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  1860 - Merija (Etienne Jules Mary) sfigmogrāfs. 

  1881 – fon Bahs (Samuel Siegfried Karl Ritter von 

                 Basch) izgudroja sfigmomanometru. 

  1896 - Riva – Roči (Scipione Riva-Rocci) izgudroja 

                dzīvsudraba sfigmomanometru, 

  1905 – Korotkovs (Николай Коротков) nopublicēja 

                auskultācijas metodes aprakstu. 
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 Definēta kā sistoliskais un/vai diastoliskais 
arteriālais spiediens(AS), kas pārsniedz 
95.percentīli atbilstoši vecumam un 
dzimumam vismaz 3 atsevišķos mērījumos.  

 

 Pusaudžiem tāpat kā pieaugušajiem par 
arteriālu hipertensiju(AH) uzskata 
TA>120/80mmHg (pat, ja tas ir zem 
95.percentīles) 
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Ir vidējais sistoliskais un/vai diastoliskais 
arteriālais spiediens starp 90. un 95. percentīli 
atbilstoši vecumam un dzimumam 
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 Par „baltā halāta” hipertensiju runā gadījumos, 
kad mērot AS veselības aprūpes iestādē, 

  tas pārsniedz 95.percentīles līmeni,  

 taču ārpus klīnikas pacientam netiek novērots 
paaugstināts arteriālais asinsspiediens 

     (pat līdz 15% populācijā) 
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AS klasifikācija Pieaugušajiem Pieaugušajiem Bērniem,pusaudžiem 

Sistoliskais AS Diastoliskais 

Normāls <120 <80 <90. percentīles 

Prehipertensija 120-139 80-89 90.-95.percentīle 

1. Pakāpes AH 140-159 90-99 95.-99.percentīle 

2.Pakāpes AH ≥160 ≥100 
 

≥5mm Hg⁺99.perc. 
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 Arteriālas hipertensijas prevalence bērniem un 
pusaudžiem 1-3-5% 

 

 Pieaugušajiem 92-95% arteriālas hipertensijas ir 
esenciāla 

 

 

 
 

 Pediatric Cardiology for Practitioners, Myung K.Park, 5th edition, Mosby Elservier, 2008, 17-
23,474-484. 

 Moss and Adams, Heart Disease in Infants, Children, and Adolescents Including the Fetus 
and Young Adult, Seventh Edition, 2008, 1459-1479. 
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 Primāras hipertensijas cēlonis konkrēti nav 
zināms, dažādas hipotēzes: 

 

  palielināta jutība pret sāli diētā, 

  paaugstināta renīna-angiotensīna-aldosterona 
sistēmas aktivitāte, 

  pastiprināta simpatiskās NS aktivitāte 
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1) Sirds izsviede (baroreceptori, ekstracelulārs 
tilpums, efektīvais cirkulējošais tilpums (ātriju 
nātrijurētiskais hormons, minerālkortikoīdi, 
angiotensīns), SNS 

 

2) Vaskulārā rezistence: 

 presori (angiotensīns II, intracelulārais kalcijs, 
kateholamīni, SNS, vazopresīns), 

 depresori ( ātriju nātrijurētiskais hormons, endotēliju 
relaksējoši faktori, kinīni, PgE2, PgI2) 
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 Primāra (esenciāla) hipertensija ļoti reti ir 
jaunākiem par 10 gadiem 

 

 Vairāk kā 90% sekundāro hipertensiju 
gadījumā, iemesli ir 3: 

 Nieru parenhimāla saslimšana 

 Nieru artēriju patoloģija 

 Aortas koarktācija 
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 Arteriālā spiediena mērīšanai bērnam jābūt kā daļai no 
pacienta fizikālās izmeklēšanas, kad vien tas ir iespējams, 
bērniem>3g.v. vismaz 1x/gadā 

 

 Nepieciešams veikt 2 vai vairākus mērījumus 

 

  Bērnam jāatrodas sēdus stāvoklī, roka/ manžete sirds 
līmenī, mērījumus vispirms veic uz labās rokas 

 

 Arteriālā spiediena mērījumiem nepieciešams izmantot 
manžeti, kura ir 40-50% platumā no ekstremitātes 
apkārtmēra, uz kuras tiek mērīts arteriālais spiediens, un 
kura pilnībā apņem ekstremitāti  
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 Oscilometriskie netiešie AS mērījumi labāk 
korelē ar tiešu intra-arteriālu AS, 

  manžeti tāpat jāizvēlas, vadoties no 
ekstremitātes apkārtmēra, 

  priekšrocība oscilometrisku mērījumu 
gadījumā mazāka subjektīvas kļūdas 
iespējamība,  

 veicot nolasījumu, to iespējams veiksmīgi lietot 
zīdaiņiem un maziem bērniem  
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 Oscilometrisku mērījumu rezultāti 
sistoliskajam AS par 10mm/Hg un 
distoliskajam AS par 5mm/Hg augstāki nekā 
pielietojot auskultatīvu metodi, 

  līdz ar to oscilometrisku mērījumu gadījumā 
jālieto oscilometriska AS standartu tabula, 

  auskultatīvie un oscilometriskie mērījumi nav 
savstarpēji salīdzināmi.  
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 Ne auskultatīva, ne oscilometriska netieša AS 
mērīšanas metode nav uzskatāma par  

                    „zelta standartu”, 
 

  „zelta standarts” ir intra-arteriāli AS 
mērījumi 
 

 Ja oscilometriska mērījuma rezultātā 
konstatēts paaugstināts AS, tas jāpārbauda 
auskultatīvi  
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 AS mērījumu uz visām četrām ekstremitātēm 
parasti lieto aortas koarktācijas izslēgšanai 

 
  Arteriālā spiediena mērīšanai uz kājām 

manžeti tāpat izvēlas 40-50% no 
ekstremitātes apkārtmēra, uz kuras AS tiek 
mērīts 
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 Arteriālā asinsspiediena mērījumi uz kājām ir 
obligāti visiem bērniem ar arteriālu hipertensiju 
aortas koarktācijas izslēgšanai, 

  jo femorāla pulsa palpējamība pilnībā 
neizslēdz aortas koarktāciju. 

  Vienāds arteriālais spiediens uz rokām un 
kājām jaundzimušajam var būt saistīts ar 
normāli/fizioloģiski šaurāku aortas istmisko 
daļu 
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 Lietojot oscilometrisku ierīci mērījumiem uz 
rokām un kājām, pacientam jāatrodas guļus uz 
muguras 

 
  Auskultatīvi mērot AS uz kājām, stetoskopa 

galviņu novieto virs a.poplitea, pacienta kāja 
saliekta, pacients atrodas guļus uz muguras vai 
vēdera 
 

 Uz kājām AS parasti par 5-10mmHg augstāks 
nekā uz rokām, jaundzimušajiem AS uz rokām 
un kājām vienāds.  
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Esenciālā(vai primārā), kuras gadījumā specifisks 
cēlonis nav atrodams. 

Sekundārā, kuras gadījumā atrodams cēlonis 

vairāk kā 90%. 

Sekundāras hipertensijas gadījumos bērniem (bez 
liekā svara) raksturīgi 3 iespējamie cēloņi:  

     nieru parenhīmas slimības, 

     nieru artēriju slimības, 

     aortas koarktācija( AoCo). 

 10-30% bērnu ar lieko svaru aprakstīts  

 augsts   asinsspiediens  
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Svarīga akurāta arteriālā spiediena mērīšana un 
salīdzināšana ar ticamām, pacientam atbilstošām AS 
standartu tabulām.  

Ja vienā mērījumā iegūts augsts AS, jāveic divi atkārtoti 
mērījumi. 

Ja atkārtota mērījuma rezultāti liecina par paaugstinātu 
AS, vizītes beigās jāatkārto vēl 3 mērījumi, lai 
izslēgtu „baltā halāta” hipertensiju.  

Pat ja šie rezultāti liecina par augstu AS, hipertensijas 
diagnozi apstiprina tikai persistējoši augsta AS 
rezultāti 3 secīgās vizītēs!!! 
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 Ģimenes anamnēzē vecākiem vai vecvecākiem 
agrīna koronāro artēriju slimība, 

  Cerebro-vaskulārs notikums, 

  Okluzīva perifēra vaskulāra saslimšana 

      ( vīriešiem pirms 55g.v., sievietēm pirms 65g.v.); 

 Hiperholesterinēmija; 

 Smēķēšana; 

 Cukura diabēts; 

 Pacients fiziski neaktīvs,  

 Mazkustīgs!!! 
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Ģimenes anamnēze 
 Esenciāla arteriāla hipertensija, koronāra sirds slimība, agrīni 

krdio-vaskulāri notikumi; 
 Iedzimta nieru patoloģija (policistoze, cistinūrija, nefrīts) 
Anamnēze 
 Neonātālā periodā: katetrs nabas artērijā, bronhopulmonāla 

displāzija; 
 Kardio-vaskulārā sistēma: aortas koarktācija un tās korekcija 

anamnēzē, sirdsklauves, galvassāpes, pastiprināta svīšana; 
 Nieres: obstruktīva uropātija anamnēzē, urīnceļu infekcijas, 

radiācija, traumas, nieru operācija anamnēzē; 
 Endokrīnā sistēma: vājums un muskuļu krampji 

(hipokaliēmija pie hiperaldosteronisma); 
 Medikamentu lietošana : kortikosteroīdi, amfetamīns, astmas 

terapija, klepuszāles,  orālie kontraceptīvi, nefrotoksiskas 
antibiotikas, ciklosporīns, kokaīns, liela daudzuma lakricas 
lietošana; 

 Ieradumi: smēķēšana. 
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 Vieglas pakāpes arteriāla hipertensija bieži ir 
asimptomātiska 

Akūtas smagas hipertensijas gadījumā: 

 galvassāpes, galvas reiboņi, 

 slikta dūša, vemšana, 

 viegla aizkaitināmība, 

 personības izmaiņas, 

 retāk neiroloģiskas manifestācijas, 

 sastrēguma sirds mazspēja,  

 renāla disfunkcija, 

  insults 
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Indikācijas neatliekamai nosūtīšanai pie 
speciālista: 

  ja pacients ir simptomātisks, 

  tam ir neiroloģiskas manifestācijas 

  vai vēro 2.pakāpes arteriālu hipertensiju. 
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 Korekti arteriālā spiediena mērījumi 

 
 Pilna fizikāla izmeklēšana- 
  pievēršot uzmanību augšanas atpalicībai, 
  perifēram pulsam ( vājš vai nenosakāms perifērs 

pulss uz a.femoralis un/vai arteriālā spiediena 
diference uz rokām un kājām var liecināt par aortas 
koarktāciju),  

 nieru rajona palpācija. 
  Svarīgi noteikt bērna svaru, tā atbilstību pēc 

percentīļu tabulām, ķermeņa masas indeksu. 
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Iniciālai izmeklēšanai jābūt vērstai uz to 
 lai izslēgtu nieru parenhīmas, 
  renovaskulāru patoloģiju  
 un aortas koarktāciju: 
 urīna analīze, 
 seruma elektrolīti, 
 kreatinīns, 
 urīnskābe, 
 EKG, 
 Rtg thoracis, 

 EHOkg. 
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Gads Pirmreizēji 
reģistrētas  
VCC 

Jaundzimušie Zīdaiņi >1 g.v. Ao co 
prevalence no 
pirmreizēji 
dgn. VCC 

2006. 237 17% (n= 39) 21% (n= 51) 
 

62% (n= 147) 4,2% (n= 10) 
 

2007. 202 25% (n= 50) 23% (n= 46) 
 

52% (n= 106) 
 

6,9% (n= 14) 
 

2008. 267 36% (n= 97) 
 

28% (n= 73) 
 

36% (n= 97) 
 

4,49% (n= 12) 

2009. 186 50% (n= 93) 
 

24% (n= 45) 
 

26% (n= 48) 
 

5,37% (n= 10) 

2010. 188 40% (n= 75) 
 

32% (n= 60) 
 

28% (n= 53) 
 

2,12% (n= 4) 
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8-10% no VCC, S/V 2:1 

 20-30% smaga SM līdz 3 mēn.v. 

 Pulss uz kājām nav/vāji palpējams 

 Lielākiem bērniem vājums kājās, sūdzības, kas 
saistītas ar AH 

 Hipertensija mērot AS uz rokām, AS uz kājām 
zemāks vai nav izmērāms 

 Sistolisks troksnis ~65% 

 Pacientiem ar Tērnera sindromu līdz 30% 

 Nemērīt AS uz kreisās rokas bērniem, kuriem 
AoCo korekcija-Waldhausena op. (izmantota 
a.subclavia sinistra) 
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Ao koarktācija 
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 Visbiežāk izolēta stenoze ligamentum 
arteriosum apvidū 

 Izolēta aortas korktācija ir 82 % (visbiežākā 
forma pieaugušo vecumā)  

 Izolētas aortas koarktācijas gadījumā viena no 
izvēles metodēm ir balondilatācija 
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Ķirurģiska ārstēšana 
 Anastomoze gals-galā 

 Aortoplastija ar ielāpu 

 Aortoplastija ar zematslēgas artērijas lēveri (m. 
Waldhausen)  

 Pagarinātā  aortas loka rekonstrukcija (m. Elliott)  

 Apvedšunts ar protēzi 

Balondilatācija 

Stentēšana 
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 Raimonds 12 gadi 

 Sportojis basketbolā, futbolā, 
piedalījies nometnēs 

 Pēdējos mēnešos-galvassāpes 

 1x izmērīts TA 200 

 Veikta EEG- neirologs nosūta 
pie bērnu kardiologa 

 Dgn. : Aortas koarktācija. 
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 Maksims 12 g.v. 

 Bērnībā staigājis uz pirkstu 
galiem 

 Pēdējā laikā galvassāpes, 
TA paaugstināts uz rokas 

 Dgn. Ao co (echokg), veic 
CT kolaterāļu precizēšanai, 
uzsāk beta-blokatorus p/o 

 Samaņas zudums, krampji-
subarahnoidāls 
asinsizplūdums 

 



2012. gada 23. februāris 42 

 

 6 gadīgs Deniss 

 Pastiprināti svīst no 
dzimšanas 

 Pulss uz kājām a. Femoralis 
vāja pildījuma 

 2/6 pakāpes sist.troksnis II 
ribst. kreisajā un mugurpusē 

 Spiediena starpība -uz kājām 
zemāks TA 
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 Zēns 10 gadi 

 Ļoti aktīvs, hiperaktīvs 

 M/m- pamēra TA 140-
150-160 mm Hg 

 Konsultē b.kardiologs-
dgn. Ao co 

 Ievieto stentu, lieto beta 
blokatorus 
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