, Gannage-

Yared, 2006; Wang 2010; Lara-Castro, 2007].  

Leptīns 

Metabolā sindroma pacientiem leptīna vidējais līmenis bija statistiski ticami 

(p=0,002) augstāks (15,90 ng/ml pret 7,17 ng/ml, attiecīgi) nekā kontroles grupas 

personām. Sieviešu apakšgrupā arī novērojām statistiski ticami (p<0,001) ievērojami 

augstāku vidējo leptīna līmeni (23,65 ng/ml pret 7,75 ng/ml, attiecīgi). Arī literatūrā 

atrodamie dati apstiprina mūsu novērojumu par augstāku leptīna vidējo līmeni sievietēm 

[Samara, 2010; Murphy, 2010] un metabolā sindroma gadījumā [Ji, 2010].  
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Iekaisuma marķieri 

Citējamā literatūrā ir dati par TNF-α un IL-6 līmeľa palielināšanos pacientiem 

ar aptaukošanos [Moon, 2004], kas ir viens no MS pamatkomponentiem, tāpēc arī mēs 

savā novērojumā salīdzinājām TNF-α un IL-6 līmeľu atšķirības pacientiem ar MS un 

kontroles grupā. Mūsu novērojumā statistiski ticamas TNF-α un IL-6 līmeľu atšķirības 

šajās grupās netika konstatētas. Analizējot vidējos TNF-α un IL-6 līmeľus atsevišķi 

abiem dzimumiem, statistiski ticamas atšķirības nenovērojām. Publicētajā literatūrā 

atrodamie dati ir pretrunīgi – ir pētījumi, kuros pacientiem ar MS novēro augstāku 

vidējo TNF-α un IL-6 līmeni [Van Guilder, 2006; Gurrola-Diaz, 2009], kā arī ir 

pētījumi, kur šīs izmaiľas ir atkarīgas nevis no MS, bet tieši no aptaukošanās.  

No visiem izvērtētajiem iekaisuma marķieriem pacientiem ar MS statistiski 

ticami (p<0,001) paaugstinātu konstatējām vienīgi CRO līmeni. Šī atradne sakrīt arī ar 

literatūrā aprakstītajām CRO izmaiľām MS gadījumā [Pischon, 2008], un, ľemot vērā 

pēdējos gados plašos pētījumos pierādīto CRO lomu KVS riska prognozēšanā [Colabro, 

2007; Ridker, 2004; Pearson, 2003, Boekholdt, 2006; Danesh, 2004], liecina arī par 

paaugstinātu KV notikumu risku MS pacientiem. 

Plazminogēna aktivatora inhibitors-1 

Analizējot PAI-1 vidējā līmeľa atšķirības pacientiem ar MS un kontroles 

grupā, novērojām statistiski ticami (p<0,001) augstāku tā līmeni (58,82 ng/ml pret 36,35 

ng/ml attiecīgi). Analizējot atsevišķi PAI-1 līmeni abu dzimumu apakšgrupās, statistiski 

ticamas atšķirības nenovērojām (p=0,610). Šī atradne sakrīt arī ar literatūrā 

atrodamajiem datiem par PAI-1 līmeľa paaugstināšanos pacientiem ar MS un 

aptaukošanos [Alessi, 2006; Chou, 2009]. 

Homocisteīns 

Mūsu novērojumā homocisteīna vidējā līmeľa statistiski ticamas atšķirības 

pacientiem ar MS netika konstatētas, arī dzimumu atšķirības vidējā homocisteīna 

līmenim nekonstatējām. Mūsu novērojums nesakrīt ar publicētajos pētījumos 

novērotajiem datiem par augstāku homocisteīna vidējo līmeni pacientiem ar MS 
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[Guven, 2004, Yoon, 2008], ka arī par to, ka šis līmeľa paaugstinājums nav saistīts ar 

jaunu KV notikumu riska pieaugumu [Hajer, 2007]. 

HOMA-IR indekss un insulīna līmenis 

Mūsu novērojumā noteicām arī IR rādītāju HOMA-IR indeksu un insulīnu gan 

pacientiem ar MS, gan kontroles grupā. IR saistība ar MS ir vispāratzīta, un arī mūsu 

novērojuma dati to apstiprināja. Pacientiem ar MS novērojām vairāk nekā divas reizes 

lielāku HOMA-IR indeksu (3,28 pret 1,12, attiecīgi; p<0,001), salīdzinot ar kontroles 

grupas personām. Pacientiem ar MS arī ievērojami biežāk novērojām paaugstinātu 

HOMA-IR līmeni (>2), salīdzinot ar kontroles grupu (27,7% pret 76,5%, attiecīgi).  

Koronārajos asinsvados izgulsnētā kalcija daudzums 

Pacientiem ar MS novērojām statistiski ticami lielāku vidējo Ca Score 

(p<0,001), kā arī biežāk nekā kontroles grupas pacientiem novērojām paaugstinātu Ca 

Score līmeni. Mūsu novērojuma rezultātu interpretāciju ierobežoja salīdzinoši nelielais 

pacientu skaits ar paaugstinātu Ca Score (n=17), kas neļāva šos datus analizēt dažādās 

pacientu apakšgrupās. Arī pasaules citējamajā literatūrā publicētie dati atspoguļo Ca 

Score kā perspektīvu rādītāju, lai starp MS pacientiem identificētu personas ar augstāku 

KV notikumu risku [Malik, 2009].  

Viscerālā jeb intraabdominālā adipozitāte 

Viscerālā adipozitāte ir viens no galvenajiem MS kritērijiem, arī mūsu 

pētījumā novērotie rezultāti to apstiprina, jo pacientiem ar MS ir statistiski ticami lielāks 

viscerālo taukaudu daudzums (p<0,001). Palielinātais viscerālo taukaudu daudzums arī 

saskan ar palielinātu citokīnu (leptīna, PAI-1) un samazinātu adiponektīna līmeni, jo, kā 

zināms, tieši viscerālie tauki ir šo bioloģiski aktīvo vielu avots [Garg, 2006; Lau, 2005; 

Han, 2007]. Viscerālās adipozitātes noteikšana varētu palīdzēt pacientiem bez MS, bet 

ar adipozitāti, lai novērtētu KVS risku. 
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6.3. Jauno  riska  faktoru  un  marķieru  saistība  ar  tradicionālajiem  

riska  faktoriem 

Leptīna līmeľa saistība ar aptaukošanos (kā vienu no neatkarīgiem KVS RF) 

un tās antropometriskajiem rādītājiem ir jau iepriekš ir pētījumos pierādīta [Xavier, 

2006; Haynes, 2008] un to apstiprināja arī mūsu novērojuma dati – VA un ĶMI 

statistiski ticami pozitīvi korelēja ar leptīnu abās grupās (MS pacientiem un kontroles 

grupās). Konstatējām arī leptīna statistiski ticamu (p=0,047) saistību ar Ca Score līmeni 

– agrīnas aterosklerozes rādītāju. Šie dati, kā arī literatūrā aprakstītā leptīna līmeľa 

saistība ar insulīna rezistenci un CRO (iekaisuma marķieri un neatkarīgu dažādu KVS 

RF) [Colabro, 2007; Ridker, 2004; Pearson, 2003], ļauj arī leptīnu uzskatīt par KVS 

marķieri.  

PAI-1 ir galvenais fibrinolīzes inhibitors, kura līmeľa paaugstināšanās noved 

pie pastiprinātas fibrīna uzkrāšanās asinsvada sieniľā un veicina aterotrombozes 

veidošanos [Gimeno, 2005]. Mūsu iegūtie dati liecina par PAI-1 paaugstinātu līmeni kā 

neatkarīgu MS pazīmi, savukārt MS ir gadījumā ir pierādīts ievērojami paaugstināts 

KVS risks [Arnlov, 2010]. Ľemot vērā datus par PAI-1 lomu aterosklerozes attīstībā 

asinsvada sieniľā un tā saistību ar MS, paaugstinātu PAI-1 līmeni var uzskatīt par vienu  

no paaugstināta KVS riska marķieriem. 

Insulīna līmenis un HOMA-IR indekss statistiski ticami pozitīvi korelē ar 

aptaukošanās rādītājiem abās grupās, kas apstiprina insulīna rezistences saistību ar 

aptaukošanos un metabolo sindromu, un, pēc literatūras datiem, tieši IR tiek uzskatīta 

par saikni starp glikozes metabolisma traucējumiem un KVS [Libby, 2007]. 

Koronārajos asinsvados izgulsnēta kalcija daudzums ir subklīniskas 

aterosklerozes marķieris, un Ca Score līmeľa paaugstināšanās ir saistīta ar paaugstinātu 

KVN risku [Pletcher, 2004]. Mēs novērojam Ca Score līmeľa statistiski ticamu pozitīvu 

korelāciju ar vecumu un saistību ar paaugstinātu fatālu KVN risku (pēc SCORE). Ca 

Score noteikšana sniedz informāciju par aterosklerotiskā procesa attīstību un ir 

pielietojama KVS riska skrīningā. 

Viscerālo taukaudu korelācija ar antropometriskajiem adipozitātes parametriem 

ir labi zināma un literatūrā plaši aprakstīta. Taču publicētajos pētījumos ir pretrunīgi 

dati par to, kurš no rādītājiem (ĶMI vai VA) labāk atspoguļo viscerālo aptaukošanos 



131 

 

[Moore, 2009]. Mūsu rezultāti liecina, ka kontroles grupas personām viscerālo 

adipozitāti labāk atspoguļo ĶMI, bet MS pacientiem – VA.  

Homocisteīns, kā neatkarīgs KVS RF ir aprakstīts jau iepriekš veiktajos 

pētījumos [Mateztzky, 2003; Soinio, 2004; Stubbs, 2000; Virtanen, 2005]. Arī mūsu 

novērojumā homocisteīna līmenis statistiski ticami pozitīvi korelēja ar fatālu KV 

notikumu risku abās personu grupās. Homocisteīna līmeľa noteikšana būtu iesakāma 

KVS riska skrīningā, lai izvērtētu iespējamo riska pakāpi, bet nebūtu izmantojams riska 

monitorēšanai, jo atkārtotos pētījumos, kuros pacientiem pēc homocisteīna līmeľa 

mazināšanas (terapijā saľemot B grupas vitamīnus un folijskābi) KV notikumu skaits un 

mirstības rādītāji nemazinājās [Ebbing, 2008; Toole, 2004; Lonn, 2008]. 

Novērotā adiponektīna līmeľa statistiski ticamā pozitīvā korelācija ar ABLH, 

ko iepriekš ir aprakstījuši arī citu pētījumu autori [Wolk, 2007], ļauj pielīdzināt 

adiponektīna lomu ABLH lomai KVS riska noteikšanā. 
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7.  Secinājumi 

1. Izanalizējot dalībnieku skaita ziľā vislielākā (27 285 personas) līdz šim 

Latvijā veiktā pētījuma, par kardiovaskulāro slimību (KVS) riska faktoru (RF) izplatību, 

rezultātus, konstatējām augstu visu tradicionālo KVS RF izplatību. Paaugstinātu kopējā 

holesterīna (KH) līmeni  novērojām 60,2%, arteriālu hipertensiju (AH) – 40,4% un 

32,1% konstatējām nediagnosticētu AH, paaugstinātu glikozes līmeni – 14,6%, 

aptaukošanos – 33,9%, smēķēšanu – 14,2% no pētījumā iesaistītajām personām. Liela 

daļa no apsekotajām personām neseko veselīga dzīvesveida un uztura pamatprincipiem. 

Vairāk nekā 20% ir mazkustīgs dzīvesveids, tikai 10,7% ikdienā ievēro veselīga uztura 

ieteikumus.  

Nelabvēlīgākais KVS RF profils un to straujākais pieaugums novērojams 

vīriešiem vecumā līdz 45 gadiem (augstāki vidējie KH, ķermeľa masas indeksa (ĶMI), 

glikozes, sistoliskā un diastoliskā asinsspiediena (SAS un DAS) līmeľi) un sievietēm 

pēc 45 gadu vecuma (SAS, DAS vidējie līmeľi strauji pieaug un sasniedz šīs vecuma 

grupas vidējos rādītājus vīriešiem, bet KH un ĶMI vidējie rādītāji pat pārsniedz 

rādītājus vīriešiem analogā vecuma grupā). Pēc 75 gadu vecuma KVS RF (visu, 

izľemot SAS) izteiktība samazinājās abu dzimumu personām. SAS turpināja pieaugt arī 

pēc 75 gadu vecuma abu dzimumu personām. 

2. Līdzīgi kā Sirds veselības kabinetu (SVK) apmeklētāju grupā, arī 

ģimenes ārstu (ĢĀ) pacientu vidū KVS RF izplatība ir ļoti augsta: 68,5% ir paaugstināts 

KH līmenis, 67,8% - zema blīvuma lipoproteīnu holesterīna (ZBLH) līmenis, 34,1% - 

triglicerīdu (TG) līmenis, 52,6% ir AH, 9,2% ir cukura diabēts (CD), 20,9% novēro 

paaugstinātu glikēmiju, 19,7% smēķē, 37,9% ir mazkustīgs dzīvesveids, 44,3% neievēro 

veselīga uztura pamatprincipus. 

Sievietēm novērojām statistiski ticami augstāku vidējo KH līmeni (p<0,001), 

augstāku vidējo ZBLH līmeni (p=0,006) un augstāku vidējo augsta blīvuma 

lipoproteīnu holesterīna (ABLH) līmeni (p<0,001), bet vīriešiem augstāku vidējo TG 

līmeni (<0,001), augstāku vidējo DAS līmeni (p=0,002) un augstāku vidējo glikēmiju 

(p=0,006). 
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3. Metabolā sindroma (MS), kā arī tā diagnozes kritēriju izplatība apsekoto 

Latvijas iedzīvotāju vidū ir ļoti augsta un ievērojami pārsniedz tā vidējo izplatību 

Eiropas valstīs. MS konstatējām 51,1% no ĢĀ pacientu grupās, vēl 26% konstatējām 

vienlaikus 2 MS diagnozes kritērijus un 15% – 1 kritēriju. 

4. MS  pacientiem līdz ar tradicionālajiem MS kritērijiem ir augstāki arī C-

reaktīvā olbaltuma (CRO), leptīna, plazminogēna aktivatora inhibitora-1 (PAI-1), 

insulīna līmenis, augstāks HOMA-IR (abreviatūra no angļu valodas - Homeostasis 

Model Assessment for Insulin Resistance) indekss, samazināts adiponektīna līmenis,  kā 

arī lielāks koronārajos asinsvados izgulsnētā kalcija daudzums, augstāks fatālu 

kardiovaskulāro notikumu (KVN) risks (pēc SCORE). Visiem MS pacientiem ar 

paaugstinātu fatālu KVN risku (pēc SCORE) ir arī paaugstināts Ca Score. 

MS novērtēšana dod vērtīgu papildus informāciju vispārpieľemtai KVS riska 

novērtēšanai pēc SCORE, jo 66% pacientu ar MS ir konstatēts zems vai mērens KVS 

risks. 

5. Binārās loģistiskās regresijas analīze apstiprināja metabolā sindroma 

saistību ar palielinātiem PAI-1, adiponektīna, CRO līmeľiem, palielinātu koronārajos 

asinsvados izgulsnētā kalcija daudzumu un palielinātu fatālu KVN risku (pēc SCORE). 

Savukārt multiplās lineārās regresijas analīze apstiprināja palielināta fatālu KVN riska 

saistību ar palielinātu Ca Score, palielinātu viscerālo taukaudu daudzumu un 

paaugstinātu homocisteīna līmeni, palielināta PAI-1 līmeľa saistību ar palielinātiem TG 

un glikozes līmeľiem, ka arī samazināta ABLH saistību ar samazinātu adiponektīna 

līmeni, paaugstinātu HOMA-IR indeksu un palielinātu viscerālo taukaudu daudzumu. 

 

6. Adiponektīna līmeľa samazināšanās, leptīna un PAI-1 līmeľa 

paaugstināšanās, ka arī palielināts koronārajos asinsvados izgulsnētā kalcija daudzums 

un homocisteīns ir faktori, kas pēc savas nozīmes ir pielīdzināmi tradicionāliem KVS 

riska faktoriem un ir izmantojami kardiovaskulārā riska aprēķināšanas procesā. 

7. Balstoties uz novērojumā iegūtajiem rezultātiem, tika izstrādāti praktiski 

ieteikumi personu ar augstu KVS risku savlaicīgākai identifikācijai (skat. 123. lpp.). 
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8. Veiktais pētījums pamato ne tikai MS noteikšanas nepieciešamību, bet 

arī jaunu, vērtīgu papildus kritērijus pielietošanu  vienlaicīgi ar jau esošo  tradicionālo 

KVS riska novērtēšanas SCORE shēmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

 

8. Praktiskās rekomendācijas 

1) Ieviest klīniskajā praksē Ca Score, adiponektīna, PAI-1, leptīna un HOMA-IR 

indeksa noteikšanas metodes, lai sekmīgāk identificētu augsta KVS riska 

pacientus. 

 

2) Pamatojoties uz veiktā novērojuma rezultātiem izstrādāti ieteikumi personu ar 

augstu KVS risku savlaicīgai identifikācijai, jo šīm personām nepieciešama 

intensīva KVS RF mazināšana. 

 

Šie ieteikumi attiecināmi uz vīriešiem pēc 40 gadu  un sievietēm pēc 50 gadu 

vecuma. 

I solis 

Anamnēzes datu ievākšana un pamata izmeklējumi. 

 

Vecums, dzimums, nelabvēlīga iedzimtība, smēķēšana, cukura diabēta un 

arteriālās hipertensijas esamība. 

Asinsspiediena, vidukļa apkārtmēra, ĶMI, pamatlipīdu, glikozes mērījumi. 

 

II solis 

Augsta KVS riska personu identificēšana. 

 

Pie augsta KVS riska personu grupas pieder: 

1. Pacienti ar jau esošu KVS un/ vai CD (2.tipa un 1.tipa ar mikroalbuminūriju) 

2. Fatālu KV notikumu risks pēc SCORE ir ≥5% (pašlaik vai ilgtermiľā) 

3. Pacienti ar metabolo sindromu 

4.   Pacienti ar: 

1) mērenu fatālu KV notikumu risku pēc SCORE (3-4%);  

2)  2 MS kritērijiem; 

3) nelabvēlīgu iedzimtību 

un 

 Ca Score >100 vai vismaz 2 no sekojošām  izmaiľām: ↓adiponektīna, ↑leptīna 

un ↑PAI-1līmeľi, ↑HOMA-IR indekss. 

Pārējām personām, kuras neatbilst nevienam no iepriekšminētajiem kritērijiem, 

KVS risks nav augsts. 

 

4) Jāpopularizē un jāpaplašina SVK tīkls Latvijā, rodot pacientiem iespēju 

konsultēties ar speciāli apmācītu medicīnas māsu par KVS RF, kura 

vizītes laikā pacientam noteiks KVS riska faktorus, aprēķinās kopējo 

KVS risku, sniegs informāciju par KVS riska faktoru korekcijas 
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iespējām un nepieciešamības gadījumā nosūtīs pacientu pie ģimenes 

ārsta. 

 

5) Jāturpina attīstīt tiešsaistes sabiedrības veselības monitorēšanas sistēma, 

paplašinot tajā iekļauto datu loku un iegūstot arvien pilnīgāku 

informāciju ne tikai par KVS RF izplatību Latvijas Iedzīvotāju vidū, bet 

arī par citām sabiedrības veselības aktuālajām problēmām. 
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Pacientu aptaujas anketas 

Sirds veselības kabinetu apmeklētāju anketa 
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Ģimenes ārstu pacientu anketa 
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