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Ievads. Visbiežāk par vaskulāru demenci vai vaskulāru depresiju tiek runāts pēc pārciestiem 
asinsrites traucējumiem. Tomēr pēdējā laikā literatūrā ir izvirzītas hipotēzes par progresējošu kogni-
tīvās funkcijas pasliktināšanos vai depresijas simptomu attīstību pacientiem ar nozīmīgu miega artē-
rijas stenozi.

darba mērķis, materiāls un metodes. Darba mērķis ir noteikt kognitīvu traucējumu un depre-
sijas sastopamību pacientiem ar izteiktu aterosklerozi.

Kognitīvie traucējumi un depresīvie simptomi tika analizēti 118 pacientiem ar nozīmīgu atero-
sklerozi: nozīmīgu miega artērijas stenozi (MAS, n = 87, vidējais vecums 69,36 ± 8,52 gadi), nozīmīgu 
perifēro artēriju slimību (PAS, n = 20, vidējais vecums 66,75 ± 10,7 gadi) un nozīmīgu kardiovaskulāru 
slimību (KVS, n = 11, vidējais vecums 74,46 ± 5,34 gadi).

Visiem pacientiem ar nozīmīgu PAS un KVS miega artērijas stenoze bija ≤ 50 %, bet nozīmīgas 
miega artērijas stenozes grupā tā bija > 70 %. Kognitīvā funkcija tika novērtēta ar Montreal Cognitive 
Assessment Scale (MoCA) un depresīvie simptomi – ar PHQ-9.

rezultāti. Kognitīvi traucējumi (MoCA ≤ 26) tika novēroti 45 % (n = 9) pacientu ar PAS, 54,5 % 
(5) pacientu ar KVS un 60,9 % (53) pacientu ar MAS (p = 0,315). Salīdzinot kognitīvo funkciju pacien-
tiem ar nozīmīgu MAS un pacientiem, kuriem miega artērijas stenoze bija  ≤  50 % (PAS un KVS), 
MoCA ≤ 26 tika novērota mazāk nekā pusei pacientu (45,2 %, n = 14) ar miega artērijas stenozi ≤ 50 % 
(p = 1,128; OR = 1,893; 95% TI 0,8–4,13).

Depresijas simptomi (PHQ-9 > 10) tika novēroti 5 % (n = 1) pacientu ar PAS, nevienam ar KVS un 
12,6 % (n = pacientu ar MAS (p = 0,299). Salīdzinot depresijas simptomu sastopamību pacientiem ar nozī-
mīgu MAS un pacientiem, kuriem miega artērijas stenoze bija ≤ 50 % (PAS un KVS), PHQ-9 > 10 punkti 
tika novērots tikai vienam pacientam (3,2 %) ar miega artērijas stenozi ≤ 50 % (p = 1,136; OR = 4,342; 
95% TI 0,5–35,11).

Secinājumi. Lai gan statistiski ticama atšķirība netika pierādīta, tomēr tika novērota tendence, 
ka pacientiem ar nozīmīgu miega artērijas stenozi kognitīvi traucējumi un depresijas simptomi ir 
biežāk sastopami nekā pacientiem ar nenozīmīgu miega artērijas stenozi.
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