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Sirds – asinsvadu sistēmas un tās izmaiņu izvērtējums

fizioterapeita ikdienas darbā ambulatorajā praksē

Sirds asinsvadu sistēmas funkcionālais raksturojums

Mazais asinsrites loks sākas no sirds laba kambara ar plaušu stumbru. Pa 
mazā loka artērijām venozās asinis plūst uz plaušām. Plaušās caur plaušu 
kapilāru tīklu sienu notiek gāzu apmaiņa starp venozajam asinīm un 
plaušu alveolu gaisu. Tādejādi venozās asinis pārvēršas arteriālajās. 
Arteriālās asinis pa plaušu vēnām atgriežas sirds kreisajā priekškambarī.

Lielais asinsrites loks sakas no sirds kreisā kambara ar aortu. No aortas 
atiet artērijas, kas sazarojas līdz arteriolām – vissīkākām artērijām; pa tām 
asinis pieplūst audiem. Audos izveidojas kapilāru tīkls. Caur kapilāru 
plāno sienu notiek vielu apmaiņa starp asinīm un organisma šūnām. 
Atdevušas skābekli un barības vielas un uzņēmušas ogļskābo gāzi un 
citus vielu maiņas gala produktus, arteriālās asinis, kas ir gaiši sarkanas, 
pārvēršas venozajās, kas ir tumši sarkanas. Venozās asinis pa lielā 
asinsrites loka vēnām aizplūst uz sirdi. Lielais asinsrites loks beidzas 
sirds labajā priekškambarī, venozās asinis tajā nonāk pa augšējo un 
apakšējo dobo vēnu (v. cava inf., sup.)

Sk. 1. un 2. att.
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Sākums

Apakšējā un augšējā dobā vēna

Labais kambaris

Labais AV vārstulis

Labais ventrikuls

Plaušu vārstulis

Plaušu stumbrs, plaušu artērijas, plaušu 
kapilāri, un plaušu vēnas

Kreisais kambaris

Kreisais AV vārstulis

Kreisais ventrikuls

Aortas vārstulis

Aorta

Sistēmas artērijas, arteriolas, 
kapilāri, vēnulas, un vēnas

Att.  1      Asins plūsma asinsrites sistēmā

Visas dzeltenajā krāsā iekrāsotās struktūras atrodas krūšu 
kurvī
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Att. 2 Lielais un mazais asinsrites loks – artērijas, kapilāri, vēnas

Asinsvadus pēc to fizioloģiskās nozīmes iedala trīs grupās: pretestības, 
vielu apmaiņas un kapacitātes, jeb tilpuma asinsvados.

Artērijas ir asinsvadi, pa kuriem asinis aizplūst no sirds. Artērijas ir 
pretestības asinsvadi; no tam atkarīgs pretestības lielums asinsrites 
sistēmā un līdz ar to asins pieplūde orgāniem. 

Lielo artēriju siena ir elastīga. No lielo artēriju, sevišķi aortas, sienas 
elastības ir atkarīga arteriālās sistēmas elastīgā pretestība. Tas ir viens no 
pretestības komponentiem, kas nosaka arteriāla spiediena lielumu.
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Arteriolu sienā ir daudz gludās muskulatūras elementu. Mainoties to 
aktivitātei, mainās arteriolu tilpums un līdz ar to arī arteriālās sistēmas 
perifērā pretestība. Arteriolām sašaurinoties, perifērā pretestība un līdz ar 
to arī arteriālais spiediens palielinās.

Kapilāri ir organisma vissīkākie asinsvadi. To siena ir ļoti plāna – to 
veido viena endotēlija kārta. Caur to notiek vielu apmaiņa starp asinīm un 
audiem. Tāpēc kapilārus sauc par vielu apmaiņas asinsvadiem. Vielu 
apmaiņa var notikt tāpēc, ka kapilāru siena ir plāna, kapilāru kopējais 
virsmas laukums ir liels un asins plūsmas ātrums kapilāros ir mazs.

Vēnas, pa kurām  asinis atgriežas sirdī, pēc fizioloģiskās nozīmes pieder 
pie kapacitātes, jeb tilpuma asinsvadiem. Šo asinsvadu siena ir viegli 
iestiepjama, un tāpēc tajos var uzkrāties samērā liels asins daudzums. 
Vēnām piepildoties vai iztukšojoties, mainās asiņu pieplūde sirdij. 
Tādejādi vēnas piedalās  šīs asins pieplūdes regulēšanā. 

Sirds sienu veido trīs kārtas. Ārējā kārta ir plāna plēvīte – epikards; tas 
apņem visu sirdi. Zem epikarda atrodas muskuļslānis – miokards. Tā ir 
visbiezākā sirds sienas kārta un to veido sirds šķērssvītrotā muskulatūra. 
No iekšpuses sirdi klāj plāna, ļoti gluda kartiņa – endokards. Endokards 
piedalās arī vārstuļu veidošanā. 

Sirds siena nav vienādi bieza visās sirds daļās. Sirds sienas biezums ir 
atkarīgs no darba, kādu veic attiecīga sirds daļa. Vismazāk darba ir 
priekškambariem, jo tie dzen asinis tikai uz kambariem, tāpēc 
priekškambaru siena ir plāna. Visvairāk darba ir kambariem, jo tie dzen 
asinis pa lielo un mazo asinsrites loku, tāpēc kambaru siena ir biezāka. 
Vislielāko darbu veic kreisais kambaris, kam jādzen asinis pa lielo 
asinsrites loku, kura asinsvadi ir garāki nekā mazā loka asinsvadi un kura 
pretestība ir lielāka un spiediens augstāks nekā mazajā asinsrites lokā. 
Tāpēc sirds kreisā kambara siena ir visbiezākā, tā ir apmēram trīs reizes 
biezāka par laba kambara sienu.

Kambaros muskuļu šķiedras iet spirāliski, tādejādi tiek veicināta asins 
izgrūšana no sirds, saraujoties kambariem. Taču jāatceras, ka kambari 
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asins izgrūšanas fāzē pilnīgi neiztukšojas. Pēc kambaru sistoles to 
dobumos paliek tā saucamais asins atlikums, jeb sistoliskā rezerve. 
Atlikuma tilpums ir mainīgs, un uz tā rēķina sirds var palielināt tilpumu 
fiziskas slodzes laikā.

Sirds muskuļa saraušanās notiek aktīnam saistoties ar miozīnu. 
Kontrakcijai nepieciešama enerģija atbrīvojas ATF šķelšanās procesā, kas 
notiek kalcija jonu klātbūtnē. Miokarda šūnu kontraktilo olbaltumvielu 
aktivitātes regulācijā galvenā nozīme ir kalcija joniem.

Sirds muskulī, tāpat kā citos audos, šūnas ar enerģiju nodrošina 
adenozīntrifosfāts (ATF).

Vielmaiņas norises miokardā nosaka gan tā uzbudināmību, gan 
saraušanās raksturu, gan arī struktūrplastiskos procesus. Vielmaiņas 
stabilitāte sirds muskulī ir atkarīga no sirds muskuļa apasiņošanas. 
Kapilāru skaits miokardā, caur kuru sienu notiek vielu apmaiņa, 3 – 4 
reizes pārsniedz kapilāru skaitu uz vienu masas vienību skeleta muskulī. 
Dažādi faktori, kas ietekme vielmaiņu sirdī, maina ari miokarda 
uzbudināmību.

Sirdij piemīt muskuļaudu īpašības: uzbudināmība, uzbudinājuma 
vadīšana un kontraktilitāte.

Sirdī uzbudinājums rodas specifiskās miokarda šūnās – sirds ritma 
noteicējšūnās; tās ietilpst sirds vadītājsistēmas veidojumos.

Sirdī uzbudinājumu vada gan sirds vadītājsistēmas veidojumi, gan 
miokards.

Sirds muskuļa saraušanos sauc par sistoli  ,   bet atslābšanu - par diastoli  .   
Kambaru diastoles pagarināšanās pagarina asins piegādes laiku, un līdz ar 
to miokardam rodas labvēlīgi apstākļi vielmaiņai. Vielmaiņu veicina arī 
muskuļšūnu iestiepuma palielināšanās pagarinātas diastoles laikā. Tāpēc 
pēc garākas pauzes nākamā sistole parasti ir specīgāka.

Sirds   muskuļšūnu pašregulācija   nodrošina sirds saraušanās pielāgošanos 
asins pieplūdei - jo lielāka asins pieplūde, jo spēcīgāka ir sirds muskuļa 
saraušanās  .   Tādejādi tiek nodrošināta visa asins daudzuma izgrūšana 
arteriālajā sistēmā.  
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Viena no sirds muskuļa fizioloģiskām īpatnībām ir automātija.

Automātija ir sirds spēja ritmiski uzbudināties un sarauties to impulsu 
ietekmē, kas rodas pašā sirdī. Uzbudinājums, kas izraisa sirds saraušanos 
rodas pašā sirdī, turpretī skeleta muskuļa kontrakcijas izraisa 
uzbudinājums, kas rodas centrālajā nervu sistēmā.

Sirds vadītājsistēma (att.3)  sastāv no sinusatriālā un atrioventrikulārā 
mezgla, atrioventrikulārā (Hisa) kūlīša un tā divām kajiņām. 
Sinusatriālais mezgls atrodas labā priekškambara sienā, tuvu dobo vēnu 
ietekām. Atrioventrikulārais mezgls arī atrodas labajā priekškambarī, bet 
tuvu priekškambaru starpsienai. No atrioventrikularā mezgla sakas Hisa 
kūlītis, kurš pa kambaru starpsienu ieiet kambaros un sadalās, veidojot 
divas kājiņas – labo un kreiso. Sākumā tās iet kopā, bet tālāk viena kājiņa 
iet uz labo kambari, otra - uz kreiso kambari. Abu kājiņu zari beidzas ar 
smalku Purkiņjē šķiedru tīklojumu, kas cieši apvij papilāros muskuļus un 
miokarda šūnas.

Att.  3        Sirds vadīšanas sistēma
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Att. 4       Uzbudinājuma izplatīšanās sirdī

Iekrāsotais apgabals parāda apgabalu, kur jau notikusi depolarizācija.

Sirds ritma noteicējs ir sinusatriālais mezgls, kura šūnās pieaugušam 
veselam cilvēkam uzbudinājums rodas 60 – 80 reizes minūtē – sinusa 
ritms.

Uzbudinājums rodas labajā priekškambarī ( 4att.) – sinuatriālajā mezglā 
un tālāk vienlaicīgi pāriet uz kreiso priekškambari un uz atrioventrikulāro 
mezglu. No atrioventrikulārā mezgla uzbudinājums izplatās pa 
atrioventrikulāro kulīti, un pa šo kūlīti uzbudinājums pāriet no 
priekškambariem uz kambariem.
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Att. 5 Elektrokardiogramma – parāda uzbudinājuma izplatīšanos 
sirdī

Tipiska vesela cilvēka  elektrokardiogramma

P zobs -  priekškambaru depolarizāciju

QRS zobi - kambaru depolarizācija

T zobs – ventrikuļu repolarizācija

Gadījumos, kad sinusatriālā mezgla darbība ir nomākta vai kad bojāts 
atrioventrikularais kūlītis, vai arī priekškambaros vai kambaros kāda vieta 
ģenerē impulsus, rodas vadīšanas un sirdsdarbības ritma traucējumi.

Ja impulsa vadīšana atrioventrikulārajā kūlīti ir pilnīgi pārtraukta, 
priekškambari turpina darboties sinusa ritmā, bet kambari darbojas paši 
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savā, lēnākā ritmā. Šādu stāvokli sauc par pilnīgu atrioventrikulāru 
blokādi.

Ja impulsu vadīšana atrioventrikulārajā kūlītī ir tikai traucēta, nevis 
pilnīgi pārtraukta, tad impulsu pārvade uz kambariem tiek kavēta vai ari 
uz kambariem tiek pārvadīts tikai katrs otrais vai trešais sinusatriāla 
mezgla ģenerētais impulss. Tādus stāvokļus sauc par daļēju 
atrioventrikulāru blokādi.

Att. 6

Vesela cilvēka un divu cilvēku ar atrioventrikulāru blokādi EKG 

A – normāla EKG

B – daļēja atrioventrikulārā blokāde. AV mezgla bojājums; uz 
ventrikuļiem tiek pārvadīta tikai ½ impulsu. Katram P zobam neseko 
QRS komplekss un T zobs.
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C – pilnīga AV blokāde. Starp priekškambaru un kambaru elektrisko 
aktivitāti nav nekādas sinhronitātes. Ventrikuļu ritmu nosaka ritma devējs 
Hisa kulītī.

Ekstrakairinātājs sistoles laikā vai diastoles pašā sākumā atbildes reakciju 
neizraisa, turpretim diastoles laikā tas izraisa ekstrasistoli. Kambaru 
ekstrasistolei seko pagarināta pauze. Tā rodas tāpēc, ka izkrīt kārtējā 
kambaru sistole: impulss no sinusatriālā mezgla pienāk kambariem to 
ekstrasistoles laikā, kad tie ir neuzbudināmi.

Priekškambaru ekstrasistolei pagarināta pauze neseko.

Ekstrasistoles visbiežāk rodas endokardīta vai miokardīta gadījumā. 
Dažreiz tās var arī rasties veselam cilvēkam. Tā kā pēc kambaru 
ekstrasistoles iestājas pagarināta pauze, tad kambaru ekstrasistoli cilvēks 
dažkart izjūt kā sirds papildu saraušanos, kam seko it ka īslaicīga sirds 
apstāšanās. Pēc priekškambaru ekstrasistolēm pagarinātas pauzes nav.

Fibrilācija ir nevienlaicīga sirds muskuļšūnu saraušanās. Mierā esošu un 
kontrahējušos šūnu vietas  ik mirkli mainās. Fibrilācija tikai priekš-

kambaros nav dzīvībai bīstama. Ja fibrilācija rodas kambaros, tie vairs 
nespēj izgrūst asinis lielajos asinsvados, un, ja slimniekam tūlīt nesniedz 
palīdzību, iestājas nāve. Fibrilāciju novērš ar defibrilatoru.

Sirdsdarbības cikls un fāzes

Sirdsdarbības cikls sākas ar priekškambaru sistoli, to izraisa 
uzbudinājuma impulss, kas no sinusatrialā mezgla izplatās pa 
priekškambariem. Priekškambaru muskulatūras saraušanās sākas no vēnu 
ietekām. Saraujoties cirkulārajai muskulatūrai, kas apņem vēnu ietekas, 
tas tiek aizspiestas, un asinis no priekškambariem nevar iekļūt atpakaļ 
vēnās, bet tiek iedzītas kambaros. Abi priekškambari saraujas praktiski 
vienlaicīgi.

Priekškambaru sistoles laikā kambaros ieplūst 30% no visām asinīm, kas 
tajos nonāk cikla laikā. Pārējie 70% asiņu kambaros ieplūst sirds pauzes 
laikā. 
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Priekškambaru sistoles laikā uzbudinājums izplatīdamies caur 
atrioventrikularo mezglu uz atrioventrikularo kulīti un pa tā kājiņām uz 
Purkiņjē šķiedrām, aptver kambarus un sākas kambaru sistole.

Spiediens kambaros kļūst lielāks par spiedienu priekškambaros, un tiek 
aizvērti atrioventrikulārie vārstuļi. Tātad kambaru sistoles laikā kambaru 
dobumi ir  noslēgtas, ar šķidrumu (asinīm) pildītas telpas, jo arī 
pusmēness vārstuļi ir aizvērti. Tā kā šķidrums nav saspiežams, tad 
kambaru muskuļšūnas nevar saīsināties, bet tikai sasprindzināties. Šo 
kambaru sistoles fāzi sauc par izometriskās kontrakcijas fāzi. Tā laikā 
kambaros strauji ceļas spiediens.

Kad spiediens kambaru dobumos pārsniedz spiedienu aortā un plaušu 
stumbrā, sākas kambaru sistoles otrā fāze – asins izgrūšanas fāze.

Asins izgrūšanas fāze sākas ar  aortas un plaušu (semilunāro) vārstuļu 
atvēršanos, kad muskuļšūnu sasprindzinājumu nomaina to saīsināšanās. 
Spiediens kambaru dobumos turpina palielināties; spiediens palielinās ari 
aorta un plaušu stumbrā. Šīs fāzes sakumā notiek strauja asins izgrūšana 
no kambariem, bet pēc tam – lēna. Asins daudzums, kas ieplūst artērijās 
ir lielāks nekā tas daudzums, kas pa tām aizplūst, tāpēc spiediens artērijās 
palielinās. Spiediena augstākajā punktā asins daudzums, kas ieplūst aortā 
un aizplūst pa to, kļūst vienāds. 

Pēc tam sakarā ar kambaru muskulatūras saraušanās spēka 
samazināšanos, spiediens artērijas sāk samazināties, bet pa artērijām 
turpinās intensīva asins plūsma uz perifēriju. Tā ir lēnā asins izgrūšana.

Visa asins izgrūšanas fāze ilgst vidēji 0,26 sekundes.

Kad spiediens aortā un plaušu stumbrā kļūst augstāks par spiedienu 
kambaru dobumos, tiek aizvērti semilunārie vārstuļi. Ar to beidzas asins 
izgrūšanas fāze un visa kambaru sistole, kuras kopējais ilgums ir 0,3 
sekundes. Jāatceras, ka asins izgrūšanas fāzes laikā kambaru dobumi 
pilnīgi neiztukšojas, tajos paliek reziduālais asins tilpums.

Pēc kambaru sistoles iestājas sirds kopīgā diastole, jeb pauze. Tās 
sākumā ir aizvērti gan atrioventrikularie, gan semilunārie vārstuļi, un 
tātad kambaru dobumi ir noslēgtas telpas. Šai laikā atlābstot kambaru 
muskulatūrai, muskuļšunu garums nemainās, tāpēc šo fāzi sauc par 
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izometriskas atslābšanas fāzi. Tas ilgums vidēji ir 0,08 sek. Šo fāzi 
nomaina sirds dobumu pildīšanās fāze. Tā sākas ar to brīdi, kad 
spiediens priekškambaros kļūst augstāks nekā kambaros un atveras 
atrioventrikulārie vārstuļi. Šis fāzes ilgums ir 0,32 sek., bet visas pauzes 
ilgums – 0,4 sek.

Sirds dobumu pildīšanas fāzes sakumā notiek ātra kambaru pildīšanās – 
kambaru sistoles un izometriskās atslābšanas fāzes laikā priekškamabros 
uzkrājas asinis un, atveroties atrioventrikularajiem vārstuļiem, tās strauji  
ieplūst kambaros. Pēc tam noris sirds dobumu lēnā pildīšanās – 
priekškambaru un kambaru dobumi pildās ar asinīm, kas pa vēnam 
pieplūst sirdij. No šīs pieplūdes ir atkarīgs sirds muskuļšūnu iestiepums 
un sirds saraušanās spēks (heterometriskā regulācija).

Sirds cikla fāzes - pārskats

Priekškambaru sistole

Kambaru sistole

Izometriskās kontrakcijas fāze

Asins izgrūšanas fāze 

Straujā asins izgrūšana

Lēnā asins izgrūšana

Diastole

Straujā kambaru pildīšanās

Sirds dobumu lēnā pildīšanās
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Att. 7 Spiediena pārmaiņas sirds kreisajā pusē un aortā sirds cikla 
laikā.

Paātrinoties sirdsdarbībai, cikls saīsinās; vispirms saīsinās pauze 
(galvenokārt dobumu lēnā pildīšanās), bet pēc tam - asins izgrūšanas 
fāzes ilgums. Sakarā ar pauzes saīsināšanos pasliktinās sirds dobumu 
pildīšanās ar asinīm, tāpēc ļoti ātras sirdsdarbības gadījumā ir traucēta 
organisma normāla apgāde ar asinīm.

Sirds vārstuļi un sirds toņi

Sirds vārstuļi ir endokarda veidojumi un to darbība ir atkarīga no 
spiediena starpības abās vārstuļu pusēs. Sirds cikla laikā, mainoties 
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spiedienam sirds dobumos, notiek pasīvas sirds vārstuļu kustības – 
atvēršanās un aizvēršanās.

Atrioventrikularie vārstuļi, jeb viru vārstuļi atdala priekškambaru 
dobumus no kambaru dobumiem.

Pusmēness vārstuļi ir kreisā kambara atvere uz aortu un labā kambara 
atvere uz  plaušu stumbru.

Vārstuļi veic savu funkciju tik ilgi, kamēr tajos nav nekāda defekta. 
Vārstuļu bojājumi var būt gan iedzimti, gan arī rasties kādas slimības, 
visbiežāk reimatisma rezultātā.

Izšķir divejādas vārstuļu kaites: vārstuļu insuficienci, jeb nepietiekamību 
un atveres sašaurinājumu, jeb stenozi.

Ja ir vārstuļu insuficience, tad vārstuļi labi nenoslēdzas un daļa asiņu 
atplūst atpakaļ, piemēram, no kambariem priekškambaros vai no aortas 
atpakaļ kreisajā kambarī. Līdz ar to sirds dobumos uzkrājas pārāk daudz 
asiņu, bet organisma tas nesaņem  vajadzīgajā daudzumā.

Ja ir atveres stenoze, tad asins izplūde caur atveri ir apgrūtināta.

Vārstuļu defektus ir iespējams ķirurģiski novērst.

Sirds mehāniska darbība rada noteiktas skaņas – sirds toņus. Tos var 
dzirdēt ar fonendoskopu izklausot krūšu kurvi. Vislabāk sirds toņi 
izklausāmi vietās, kur asins straume atrodas vistuvāk krūšu kurvja sienai.

Izšķir pirmo, jeb sistolisko un otro, jeb diastolisko sirds toni. Pirmo toni 
akustiski uztver reizē ar sirds grūdienu īsi pirms pulsa uz spieķkaula 
artērijas, bet otro toni dzird tūlīt pēc pirmā. Starp pirmo un otro toni ir īsa 
pauze, starp otro un nākamo pirmo toni – garāka pauze. Pirmais tonis 
dzirdams kambaru sistoles sākumā, tāpec to sauc par sistolisko toni. Tas 
ir zemāks un laika ziņā ilgāks (0,05 sek.) kā otrais tonis. 

Otrais tonis ir dzirdams diastoles sākumā un tāpēc to sauc par diastolisko 
toni. Tas ir īsāks (0,025 sek.) un augstāks kā pirmais tonis.

Pirmā toņa rašanās cēlonis ir atrioventrikulāro vārstuļu aizvēršanās, 
kambaru muskulatūras sasprindzinājuma vibrācijas un pusmēness 
vārstuļu atvēršanās.
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Otrā toņa rašanās cēlonis ir vibrācijas, kas sakas aizcērtoties pusmēness 
vārstuļiem. Reizē ar vārstuļu kabatiņām svārstās asinsvadu siena un 
asinis.

Izklausot sirds toņus var pārbaudīt sirds vārstuļu darbību. Ja tajos ir kādi 
defekti, sirds toņi nav skaidri, tie ir izmainījušies un sadzirdami trokšņi – 
skaņas ar augstāku frekvenci.

Trokšņi dzirdami vienmēr tad, kad paaugstinās turbulence. Jebkura asins 
plūsmas paātrināšanās veicina turbulences rašanos. Ja vārstuļu atvere ir 
sašaurināta (stenoze), asins plūsmas ātrums paātrinās un līdz ar to arī 
turbulence palielinās. Vārstuļu insuficiences gadījumā asinis sāk plūst 
atpakaļ. Piemēram, mitrāla vārstuļa insuficiences gadījumā dzirdams 
sistolisks mitrāls troksnis.

Pēc sirds toņu rakstura var spriest arī par miokarda stāvokli, jo viens no 
toņu rašanās cēloņiem ir miokarda sasprindzinājums. 

Sirds toņu spēku maina sirds muskulatūras stāvoklis. Iekaisušas, 
distrofiskas, sklerotiski izmainītas sirds muskulatūras kontrakciju spēks ir 
vājāks, līdz ar to klusāki kļūst sirds toņi. To novēro arī pazeminoties 
arteriālajam asinsspiedienam.

Sistolei paātrinoties, abi sirds toņi var kļūt spēcigi un klaudzoši. To 
novēro pacientiem ar nervozu, ātru sirds darbību, it sevišķi uzbudinājuma 
brīžos, mazasinīgiem pacientiem, paaugstinātas vairogdziedzera darbības 
gadījumā, kā arī veseliem cilvēkiem, ja viņi strādā fizisku darbu.

Normāla sirdsdarbība ir ritmiska.

Izšķir trīs aritmijas veidus:

1) Elpošanas ( sinusa vai juvenilā ) aritmija sastopama jauniešiem, 
bērniem un pusaudžiem. Tā izskaidrojama ar sinusa mezgla tonusa 
izmaiņām elpošanas ietekmē. Izelpā n.vagus tonus ceļas un 
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sirdsdarbība kļūst lēnāka, bet ieelpa tā tonuss krītas un sirdsdarbība 
paātrinās. Var redzēt EKG.

2) Ekstrasistoliska aritmija sastopama pacientiem ar funkcionālam 
uzbudinamibas novirzēm, biežāk, ja radušās patoloģiskas izmainas 
sirds muskulatūra. Ja ekstrasistoles ir retas, pamatritms paliek 
normāls un tikai reizēm izmainās. Ja ekstrasistoles ir biežas, 
aritmija kļūst izteikta un klīniski to grūti diferencēt no mirgojošās 
aritmijas. Diferencē EKG.

3) Mirgojošai, jeb absolūtai aritmijai raksturīgs pilnīgs sirds ritma 
zudums. To biežāk sastop aterosklerotiskās kardiosklerozes, 
tireotoksikozes, mistrālas stenozes slimniekiem. Tās cēlonis ir 
atriju muskulatūras pārslodze vai nogurums, ko izraisa dziļas 
morfoloģiskas un funkcionālas izmaiņas. Izšķir:

a) Tahisistolisko, kam raksturīgs pulsa deficīts – sirds kontrakciju 
skaits ir lielāks par pulsa skaitu,

b) Bradisistolisko – lēns ritms, bez pulsa deficīta. Grūti diferencēt 
no ekstrasistolijas, EKG.

c) Eiritmiskā – normalu 60 – 80 pulsa skaitu minūtē. Reizem var 
būt neliels pulsa deficīts. Klīniski dazada stipruma pulsa sitieni. 
EKG.

Sirdsdarbības frekvence 

Veselam cilvēkam 60 – 80 reizes minūtē, sievietēm parasti par 6 -8 
sitieniem minūtē vairāk.

Tahikardija
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Fizioloģiska- emocijas (pieaug simpātiskais tonuss), ēšanas laikā un pēc 
ēšanas.

Patoloģiska – paaugstināta ķermeņa temperatūra ( paaugstinoties 
temperatūrai par 10 sirdsdarbība paaugstinās par 8 – 10 sitieniem minūtē.

Toksiski vielu maiņas produkti, paātrināta vielu maiņa. Sevišķi ātra 
sirdsdarbība ar klaudzošiem toņiem konstatējama slimniekiem kollapsā 
(akūts asinsvadu vājums).

Sirds slimību simptoms – endokardīts, miokardīts, perikardīts, kā arī sirds 
dekompensācijas pazīme.

Citas saslimšanas – anēmija, tireotoksikoze, elpošanas sistēmas slimības, 
tuberkuloze.

Bradikardija

Mazāk par 60 kontrakcijām minūtē.

Fizioloģiska – sportistiem, trenētiem cilvēkiem – pieaugot sistoles 
tilpumam, iestājas kompensatorā bradikardija, kas vērtējama pozitīvi.

Novēro, galvenokārt, ja uzbudināts n.vagus. 

Patoloģiska – pie badošanās, miksedēmas, dzeltenas kaites un 
intrakraniāla spiediena pacēluma ( meningīts, smadzeņu audzējs u.c.).

Ja pardozēti beta – blokatori, digitalis preparāti. 

Pie atrioventrikulāras blokādes. 

Sistoles un minūtes tilpums

Sistoles tilpums ir asins daudzums mililitros, ko katrs sirds kambaris 
izgrūž attiecīgajā asinsvadā vienas sistoles laikā. Labais un kreisais 
kambaris izgrūž vienādu asins daudzumu. Veselam pieaugušam cilvēkam 
miera stāvoklī sistoles tilpums ir 50 – 80 ml, bet intensīva fiziska darba 
laika – līdz 160 ml.
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Sistoles tilpums ir atkarīgs no sirds muskuļa saraušanas spēka: tam 
pieaugot, sistoles tilpums palielinās. Sirds muskuļa saraušanas spēks 
savukārt ir atkarīgs no sirdij pieplūstošo asiņu daudzuma (venozo asiņu 
pieplūdes sirdij un sekojošā sirds muskuļa iestiepuma ) un vielmaiņas 
miokardā. Pasliktinoties vielmaiņai, samazinās sirds muskuļa saraušanas 
spēja un līdz ar to samazinās arī sistoles tilpums.

Minūtes tilpums ir asins daudzums litros, ko vienas minūtes laikā sirds 
kambaris izgrūž aortā vai plaušu stumbrā. Veselam pieaugušam cilvēkam 
miera stāvoklī minūtes tilpums ir 4 -5 l. Intensīva fiziska darba laikā 
netrenētam cilvēkam tas sasniedz 25 l, bet labi trenētam – 35 l.

Minūtes tilpums ir atkarīgs gan no sirdsdarbības frekvences, gan no 
sistoles tilpuma.

Netrenētiem cilvēkiem fiziska darba laikā minūtes tilpums palielinās, 
galvenokārt pieaugot sirdsdarbības frekvencei.

Trenētiem cilvēkiem vidēji intensīva darba laikā galvenokārt palielinās 
sistoles tilpums un tikai nedaudz patrinas sirdsdarbības frekvence. Tikai 
ļoti spraiga fiziska darba laika trenētiem cilvēkiem stipri palielinās gan 
sistoles tilpums, gan sirdsdarbības frekvence un līdz ar to ievērojami 
palielinās arī minūtes tilpums.

Sirds ārējais darbs un mehāniskā efektivitāte

Sirds savu ārējo darbu veic sistoles laikā. Lielāko daļu darba veic kreisais 
kambaris, jo tas izgrūž asinis pret lielāku pretestību. Labais kambaris tādu 
pašu asins daudzumu izgrūž pret 5 reizes mazāku spiedienu, tāpēc arī tā 
darbs ir tikai 1/5 no kreisā kambara darba. Miokards ir audi ar vislielāko 
skābekļa patēriņu organismā, ķīmiskās pārvērtības ir galvenokārt aerobas.

Palielinoties sirds ārējam darbam, skābekļa patēriņa palielināšanās 
miokardā ir atkarīga no darba rakstura. Nav vienalga, vai darbs 
palielinājies, pieaugot sistoles tilpumam, arteriālam spiedienam vai 
sirdsdarbības frekvencei. 

Darba kāpinājums sakarā ar sistoles tilpuma palielināšanos izraisa 
pavisam niecīgu skābekļa patēriņa pieaugumu un līdz ar to liela mērā 
pastiprinās miokarda mehāniska efektivitāte. Darba palielināšanās 
sakara ar augstu arteriālo spiedienu praktiski neietekmē miokarda 
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mehānisko efektivitāti, bet sirdsdarbības frekvences palielināšanās 
gadījumā notiek  miokarda darba mehāniskas efektivitātes 
samazināšanos.

Mierīgi strādājoša miokardā šūnu pamatmaiņas norisēm tiek patērēta 
apmēram ¼ visas izmantotas enerģijas. Pārējā enerģija  tiek izlietota 
sasprindzinājuma radīšanai. Tāpēc sirds slimniekiem sevišķi nelabvēlīgi 
un bīstami ir apstākļi, kas saistīti ar lielu un ilgstošu miokarda 
sasprindzinājumu, piemēram, paaugstināts arteriālais spiediens un it īpaši 
sirdsdarbības frekvence. Šādā gadījumā miokarda ir ļoti intensīvs 
enerģijas patēriņš un maza enerģijas izmantošanas efektivitāte.

Sirdsdarbības regulācija

Sirdsdarbības parametri var ļoti strauji mainīties diezgan plašās robežās. 
Piemēram, minūtes tilpums samērā īsā laikā var palielināties no 5 līdz 35 
l. Organismā ir mehānismi, kas, kas ātri plašās robežās maina galvenos 
faktorus, kuri nosaka sirds produktivitāti – sirdsdarbības ritmu, 
saraušanas spēku un ātrumu, kā arī miokarda atslābšanas ātrumu un 
pakāpi. 
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Sirdsdarbību strauji maina neirālie regulācijas mehānismi. Tie ātri 
maina arī asinsvadu ietilpību un to pretestību, kas arī nosaka asins 
pieplūdi sirdij un sirdsdarbību. 

Tātad normālos apstākļos galvenā nozīme sirdsdarbības regulācijā ir 
neiraliem mehānismiem. Ekstrakardiālie neirālās regulācijas 
mehānismi spēj maksimāli ātri un maksimāli stipri mainīt sirdsdarbības 
ritmu, saraušanās spēku un ātrumu, kā arī miokarda atslābšanas ātrumu 
un pakāpi.

Bez ekstrakardiālajiem, jeb centrālajiem regulācijas mehānismiem ir arī 
intrakardiālie, jeb autoregulācijas mehānismi, kuru darbību nodrošina 
intrakardiālā nervu sistēma. Taču sirdsdarbības pielāgošanās ar 
intrakardiālajiem darbības mehānismiem notiek nedaudz gausāk un 
pārmaiņas nav tik plašas kā ar ekstrakardiālajiem regulācijas 
mehānismiem. Tāpēc normālos apstākļos vispilnīgāko sirds adaptāciju 
nodrošina ekstrakardiālie  regulācijas mehānismi, ko koordinē centrāla 
nervu sistēma, bet intrakardiālajai regulācijai ir rezerves mehānisma 
nozīme.

Sirds receptorā sistēma

Mehanoreceptori (baroreceptori) ir lokalizēti galvenokārt sirds „ieejā” – 
sirds venozajos uztvērējos – un „izejā” – kambaros, arteriālo konusu 
rajona un aortas un plaušu stumbra saknes apvidū. Baroreceptoru 
adekvātais kairinātājs ir spiediens vai iestiepums. 

Ekstrakardiālā nervu sistēma

Ekstrakardiālās aferentās nervu šķiedras no sirds receptoriem uz CNS iet 
klejotājnerva un spinālo nervu sastāvā. Tās pārvada uzbudinājumu uz 
iegarenajām un muguras smadzenēm.

Ekstrakardialās eferentās nervu šķiedras iedala simpātiskajās un 
parasimpātiskajās. 
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Parasimpātiskās šķiedras nāk no iegarenajām smadzenēm klejotājnerva 
sastāvā. Tās inervē sinusatriālo mezglu, priekškambaru muskulatūru un 
atrioventrikulāro mezglu.

Parasimpātisko šķiedru galos izdalās mediators acetilholīns.

Klejotājnerva mugurējo kodolu mēdz saukt par sirds darbības regulācijas 
centru. Tas nepārtraukti atrodas uzbudinājuma stāvoklī un raida impulsus 
uz sirdi. Tā impulsu ietekme sirdsdarbība tiek kavēta.

Pastāvīgu uzbudinājumu nervu centros sauc par tonusu. Klejotājnerva 
centra tonuss attīstās līdz ar skeleta muskulatūras attīstību un fizisko 
aktivitāti. Tā jaundzimušajam klejotājnerva centra tonusa nav, un viņa 
sirdsdarbības ritms ir ļoti ātrs. Attīstoties skeleta muskulatūrai un sakoties 
kustībām, sāk attīstīties arī klejotājnerva centra tonuss un sirdsdarbības 
ritms kļūst lēnāks. Sevišķi tas novērojams tad, kad bērns sāk rāpot, sēdēt, 
celties stāvus. Ļoti izteikts klejotājnerva tonuss ir sportistiem. Viņiem 
sirdsdarbība ir lēna.

Simpātiskās šķiedras, kas inervē sirdi, nāk no muguras smadzenēm. 
Preganglionārās šķiedras nāk no muguras smadzeņu piecu augšējo krūšu 
segmentu pelēkās vielas sānu ragu šūnām. Simpātiskās šķiedras inervē 
galvenokārt sirds kambarus.

Simpātisko šķiedru galos izdalās mediators noradrenalīns.

Simpātisko nervu impulsu ietekme uz sirds darbību galvenokārt izpaužas 
intensīva fiziska darba  vai izteiktu neiroemocionālo pārdzīvojumu laikā.

Kardiokardiālie refleksi

Darba laikā reflektori palielinās tilpuma asinsvadu tonuss un paātrinās 
venozā asinsrite un līdz ar to palielinās asins pieplūde sirdij. Tas notiek ar 
simpātiskās nervu sistēmas līdzdalību.

Kardiokardiālo refleksu sākums ir venozo rezervuāru pastiprināta 
pildīšanās vispirms labajā priekškambarī. Šis fizioloģiskais stimuls aktivē 
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intrakardiālo neirālo autoregulācijas sistēmu, kas regulē diastoli un 
sirdsdarbības ritmu.

Sirdsdarbības pārmaiņas mērenas fiziskas slodzes ietekmē – att.8
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Vingrojums

175%

15%

50%

50%

120%

100%

20%

Skeleta muskuļu apasiņošana

Vidējais arteriālais spiediens

Sistoliskais arteriālais spiediens

Diastoliskais arteriālais 
spiediens

Kopīgā perifērā pretestība

Minūtes tilpums

Sirds frekvence

Sistoles tilpums

Diastoles beigu tilpums

Laiks 

Sirds morfoloģiskās un funkcionālās pārmaiņas palielinoties cilvēka 
vecumam

Cilvekam novecojot mainās viņa sirds darba apstākļi:
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Palielinās periferā pretestība, asinsvadi kļūst mazāk elastīgi, paaugstinās 
asinsspiediens.

Ar gadiem pavājinoties neirālo faktoru ietekmei uz sirdi, pastiprinās sirds 
jūtība pret humorāliem faktoriem – adrenomimētiskām un 
holinomimētiskām vielām un hormoniem.

Sistoles un minūtes tilpuma pārmaiņas fiziskas slodzes laikā veciem 
cilvēkiem ir mazākas nekā jauniem, bet asinsrites normalizācijas periods 
pēc slodzes ilgāks.

Veciem cilvēkiem ir daudz mazāki sirds rezerves spēki, t.i., sirds muskuļa 
spēja darboties intensīvāk fiziska slodzes laikā. 

Vecāki cilvēki nedrīkst strauji sākt intensīvu fizisku darbu, slodzi 
jāpieaug pakāpeniski. 

Nepieciešama periodiska slodzes samazināšana vai pat pārtraukšana.

Cilvēka evolūcijas procesā ir radies ciešs sakars starp kustību aparātu un 
asinsrites sistēmu. Viss sarežģītais  neirohumorālo ietekmju komplekss, 
kas rodas muskuļu darba laikā, gala rezultāta ir svarīgs mehānisms, kurš 
nosaka asinsrites sistēmas funkcijas vajadzīgo līmeni.

Hemodinamikas pamatprincipi

Pieaugušam cilvēkam visu asinsvadu kopējais garums ir apmēram 
100 000 km. Kopējais asinsvadu šķērsgriezuma laukums dažādos lielā 
asinsrites loka līmeņos nav vienāds. Vismazākais tas ir aortā, bet 
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vislielākais kapilāros, pieaugušam cilvēkam artēriju un vēnu kopējā 
šķērsgriezuma laukuma attiecība ir 1 : 5.

Iespējamā asinsvadu ietilpība organisma ir lielāka nekā esošā. Lai 
piepildītu visu asinsvadu sistēmu, cirkulējošam asinu daudzumam 
vajadzētu vēl pievienot 7 -10 l. Taču asinsvadu tonusa un neirohumorālas 
regulācijas ietekmē cirkulējošās asinis, kuru daudzums pieaugušam 
cilvēkam ir apmēram 5200ml , piepilda asinsvadus. Lielāka daļa asiņu 
(3900 ml) atrodas vēnās.

Fizioloģiska miera stāvoklī visi orgāni nesaņem vienādu asins daudzumu.

Sevišķi plašās robežās pretestība un līdz ar to arī asins pieplūde mainās 
ādā, skeleta muskuļos un gremošanas orgānos. Asins pieplūde 
smadzenēm, miokardam un nierēm mainās diezgan maz. Šiem orgāniem 
asins pieplūde vienmēr ir tuvu maksimumam.
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Smadzenes 750 (13%)

Sirds 250 (4%)

Muskuļi 1200 (20%)

Āda 500 (9%)

Nieres 1100 (20%)

Iekšējie orgāni 1400 (24%)

Citi 600 (10%0

Kopā 5800

Miera 
stāvoklī
(ml/min) 750 (4%)

750 (4%)

12500 (73%)

1900 (11%)

600 (3%)

600 (3%)

400 (2%)

17500

intensīvi
vingrojumi
(ml/min)

Att.  9 Minūtes tilpuma sadalījums lielā asinsrites loka orgānos miera 
stāvoklī un intensīvu fizisku vingrinājumu laikā

Asins plūsma asinsrites sistēmā un asins pieplūde orgāniem ir 
atkarīga no asinsspiediena un asinsvadu pretestības.
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Pretestība asinsrites sistēmā ir komplekss lielums, kas atkarīgs no asins 
viskozitātes, asinsvadu dimensijām (garuma un diametra) un asinsvadu 
sienas īpašībām (elastības, kontraktilitātes). Asinsvadu garums 
pieaugušam cilvēkam ir konstants. Asinsvadu diametrs turpretim mainās 
ļoti strauji, jo asinsvadi gan sašaurinās, gan paplašinās. 

Vislielākā pretestība asins plūsmai ir arteriolās, jo tajās ir relatīvi stipri 
izveidota gludā muskulatūra.

Asinis no sirds izplūst nevis vienmērīgas strūklas veidā, bet tiek izgrūsts 
pa daļām, tad asins plūsma artērijās pulsē.

Asinsspiediens ir asins plūsmas spiediens uz asinsvada sienu. Izšķir 
arteriālo, kapilāro un venozo spiedienu.

Ikdienā asinsspiedienu mēram netieši. Nosaka to spiedienu, ar kuru no 
ārpuses var aizspiest asinsvadu. Jo lielāks ir spiediens asinsvadā, jo 
lielāks spiediens jāpieliek no ārpuses, lai pārtrauktu asins plūsmu tajā.

Ar auskultācijas, jeb Korotkova metodi var noteikt gan sistolisko, gan 
diastolisko asinsspiedienu. Korotkova metodes pamatā ir fizikā labi 
zināms fenomens, ja cauruli (asinsvadu) no ārpuses aizspiež, tad lamināra 
straume pārvēršas turbulentā, t.i., rodas virpuļi. Tādejādi rodas skaņas 
(Korotkova skaņas), kas labi dzirdamas distāli no deformācija vietas. 
Skaņu nav tad, kad artērija ir pilnīgi aizspiesta, vai arī tad, kad lūmens 
nav deformēts. Tātad Korotkova skaņas dzirdamas intervālā starp 
sistolisko un diastolisko spiedienu.

Diferenci starp sistolisko un diastolisko spiedienu sauc par pulsa 
spiedienu, jeb asinsspiediena amplitūdu. Pulsa spiediens ir proporcionāls 
asins daudzumam, ko sirds izgrūž sistoles laikā un zināmā mēra raksturo 
sistoles tilpuma lielumu.

Galvenie faktori, kas nosaka arteriāla spiediena lielumu ir asins 
daudzums, ko sirds izgrūž arteriālajā sistēmā, arteriālās sienas pretestība, 
cirkulējošo asiņu daudzums un asins viskozitāte.

Svarīga nozīme ir sisrdsdarbības frekvencei. Tai palielinoties, palielinās 
laika vienībā no sirds izgrūsto asiņu daudzums un arteriālais 
asinsspiediens. Palielinoties sirdsdarbības frekvencei, stipri paaugstinās 
sistoliskais, jeb maksimālais spiediens. Tā kā diastole saīsinās, asinis 
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nepagūst aizplūst līdz audiem un paliek artērijās, tāpēc paaugstinās arī 
diastoliskais, jeb minimālais spiediens, bet samazinās pulsa spiediens.

Ja palielinās sistoles tilpums, tad galvenokārt paaugstinās sistoliskais 
spiediens un tikai nedaudz diastoliskais, tāpēc pulsa spiediens palielinās.

Otrs faktors, kas nosaka arteriāla spiediena lielumu ir arteriālās sistēmas 
pretestība.

Perifēro pretestību rada sīkās artērijas un arteriolas. Ja tas sašaurinās, 
periferā pretestība palielinās un spiediens paaugstinās. Arteriolām 
paplašinoties, spiediens artērijās pazeminās. Ja sašaurinās arteriolas, asins 
pieplūde kapilāros ir ļoti apgrūtināta un paaugstinās diastoliskais 
spiediens.

Elastīgo pretestību rada aorta un citas elastīga tipa artērijas. Cilvēkam 
kļūstot vecākam, sevišķi aterosklerozes slimniekiem, zūd artēriju elastība 
un pieaug elastīga pretestība un pieaug asinsspiediens.
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Vidējais arteriālais spiediens = Minūtes tilpums x Kopīgā perifērā pretestība

VIDĒJAIS ARTERIĀLAIS SPIEDIENS

MINŪTES TILPUMS KOPĪGĀ PERIĒRĀ PRETESTĪBA

Sirds muskulis

SISTOLES TILPUMS
SA mezgls

SIRDS FREKVENCE

Arteriolu gludā muskulatūra

ARTERIOLU RADIUSS

VĒNU SIMPĀTISKĀ INERVĀCIJA ASIŅU TILPUMS

Perifērās vēnas
VENOZAIS SPIEDIENS

VENOZĀ ATTECE

SPIEDIENS 
PRIEKŠKAMBAROS

DIASTOLES BEIGU 
TILPUMS

SKELETA MUSKUĻU 
PUMPIS

IEELPAS KUSTĪBAS

LOKĀLĀS KONTROLES 
O2

K+
CO2

H+
Osmolaritāte, adenozīns un 
citi metabolīti

PLAZMAS EPINEFRĪNS

SIMPĀTISKĀ 
INERVĀCIJA UZ 
SIRDI

PARASIMPĀTISKĀ 
SIRDS INERVĀCIJA

SIMPAT. INERV. 
VAZOKONSTRIKCIJA

ANGIOTENZĪNS II, 
VAZOPRESĪNS

Att. 10 Faktori, kas nosaka arteriālo asinsspiedienu

Asinsspiediena mērīšana
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Att. 11   Asinsspiediena noteikšana

1) Apkārtnei un pacientam ir jābūt mierīgiem

2) Pacientam roka ir jānovieto vienā līmenī ar sirdi – mērot gan sēdus, 
stāvus vai guļus.

3) Starp manžeti un roku jāvar ievietot vienu pirkstu

4) Palpējot a.brachialis, spiedienu manžetē uzpumpē 30 mm Hg virs 
punkta, kur pēdējo reizi varēja izpalpēt pulsu. Tad lēni atbrīvo 
manžeti – 2 mmHg sekundē. 

5) Pirmo reizi mērot asinsspiediens jāmēra uz abām rokām. Starpība 
nedrīkst būt lielāka par 10 mm Hg.

Normāls asinsspiediens ir <120/80 mm Hg

Prehipertensija 120 – 139/80 – 89

Hipertensija > 140/90

  I pak. 140 159/90 – 99

II pak. >180/110

Asinsspiediena atbildes reakcijas uz slodzi
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Asinsspiediena atbildes reakcija ir atkarīga no aktivitātes veida un no 
darbā iesaistīto muskuļu daudzuma.

• Asinsspiediens slodzes laikā ir jāsalīdzina ar AS, kas mērīts tādā 
pašā ķermeņa pozīcijā, piemēram staigāšanas AS jāsalīdzina ar 
stāvēšanas AS, veloergometrijas AS ar – ar sēdēšanas AS.

• Ja slodze ir dinamiska un iesaista lielās muskuļu grupas, lokālo 
metabolo reakciju rezultātā notiek vazodilatācija, samazinās kopēja 
perifera pretestība un parati nedaudz pazeminās vai paaugstinās AS 
diast. - <10 mmHg.

• Ja aktivitāte iesaistās tikai mazās muskuļu grupas (piemēram, 
augšējās ekstremitātes), tad lokālā vazodilatācija nespēj kompensēt 
ģeneralizēto vazokonstrikciju, ko rada simpātiskās nervu sistēmas 
stimulācija. Tādejādi perifērā asinsvadu pretestība palielinās un 
asinsspiediens ceļas. Jo mazāk muskuļu ir nodarbināti un jo 
intensīvāka slodze, jo vairāk pieaugs AS diast.

• Statiskas (izometriskas) slodzes laikā muskuļu kontrakcijas spēks 
tieši ietekmē asins caurplūdi muskuļiem, ko lokālais metabolais 
efekts nespēj kompensēt un AS diast. būtiski pieaug.

• Normālas asinsspiediena atbildes reakcijas gadījumā, pieaugot 
slodzei, AS sist. pakāpeniski pieaug. pieaugot sistoles tilpumam. 
AS diast. mainās 10 mmHg robežās. Jauniem cilvēkiem un 
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trenētiem cilvēkiem var pazemināties AS diast. sakarā ar perifēro 
vazodilatāciju. Tas nedrīkst pazemināties vecākiem cilvēkiem.

 

• Hipertenzīva atbildes reakcija parasti vērojama palielinātas 
perifēras pretestības gadījumā. Pastiprināti pieaug gan sist., gan 
diast. AS.

• Hipotenzīva atbildes reakcija AS pieaug līdz submaksimālam 
līmenim un tad sāk pazemināties, neskatoties uz to, ka slodze 
pieaug. Šāda atbildes reakcija vērojama smagas kardiovaskulāras 
patoloģijas gadījumā – HSM, aortas stenoze.
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• Nomākta asinsspiediena reakcija izpaužas kā neliela 
asinsspiediena paaugstināšanās pie zemākas slodzes, kas 
nepaaugstinās slodzei pieaugot. Šāda AS reakcija ir pacientiem, 
kas lieto beta-blokatorus. Ja šāda reakcija ir pacientiem, kas nelieto 
medikamentus, tad tas ir draudošs simptoms. Tūlīt jāpārtrauc 
fiziskās aktivitātes.

Mehānisms 

Ja asinsspiediens sāk strauji kristies vai nepaaugstinās slodzei 
pieaugot, tas norāda, ka sirds minūtes tilpums nenodrošina slodzes 
prasības vai strauji krīt perifērā pretestība. Tā kā sirds minūtes 
tilpumu nosaka sistoles tilpums un sirdsdarbības frekvence, tad, ja 
sistoles tilpums nespēj palielināties, palielinās sirdsdarbības 
frekvence. Taču palielināta frekvence nespēj uzturēt palielināto 
minūtes tilpumu un rezultātā pazeminās asinsspiediens.
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• Diastoliska atbildes reakcija – pakāpeniska diastoliskā spiediena 
palielināšanās vairāk kā par 15 mm Hg pieaugot slodzei vai 
atjaunošanās periodā. Viens no izskaidrojumiem ir, ka slodzes 
laikā nepieciešams lielāks spiediens koronārajās artērijās, kas rada 
lielāku diastolisko spiedienu. Vajadzība pēc palielināta slodzes 
spiediena koronārajās artērijās ir tad, kad asins caurplūde tajās ir 
nepietiekama, lai nodrošinātu pietiekamu miokarda apgādi ar 
asinīm. Piemēram, koronāro artēriju aterosklerozes gadījumā.

Artēriju pulss
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Par artēriju pulsu sauc artēriju sienas ritmiskas svārstības, kuru tiešs 
cēlonis ir sirds mehāniska darbība. Tāpēc taustot artēriju pulsu, var 
pārliecināties par sirdsdarbību.

Pulsu vislabāk var sataustīt vietās, kur artērija ir tuvu pie ādas un kur zem 
artērijas ir cietie audi (kauls). Samēra viegli var sataustīt spieķakaula, 
deniņu, pēdas virsas un miega artērijas pulsu.

Pulss atspoguļo sirds kreisā kambara darbību.

Visbiežāk nosaka pulsa frekvenci, ritmu un pildījumu.

Pulsa pildījums ir atkarīgs no asins daudzuma artērijās (to savukārt 
ietekmē sistoles tilpums), asins daudzuma organismā un pareizas asins 
sadales perifērajos asinsvados.

Pulss jāsalīdzina abās rokās (a.radialis) un abās kājās (a.dorsalis pedis).

Asinsrite kapilāros

Kapilāros noris asinsrites galvenā funkcija – vielu apmaiņa starp asinīm 
un audiem.

Kapilāru tīkls pieskaņojas orgāna struktūrai un vielmaiņas intensitātei. 
Atvērto kapilāru daudzums, pa kuriem plūst asinis, mainās līdz ar orgāna 
šūnu aktivitāti. Sevišķi spilgti tas novērojams nodarbinātos skeleta 
muskuļos, kuros atkarība no darba intensitātes atvērto kapilāru skaits ir 
10 līdz 20 reižu lielāks nekā miera stāvoklī.

Par ādas kapilāru stāvokli var spriest pēc ādas krāsas, kā arī pēc ādas 
temperatūras (traucēta mikrocirkulācija, marmorizēta, cianotiska, bāla 
āda).

Asinsrite vēnās

Venozās gultnes galvenā funkcija ir kapacitātes funkcija.



36

Att.  12  Asins tilpuma sadalījums dažādās asinsrites sistēmas daļās

Cilvēkam venozais spiediens ir atkarīgs no asins pieplūdes venozajā 
sistēmā, vēnas sienas gludas muskulatūras tonusa, sirds labā kambara 
funkcionālās spējas, intratorakālā spiediena, aktivitātes pakāpes.

Tā kā vēnu siena muskulatūras slānis ir samērā plāns, tad vēnu sienas ir 
vieglāk iestiepjamas nekā artērijas. Tāpēc pat nelielas spiediena 
paaugstināšanās rezultātā vēnas tiek stipri iestieptas un tajās uzkrājas 
daudz asiņu. Vēnu ietilpība mainās, saraujoties vai atslābstot vēnu sienas 
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gludajai muskulatūrai. Tomēr vēnu tilpuma maiņa ir atkarīga no tā, vai 
notiek gludās muskulatūras izotoniska vai izometriska saraušanās.  Tikai 
izotoniskas saraušanās gadījumā samazinās vēnu tilpums un palielinās 
asins pieplūde sirdij, līdz ar to stipri ietekmējot sistoles tilpumu.

Att.  13   Spiediena maiņa vēnās kāju muskulatūras kontrakciju 
rezultātā

Sirds slimniekam svarīgi apskatīt kakla vēnas, to pildījumu, pulsāciju, 
kas atspoguļo labā ventrikula darbību. Smagas sirds dekompensācijas 
gadījumā redz piepildītas paplašinātas kakla un pat deniņu vēnas.
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Piepildītas un izlocītas vēnas dažreiz var redzēt arī uz ķermeņa, 
piemēram, thorax virspusē (norada uz sastrēgumu krūšu kurvī), uz vēdera 
(kolaterāles, kas liecina par sastrēgumu portālajā sistēmā). Nereti uz 
kājām novēro izlocītas un paplašinātas vēnas. Tās rodas cilvēkiem, kam ir 
novājināta venozā sistēma.

Vingrinājumu intensitāte

Vingrinājumu intensitāte pēc iesildīšanās daļas ir atkarīga no pacienta 
fizioloģiskās atbildes reakcijas. Pacientiem ar pazeminātam darba 
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spējām (sūdzības, 6 min. tests, citi izmeklējumi) tiek ieteikts uzsākt 
vingrinājumu programmu ar 55% - 65% no max. sirdsdarbības 
frekvences vai 40% - 50% no sirdsdarbības rezerves.

Maksimālās sirdsdarbības radītājs tiek noteikts 220 – pacienta vecums g.

Šādā gadījumā sirdsdarbības frekvence tiek noteikta starp 

0,55 x (220 – pacienta vecums) un 0.65 x (220 – pacienta vecums).

Šī metode neder pacientiem ar sirds mazspēju, jo viņu maksimālā 
sirdsdarbības frekvence ir mazāka kā 220 – vecums.

Šādos gadījumos piemērotāka ir sirdsdarbības rezerves metode 
(Karvonena metode).

Sirdsdarbības rezerve = max. sirdsdarbība – sirdsdarbība mierā.

Lai izskaitļotu mērķa sirdsdarbību lieto sekojošu formulu:

(   (Max. sirdsdarbība  - sirdsdarbība mierā)  x %mērķa   

sirdsdarbības rezerve   )   + sirdsdarbība mierā.  

Piemēram, pacientam, kura vecums ir 50 g., sirdsdarbība mierā 80x/min. 
un kura mērķa sirdsdarbības lielums ir 50% no sirdsdarbības rezerves 
lieluma, aprēķins būs sekojošs:

((222 – 50 – 80) x 0,50 )+ 80 =125 x/min.

Iegūtais lielums ir salīdzināms ar mērķa sirdsdarbības lielumu 96 – 111 x/
min., ko iegūst aprēķinu veicot pēc max. sirdsdarbības lieluma un ņemot 
55% -65% no max. sirdsdarbības.

Stradājot ar pacientu jāatceras, ka iegūtais skaitliskais lielums ir vēlamais 
matemātiskais lielums, kas katras nodarbības laikā jāsasniedz 
pakāpeniski. Vienmēr jāņem vērā pacienta spēja veikt vingrinājumus – 
elpošanas biežumu un nogurumu. Ja pacients nespēj sasniegt aprēķināto 
līmeni, vingrinājumu intensitāte ir jāsamazina. Pacienta fiziskajām 
spējām uzlabojoties grūtības pakāpe ir jāpalielina līdz maksimālajam 
līmenim – 90% no max. sirdsdarbības vai 85% no sirdsdarbības rezerves.
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Vēl viena metode, ko izmanto vingrinājumu intensitātes noteikšanai ir 
Borga skala. Šeit pacients novērtē savu piepūli fiziskās slodzes laikā 
izmantojot apzīmējumus no „ļoti viegli” līdz „ļoti grūti” un „max. 
piepūle”.

Ilgums var būt sākot no 5 min. ar pārtraukumiem līdz 20 – 60 min. 5x 
nedēļā.

Tā kā daudzi sirds slimnieki lieto beta – blokatorus, tad vingrojumu 
intensitātes noteikšana pēc sirdsdarbības frekvences nav objektīva. Tad 
labāk izmantot Borga skalu tā, lai pacienta slodze būtu robežās starp 11 – 
14 („viegli” līdz „nedaudz grūti”). Šāds lielums atbilst 40% lidz 70% no 
VO2 max., kas ir piemērots rādītājs pacientiem ar sirds mazspēju.

Sirds mazspējas novertēšanā var izmantot 6 minūšu iešanas testu

1.FK -  >550m

2.FK -  425 – 550m

3.FK – 150 – 425m

4.FK -  <150m

Vairāk piemēroti fiziskiem treniņiem ir 2. un 3. FK (funkcionālās klases) 
pacienti. 4.FK ir relatīva kontrindikācija fiziskām slodzēm. Tikai 
atsevišķos gadījumos, ja nav elpas trūkums miera stāvoklī, var pieļaut 
fiziskus vingrinājumus miera stāvoklī.

NYHA funkcionālās klases

I klase Ikdienas fiziskās aktivitātes neizraisa simptomus
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II klase  Komfortabli mierā, bet ikdienas fiziskās aktivitātes izraisa 
nogurumu, sirdsklauves vai elpas trūkumu.

III klase   ievērojami fiziskās aktivitātes ierobežojumi. Komfortabli 
mierā, bet mazākās aktivitātes kā ikdienas izraisa nogurumu, sirdsklauves 
vai elpas trūkumu.

IV klase  Simptomi mierā. Nespēja pārvietoties Jebkura fiziska aktivitāte 
izraisa diskomfortu.

Kad pārtraukt slodzi pacientiem ar sirds mazspēju

• Elpas trūkums vai nogurums

• Elpošanas frekvence >40* min.

• Hipotensija slodzes palielināšanās laikā (sistoliskais spiediens 
pazeminās par  >10 mmHg)

• Aritmija

• Sirdsdarbības frekvences pazemināšanās

• Izteikts reibonis, līdzsvara traucējumi

• Sāpes krūšu kurvī

• Bālums, cianoze, auksti sviedri

• Pēc Borga skalas  >13 („nedaudz grūti”)

Fizisko treniņu kvalitātes radītaji

• Slodzes tolerances uzlabošanās (6 min. iešanas tests, VEM)

• Dzīves kvalitāte (aptaujas lapas)

• Kardiālo simptomu mazināšanās 

Kardiovaskulāro pacientu galvenie simptomi un anamnēzes dati

• Sirdsklauves
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Subjektīva katra sirds pukstiena izjūta. Tahikardija un sirdsklauves 
nav identisks jēdziens. Slimnieks paātrinātu sirds darbību var arī 
nejust. Pastiprināta vai fiziska vai emocionāla slodzē sirdsklauves 
jūt ari vesels cilvēks. Patoloģijā sirdsklauves to pašu iemeslu pēc 
rodas ātrāk un turas ilgāk vai arī rodas bez kāda iemesla.

Pēkšņas lēkmjveida sirdsklauves, ko pavada paātrināta 
sirdsdarbība, raksturo paroksizmālo tahikardiju.

• Sirds pārsitieni ir ekstrasistoles izjūta. Ekstrasistoles var būt gan 
neirogēnas dabas, gan saistītas ar sirds muskulatūras patoloģiskam 
izmaiņām (miokarda distrofija, iekaisums).

• Sāpes krūšu kurvī vai diskomforts

Sāpes sirds apvidū ir kardiālas un ekstrakardiālas ģenēzes.

Kardiālas ģenēzes sāpes rada neatbilstība starp miokarda skābekļa 
apgādi un nepieciešamību (koronāro asinsvadu ateroskleroze - 
KSS, KV hipertrofija, KV nepietiekama izsviede, koronāro 
asinsvadu spazms , mikrocirkulāra stenokardija, autonoma 
disfunkcija, mitrāls prolapss.

Stenokardija - „kliedziens pēc svaigām asinīm” – parasti pēc 
fiziskas vai emocionālas piepūles un izzūd miera stāvoklī. Irradiē 
uz kreiso plecu, roku, mugurkaulu. Žokli, reizēm rīšanas grūtības, 
nāves baiļu sajūta Sāpes parasti ir trulas, spiedošas, reizēm ir 
sajūta, ka krūšu kurvis ir kļuvis par ciešu. Var provocēt auksts, 
mitrs laiks (palielinās minūtes tilpums), ēšana. Smagas KSS 
gadījumā stenokardija rodas arī miera stāvoklī.

• Ekstrakardiālas sāpes

Muguras nervu saknīšu iekaisums, spondiloze, skolioze, plexus 
brachialis bojājums u.c.

Kaulu sāpes var būt pie leikozes, osteoporozes, tuberkulozes.

Šīs sāpes nav atkarīgas no fiziskas slodzes, bet pastiprinās īpašu 
kustību laikā.

• Elpas trūkums
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Sirds – asinsvadu dekompensācijas gadījuma slimnieki sūdzas par 
elpas trūkumu. Elpas trūkuma patoģenēzē izvirza šādus 
pamatmomentus:

- Nepietiekams minūtes tilpums, kas izraisa nepietiekošu 
elpošanas centra apgādi ar skābekli,

- CO2 uzkrāšanos un O2 pazemināšanos asinīs, tādēļ 
mainās asins pH,

- Sastrēgums plaušās, traucējot normālu plaušu audu 
iestiepumu, kavē normālu elpošanas refleksu,

- Transsudācijas dēļ samazinās plaušu elastība, alveolas 
tiek mazāk iestieptas ieelpa un mazāk saplok izelpā, 
samazinās ieelpota gaisa daudzums. Mazāk tie uzņemts 
O2. Skābekļa nepietiekamība organisma izraisa 
paātrinātu elpošanu (tachypnoe)., bet asins efektīvā 
ventilācija paliek neizmainīta un pat pazemināta.

- Sirds laba ventrikuļa insuficiences dēļ rodas venoza stāze 
lielajā asinsrites lokā (tūskas, ascīts),

- Ascīts, transsudāts pleiras dobumā mehāniski var kavēt 
elpošanas dziļumu, tādejādi veicinot elpas trūkumu,

- Smaga dekompensācijā rodas elpas trūkums arī miera 
stāvoklī. Pacientam atguļoties, asinis no perifērijas un 
iekšējiem orgāniem ieplūst plaušās (guļus stāvoklī 
palielinās sirds sistoles tilpums): asinis pieplūst labajam 
ventrikulam, no turienes plaušām, bet diafragma guļus 
stāvoklī stāv augstāk, grūtāk izmantot arī palīgmuskuļus, 
tāpēc plaušu tilpums kļūst mazāks. Slimnieks ar smagu 
dekompensāciju elpas trūkumu izjūt jebkurā stāvoklī, bet 
īpaši guļus.

- Kardiāla astma (asthma cardiale)

Kreisa ventrikuļa akūta vājuma dēļ rodas lēkmjveida 
elpas trūkums. Visbiežāk tas uznāk naktīs. Nemiers, 
baiļu sajuta, klepus ar nelielu gļotainu krepu saturu, retāk 
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ar asins piejaukumu. Dienā sēžot vai staigājot audu 
šķidrums uzkrājas distalās ķermeņa daļās, bet naktī 
atrodoties horizontāla stāvoklī, venozais spiediens 
distālajās daļās krīt un šķidrums no audiem uzsūcas 
atpakaļ asinīs. Cirkulējošo asiņu daudzums palielinas, 
noslogojot sirdi un radot venozo stāzi.

Starp kardiālo astmu un plaušu tūsku principiālas 
atšķirības nav.

• Klepus

Klepus iemesls sirds slimniekiem ir sastrēgums plaušas. Sauss 
klepus rodas pēc fiziska slodzes, bet slimībai progresējot, tas 
parādās arī naktīs – miera stāvoklī. Bronhu vēnu stāzes dēļ 
palielinās bronhu sekrēcija un klepus kļūst valgs.

• Dispeptiskas paradības

Sastrēgums lielajā asinsrites loka izraisa dažādas dispeptiskas 
parādības: ēstgribas trūkumu, sliktu dušu, sāpes labajā paribē,  
meteorismu vai aizcietējumu

• Galvas sāpes, reiboņi, troksnis ausīs

Pamatā asinscirkulācijas traucējumi smadzenēs.

• Klibošana

Perifēro artēriju slimība, neatbilstība starp perifēro apgādi ar O2 un 
nepieciešamību.

• Nogurums, vājums

Samazināts minūtes tilpums, medikamentu lietošana

• Izmainīta ādas krāsa

Cianoze rodas palēninoties asinsritei, pastiprinoties skābekļa 
patēriņam. Cianoze sirds slimniekiem vairāk izteikta ķermeņa 
distālajās daļās – akrocianoze.
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Centrālai cianozei ir vispārējs raksturs, jo hipoksēmijas cēlonis ir 
asinu nepietiekama arterializācija mazā asinsrites loka stāzes dēļ. 
Bieži cianoze jaukta.

Iedzeltena ādas krāsa liecina par aknu bojājumu.

• Paplašinātas vēnas

Varikozas kāju vēnas.

Piepildītas kakla un deniņu vēnas liecina par paaugstinātu venozo 
spiedienu.

• Bungvalīšu pirksti

Sabiezētas pirkstu gala falangas ilgstošu trofisku traucējumu dēļ.

• Anamnēzē kardiovaskulārie notikumi

KSS

Miokarda infarkts

Operācija (koronāra šuntēšana)

Insults vai perifēro asinsvadu slimība

Vārstuļu slimība vai disfunkcija

• Lietojamie medikamenti

Būtiski ietekmē sirds - asinsvadu atbildes reakciju uz 
vingrinājumiem

Kardiovaskulāro saslimšanu ārstēšanā biežāk izmantojamie 
medikamenti un to ietekme uz fizisku slodzi

Medika- Piemēri Terapeitis- Blakus- ĀV
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mentu 
grupa

kais
efekts

efekti ietekme 

Angiotenzī-
na
konvertāzes
(AKE) 
inhibitori

Kaptoprils
Enalaprils
Lizinoprils
Benazeprils

*veicina as.v. 
paplašinā-
šanos
*pazemina 
asinssp.
*samazina 
miokarda 
hipertrofiju
*uzlabo kr. 
kambara f-ju
*samazina AT 
II ietekmi

Pastāvīgs 
klepus, 
hipotensija,
izsitumi,
mainās garšas 
sajūta, renāla 
disfunkcija, 
hiper-
kaliēmija

Sekot vai 
nerodas
hipotensi-
ja vai
aritmija

Beta 
blokatori
simpat. NS 
hroniska 
aktivācija ir 
viens no 
galvenajiem 
HSM un 
hipertensijas 
patoģenēzes 
mehānis-
miem

Metoprolols
Karvedilols
Bisoprolols
Betaloc 
ZOK
Nebivolols

*noradrenalīna 
blokāde
*pazemina 
as.v. tonusu
*samazina 
sirds frekvenci
*pagarinās 
diastole
*samazinās O2

patēriņš

Nogurums, 
vājums. 
hipotonija, 
samazinās 
seksuālā f-ja, 
sēkšana,
bradikardija

Veicot 
ĀVvar būt
samazi-
nāts
sirdsdarbī-
bas 
frekvences 
pieau-
gums, 
bradikardi-
ja
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Angiotensī-na 
II receptoru 
blokatori 
(ARB)

Lorsatāns
(Cozar)
Kandesar-
tāns
(Atacand)
Irbesartāns
(Aprovel)
Valsartāns
(Diovan)

*veicina as.v. 
paplašināšanos
*izteikti 
pazemina 
asinssp.
*samazina 
as.v. 
endotelija iek., 
oksidatīvo 
stresu un 
endotēlija 
disfunkciju

Kalija konc. 
paaugstin.
plazmā, 
hipotensija,
reiboņi un 
galvassāpes 
miegainība, 
caureja, 
garšas 
pārmaiņas-
metāliska 
vai salīta, 
izsitumi, 
klepus

Sekot vai 
nerodas
Hipotensi-
ja vai 
aritmija

Centrālas 
darbības 
hipotenzī-vie 
līdzekļi

Tenaxum
Physiotens
Dopegyt
Clopheli-
num

*samazina 
kateholamī-nu 
iedarbību
*bloķē 
simpātiskās 
nervu sistēmas 
impulsus

Miegainība, 
garīgs 
nomākums, 
šķid-
ruma 
aizture, ādas 
sausums, 
nieze, 
aukstas 
rokas, kājas

Var 
rasties 
ortostatis-
ka 
hipotenzi-
ja, nomā-
kums

Antiaritmiskie
līdzekļi

Amiodarone
(Cordarone)
Sotalol
(Betapace)

Novērš 
aritmijas, t.sk.,
atriju 
fibrillāciju, 
ventrikuļu 
tahikardiju

Vairogdzie-
dzera 
disfunkcija,
plaušu 
fibroze, 
ataksija, 
aknu 
disfunkcija

Ilgstoša 
lietošana
var radīt 
plaušu 
disfunkci-
ju, 
pazemināt
koordināci-
ju, radīt 
tremoru
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Digitalis
preparāti

Digoksīns Palielina 
sirds
kontrakcija
s
spēku

Pazemina
apetīti, slikta 
dūša/
vemšana, vizuālas 
halucināci-jas, ne-
miers, ritma
traucējumi

Sekot vai 
nerodas 
aritmijas

Antikoagula
nti

Varfarīns
Enoksa- 
parīns

Pasargā no 
koagulācij
as
(asins 
recekļu 
veidošanās
)

Deguna, smaganu 
asiņošana,
zemādas
asins-izplūdumi

Pastiprinā-
tas 
asiņošanas
risks

Anti  -  
agreganti

Acetilsalici
l-skābe
Klopido-
grels

Kavē 
trombocītu 
agregāciju.
KSS un 
išēmisku 
smadzeņu 
asinsrites 
traucējumu 
profilaksei

Slikta dūša,
sāpes vēderā,
čūlu veidošanās, 
reibonis,
galvassāpes,troks
nis ausīs, 
izsitumi,
vazomotors rinīts

Pastiprināt
as 
asiņošanas 
risks
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Vazodilatatori Nitroglicerīns
Isosorbīds
Imdur

*paplašina 
lielās 
koronārās 
artērijas
*mazina 
sirds
pirmsslodzi 
un
pēcslodzi
*mazina 
asins 
Pieplūdi 
sirdij
*paplašina 
arī
pārejās 
artērijas, 
izraisot 
blakus
paradības

Hipotensija
reiboņi,
ādas 
pietvīkums,
reflektoris-ka 
tahikardija,
aizlikts 
deguns, 
locītavu 
sāpes, 
izsitumi

Sekot vai 
nerodas 
hipotensi-
ja

Diurētikas Furosemīds
(Lasix)
Bumeta-dīns
Hidrohlor-
tiazīds
Spironolaktons
Indapamīds
(Tetensif)

Mazina
šķidruma 
uzkrāšanos
perifērijā/
plaušās

Hipotensija, 
bieža 
urinācija, 
nieru 
disfunkcija, 
samazināts 
kālija
līmenis

Sekot vai 
neveidojas
hipoten-
sija un 
aritmija 
sakarā ar 
pazemi-
nātu kālija 
līmeni
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Kas jāatceras strādājot ar pacientiem ar kardiovaskulārām 
saslimšanām – īss kopsavilkums:

1) Jāņem vērā iepriekšējās sūdzības (sirdsklauves, aritmijas, elpas 
trūkums, sāpes krūšu kurvī u.c.), anamnēze.

2) Lietojamie medikamenti.

3) Testēt (asinsspiediens, pulss, 6 min.tests).

4) Sirds un asinsvadu reakcija uz slodzi ( pulss, asinsspiediens).

5) Sakumā īslaicīga slodze, pauzes.

6) Vienmērīga elpošana, neaizturēt elpu. Ja tiek aizturēta elpa, tas 
nozīmē, ka ir par grūtu.

7) Panākt labu pulsa pildījumu (sistoles tilpums).

8) Mērens temps, vienmērīga elpošana, samazināt perifēro pretestību, 
veicināt venozo atteci. Var nedaudz izmantot arī izometriskus 
vingrinājumus 20 – 25% no max. sasprindzinājuma 2 – 3(4) sek., 
neaizturēt elpu.

9) Nodarbības laikā sekot pacienta pašsajūtai, asinsspiediena un pulsa 
reakcijai.

Izmantotā literatūra:
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