
IZSTRĀDĀTA SIRDS SINUSA RITMA KONTROLES STRATĒĢIJA,
PIEDĀVĀTI LABĀ KAMBARA DISFUNKCIJAS NOTEIKŠANAS

ALGORITMI UN VEIKTA CEĻA LOCĪTAVAS SKRIMŠĻA
STRUKTURĀLO IZMAIŅU NOVĒRTĒŠANA

  LZA akadēmiķa,  Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas internās
medicīnas galvenā speciālista, Rīgas Stradiņa universitātes Iekšķīgo slimību 
katedras vadītāja, profesora Aivara Lejnieka vadībā īstenoti pētījumi, kuru   
rezultātā  izstrādāta  sirds  sinusa  ritma kontroles  stratēģija*,  kas  ļautu  
uzlabot  medikamentozās  terapijas  risku-ieguvumu  attiecību  ilgtermiņā

pacientiem  ar  ātriju  fibrilāciju,  veikta  ceļa  locītavas  skrimšļa  strukturālo  izmaiņu
novērtēšana**, izmantojot  magnētiskās  rezonanses  datorizēta  algoritma  attēlu  tekstūras  analīzi
osteoartrīta pacientiem un piedāvāti sirds labā kambara disfunkcijas noteikšanas algoritmi***
skrīninga un izvērstas ehokardiogrāfijas laikā. 

Sinusa ritma uzturēšana pēc elektriskās kardioversijas pacientiem ar augsta riska ātriju
fibrilāciju – antiaritmisko medikamentu salīdzinošā efektivitāte

Ātriju fibrilācija (ĀF) ir visbiežāk sastopamā aritmija ar progresīvi augošu slogu veselības
aprūpē.  Viena no iespējām ĀF pacientu ārstēšanā ir  ritma kontroles stratēģija,  kas paredz sirds
sinusa  ritma  atjaunošanu  un  uzturēšanu  ilgtermiņā.  Elektriskā  kardioversija  (EKV)  ir  plaši
pielietojama,  ātra  un efektīva metode aritmijas  pārtraukšanai.  Sākotnēji  veiksmīgajai  procedūrai
seko  ĀF  atkārtošanās  novēršanas  izaicinājums,  it  sevišķi  augsta  riska  pacientiem,  ņemot  vērā
patoģenētiski  saistīto  riska  faktoru  mijiedarbību.  Sinusa  ritma  uzturēšanā  pēc  EKV  pierādīta
efektivitāte ir medikamentiem ar IC klases, III klases un arī II klases antiaritmiskajām īpašībām,
tomēr atsevišķi klīniski būtiski jautājumi joprojām ir aktuāli. 

Pētījums tika veikts ar mērķi salīdzināt IC klases un III klases antiaritmisko medikamentu,
kuriem  papildus  piemīt  II  klases  īpašības  vai  kuri  lietoti  kopā  ar  beta  blokatoru,  efektivitāti
pēckardioversijas sinusa ritma uzturēšanai pacientiem ar augsta riska ĀF. Pētījumā tika iekļauti 112
augsta  riska  ĀF  pacienti  pēc  EKV  procedūras  Latvijas  Kardioloģijas  centrā  Paula  Stradiņa
Klīniskajā  universitātes  slimnīcā.  Pamata  demogrāfiskie,  anamnēzes  un  medikamentu  lietošanas
dati  tika  iegūti  klātienes  intervijā,  turpmāk  veicot  atkārtotas  1,  3  un  6  mēnešu  apsekošanas
intervijas. 

Pētījuma  rezultātā,  salīdzinot  IC  klases  (34.8%  lietotāju)  un  III  klases  antiaritmiskos
medikamentus (65.2% lietotāju), netika iegūta statistiski nozīmīga atšķirība 6 mēnešu sinusa ritma
uzturēšanas rezultātiem un aritmijas-brīvajam periodam, savukārt, analizējot specifiskos pētījuma
dalībnieku  lietotos  antiaritmiskos  medikamentus,  divi  pārsvarā  lietotie  medikamenti  bija
amiodarons  (57.1% lietotāju)  un  etacizīns  kopā  ar  beta  blokatoru  (25.9% lietotāju).  Salīdzinot
amiodarona un etacizīna iedarbību, netika konstatēta statistiski būtiska atšķirība 6 mēnešu sinusa
ritma  uzturēšanā.  Pētījuma  rezultāti  norāda  uz  nozīmīgas  saistības  neesamību  starp  specifiska
antiaritmiska  medikamenta  izvēli  un  sagaidāmu  potenciāli  augstāku  efektivitāti  ĀF  recidīvu
novēršanai pēc EKV, izceļot to, ka pie kontrindikāciju neesamības etacizīns, kombinācijā ar beta
blokatoru, varētu tikt lietots kā vienlīdz efektīva alternatīva amiodaronam. Tas ir īpaši nozīmīgi,
ņemot  vērā  amiodarona  daudzveidīgos  nelabvēlīgos  efektus,  kā  vairogdziedzera  funkcijas
traucējumi,  pulmonālā  toksicitāte,  acu  un  ādas  blaknes  u.c.,  ar  pieaugošu  risku  palielinoties
lietošanas ilgumam. Tādējādi,  piemērotām pacientu grupām ir iespējams izvairīties no negatīvās
veselības  ietekmes  un  uzlabot  medikamentozās  terapijas  risku-ieguvumu  attiecību  ilgtermiņā,
saglabājot līdzvērtīgu efektivitāti.
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Ceļa locītavas skrimšļa strukturālo izmaiņu novērtēšana izmantojot magnētiskās rezonanses
datorizēta algoritma attēlu tekstūras analīzi osteoartrīta pacientiem: pilotpētījuma dati 

MRI PD sagital 3D Cube
attēls BGRA krāsu karti

un interaktīvo
segmentāciju

MRI PD sagital 3D Cube
attēls BGRA krāsu karte 

MRI PD sagital 3D
Cube attēls

Pēc  epidemioloģiskajiem  datiem  osteoartrīts  (OA)  ir  visbiežākā  sastopamā  locītavu
saslimšana Amerikas Savienoto Valstu un Eiropas valstu populācijās. OA augošā prevalence ir cieši
saistāma ar sabiedrības novecošanos un mazkustīgu dzīvesveidu. Primāri deģeneratīvām izmaiņām
ir pakļautas slodzi nesošās locītavas, kā gūžu, ceļu un intervertebrālās locītavas. OA saslimšanas
patofizoloģijas pamatā ir progresējošs skrimšļa mikro un makrostrukturāls bojājums un pakāpeniska
tā noārdīšanās. Šodienas radioloģiskā praksē kā pirmās rindas metode skrimšļa stāvokļa izvērtēšanai
ir magnētiskā rezonanse (MR). Rutīnas MR ierobežotās jutības dēļ, pēdējā piecgadē strauji augusi
interese par advancētām MR tehnikām skrimšļa kompozītstruktūras izvērtēšanā. 

Pilotpētījuma mērķis bija analizēt datorizēta algoritma (MEDH 3.0 algoritms) iespējas ceļa
locītavas skrimšļa izmaiņu izvērtēšanā. Pilotpētijumā tika iekļauti 15 (60%) pacienti OA grupā un
10 (40%) veseli indivīdi kā kontroles grupa. Visiem pacientiem tika veikts MR izmeklējums pēc
vienota  protokola  SIA RAKUS  klīnikas  Gaiļezers  Radioloģijas  nodaļā.  MR dati  tika  analizēti
izmantojot divu universitāšu (RSU Radioloģijas un iekšķīgo slimību katedra un RTU Datorzinātnes
un informāciju  tehnoloģijas  katedra)  sadarbības  projekta  ietvaros  izstrādātu  oriģinālu  datorizētu
(MEDH 3.0) datorredzes algoritmu. Pilotpētījuma pacienti tika sadalīti divās grupās, OA pacientu
grupā 15 pacienti (60%) un 10 veseli cilvēki (40%) kā kontroles grupa. Rezultāti uzrādīja tendences
vidējās signāla intensitātes vērtībās, nozīmīgas atšķirības signāla intensitātes dispersijas rādītājos,
kā  arī  izdalīto  segmentu  entropijas  un  homogenitātes  rādītājos.  Iegūtie  pilotpētījuma  rezultāti
iezīmēja  datorredzes  algoritma (MEDH 3.0)  attēlu  teksturālo  pazīmju  modeļa  iespējas  skrimšļa
kompozītstruktūras kvantitatīvā izvērtēšanā. Tuvāko divu gadu laikā pētniecības projekta ietvaros ir
paredzēts būtiski paplašināt oriģinālā datorredzes algoritma funkcionalitāti, kā arī vērtēt algoritma
funkcionalitāti,  būtiski  kāpinot  pētījumā  iekļauto  pacientu  skaitu.  Pozitīvu  pētījuma  rezultātu
gadījumā paredzēta iespēja patentēt oriģinālo datorredzes algoritmu Latvijas patentu reģistrā.

Labā kambara funkcijas izvērtēšana pacientiem pēc akūta miokarda infarkta, izmantojot
trīsdimensiju ehokardiogrāfiju un miokarda deformācijas analīzi

Labā kambara gareniskās deformācijas Labā kambara trīsdimensiju 
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mērījumi ehokardiogrāfijas laikā: a. 
veselam indivīdam; b. pacientam ar 
akūtu miokarda infarktu

rekonstrukcija, tilpumi un izsviedes 
frakcija: a. veselam indivīdam; b. 
pacientam ar akūtu miokarda infarktu

Latvija  vairāku  gadu  garumā  ir  viena  no  Eiropas  valstīm  ar  visaugstākajiem  mirstības
rādītājiem sirds artēriju slimības dēļ, un tas ir arī biežākais nāves iemesls pasaulē. Viens no sirds
artēriju slimības variantiem ir akūts miokarda infarkts, t.i., sirds muskuļa bojājums asins apgādes
traucējumu dēļ.

Runājot par miokarda infarktu, visbiežāk tiek domāts kreisā kambara infarkts, bet ir zināms,
ka arī sirds labā kambara disfunkcija miokarda infarkta gadījumā ir dažādu nopietnu komplikāciju –
sirds ritma traucējumu, kardiogēna šoka u. c. – iemesls. Tā ir mirstības un sirds mazspējas attīstības
neatkarīgs  prognostisks  rādītājs.  Tomēr  klīniskajā  praksē  labā  kambara  funkcijas  izvērtēšanai
joprojām tiek pievērsta pārāk maza uzmanība, lai gan, izmantojot jaunās ehokardiogrāfijas (sirds
ultraskaņas izmeklēšana) metodes, jau ir iespējams pietiekoši precīzi to izvērtēt.

Šī pētījuma mērķis bija izvērtēt labā kambara funkcijas izmaiņas pacientiem ar pierādītu
akūtu  miokarda  infarktu,  izmantojot  mūsdienīgas  trīsdimensiju  ehokardiogrāfijas  un  miokarda
deformācijas metodes, kā arī atlasīt visinformatīvākos ehokardiogrāfiskos labā kambara izmēru un
funkcijas parametrus un izveidot labā kambara izvērtēšanas algoritmu pacientiem ar akūtu miokarda
infarktu.

Pētījuma ietvaros tika izveidota pacientu grupa ar miokarda infarktu un iedalīta apakšgrupās
atkarībā  no  tā,  kura  sirds  artērija  tika  nosprostota,  kā  arī  atkarībā  no  labā  kambara  funkcijas
traucējumu  esamības.  Katram  dalībniekam  papildus  ehokardiogrāfijas  izmeklējumam  pēc
standartprotokola  tika  pielietotas  arī  jaunas  labā  kambara  funkcijas  izvērtēšanas  metodes  –
trīsdimensiju  ehokardiogrāfija  ar  labā  kambara  modeļa  rekonstrukciju,  tilpumu  un  izsviedes
frakcijas noteikšanu un miokarda gareniskās deformācijas mērījumi. Balstoties uz šīm metodēm,
bija iespējams noteikt precizētu vairāku parametru slieksni labā kambara patoloģijas identificēšanai
tieši miokarda infarkta gadījumā. 

Tika pierādīts,  ka trīsdimensiju ehokardiogrāfija un miokarda deformācijas izvērtēšana ir
relatīvi vienkāršas, pietiekami jutīgas un specifiskas metodes labā kambara funkcijas traucējumu
noteikšanai.  Metodes  ir  ieviešamas  ikdienas  klīniskajā  praksē  kopā  ar  tiem  standarta
ehokardiogrāfijas  rādītājiem,  kas  arī  izmainās  miokarda  infarkta  gadījumā.  Pielietojot  pētījuma
ietvaros  noteiktus  patoloģijas  sliekšņus,  bija  iespējams  atklāt  vairāk  labā  kambara  funkcijas
traucējumu gadījumu nekā standarta ehokardiogrāfijas laikā – līdz pat 60% pacientu. Šāda atradne ir
daudz tuvāka patologanatomisko pētījumu datiem, kuri uzrāda vislielāko labā kambara iesaistīšanos
procentu miokarda infarkta gadījumā starp visām izpētes metodēm, tostarp arī “zelta standartu” –
sirds  magnētisko  rezonansi.  Izvērtējot  labo  kambari,  nepieciešams  atcerēties,  ka  tā  funkcijas
pasliktināšanās var tikt novērota jebkuras lokalizācijas miokarda infarkta gadījumā.

Balstoties  uz  pētījuma  rezultātiem,  ir  piedāvāti  labā  kambara  disfunkcijas  noteikšanas
algoritmi skrīninga un izvērstas ehokardiogrāfijas laikā.

Vairāk  par  pētījumiem  un  to  rezultātiem  lasiet  žurnāla  “LATVIJAS  ZINĀTŅU  AKADĒMIJAS
VĒSTIS”  B  daļas  2021.  gada  1.  numurā  publicētajos  oriģinālrakstos  (tīmekļvietnē
www.lasproceedings.lv):

*Baiba Kokina, Aldis Strēlnieks, Irina Pupkeviča, Kristīne Jubele, Maija Vikmane, Sandis Sakne,
Emma  Sokolova,  Inga  Urtāne,  Aivars  Lejnieks,  Oskars  Kalējs  “Sinusa  ritma  uzturēšana  pēc
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elektriskās kardioversijas pacientiem ar augsta riska ātriju fibrilāciju - antiaritmisko medikamentu
salīdzinošā  efektivitāte”  (Sinus  rhythm  maintenance  after  electrical  cardioversion  for  atrial
fibrillation in high-risk patients - comparative efficacy of antiarrhythmic medications);

**Ingus  Supe,  Artjoms  Supoņenkovs,  Ardis  Platkājis,  Anda  Kadiša,  Aivars  Lejnieks “Ceļa
locītavas skrimšļa strukturālo izmaiņu novērtēšana, izmantojot magnētiskās rezonanses datorizēta
algoritma  attēlu  tekstūras  analīzi  osteoartrīta  pacientiem:  pilotpētījuma  dati”  (Detecting  knee
cartilage structural changes using magnetic resonance computed vision analysis in patients with
osteoarthritis: preliminary results);

*** Žanna Pičkure,  Artem Kalinin,  Aivars  Lejnieks “Labā kambara  disfunkcija  pacientiem ar
akūtu  ST  elevāciju  miokarda  infarktu:  vai  ehokardiogrāfija  spēj  to  atklāt?”  (Right  ventricle
involvement in patients with acute ST elevation myocardial infarction: Isechocardiography good
enough in diagnosing it?).

Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis”
sagatavoja Baiba Kokina, Ingus Supe, Žanna Pičkure

Avots: “Zinātnes Vēstnesis”, Nr. 6 (611), 2021. gada 28. jūnijs.
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