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Insults kā sabiedrības problēma

30 dienu mirstība ASV ir robežās 10-15%- išēmiskam insultam 8-12%, bet 
hemorāģiskam insultam 33-45% 
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Hiperakūts insults

Definīcija: Hiperakūts cerebrāls infarkts

0 – 4.5 h  kopš simptomu sākuma  (pacients laika logā)

Galvenais uzdevums ir mazināt pacienta funkcionālo nespēju un nāvi, 
rekanalizējot aizsprostoto artēriju

o trombolīze - 4.5h

o trombektomija – 6h

• «Symptoms-to-needle time» (SNT) ir kritisks

NMPD ≤ 4h



Reperfūzijas terapija: trombolīze un trombektomija

o Trombolīze <4.5 h
http://www.appsread.com/2012/10/latest-news-news-about-thrombolytic-therapy/

Alteplaze (piem., Actilyse, rtPA) –

rekombinētais audu plazminogēna aktivators intravenozai 

o Trombektomija < 6h (12h a.basilaris tromboze)

http://www.appsread.com/2012/10/latest-news-news-about-thrombolytic-therapy/


Laiks ir smadzenes: kāpēc?



Laiks ir smadzenes

1. Saver J. Stroke 2006;37:263-266.

2. González R. Am J Neuroradiol 2006;27:728-735.

3. Kidwell C. Stroke 2004;35(suppl):2662-2665.

Neārstētiem pacientiem tiek zaudēti 

1.9 miljonu neironu ik katru minūti 

išēmiskā bojājuma zonā1

Reperfūzija dod iespēju mazināt išēmiskā bojājuma 

apjomu3

PENUMBRA 

(glābjams smadzeņu apvidus)

Išēmisks CORE

(Smadzeņu apvidus nolemts bojāejai)2

Neatliekama ārstēšana uzlabo iznākumu!



Samazinoties laikam par katrām 15 min līdz  ārstēšanas sākumam par 4% samazina mirstību 
un par 4% palielina iespēju izdzīvot no insulta ar minimāliem funkcionāliem traucējumiem

1. Saver JL, et al. Time to treatment with intravenous tissue plasminogen activator and outcome from ischemic stroke. JAMA. 2013;309(23):2480-2488.

2. Lees et al. Lancet 2010;375:1695-1703

NNT, Number needed to treat; OTT, Time from stroke onset to start of treatment; mRS, modified Rankin Scale

https://www.angels-initiative.com/
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Hiperakūts insults: trombolīze
https://slideplayer.com/slide/5742210/



Kā?



Neatliekamās palīdzības mērķis

Atpazīt iespējamo insultu un neatliekami kārtā nogādāt 

insulta ārstēšanai



Prehospitālais etaps



Prehospitālā etapa ABC

I. Anamnēze

II. Diagnoze 

III. Slimnīcas izvēle un transportēšana

IV. Slimnieka prehospitāla sagatavošana



I. Anamnēze

II. Diagnoze

1. Diagnose stroke



Agrīna simptomu atpazīšana un insulta slimnieka izvērtēšana

Svarīgs ir simptomu sākums!

Sekojoši simptomi varētu liecināt par akūtu insultu

Stipras, 

pēkšņas 

galvassāpes
Bezsamaņa

Apjukums, 

saprašanas 

grūtības

Noslīdējis 

mutes 

kaktiņš

Reibonis Kustību un/vai jušanas 

traucējumi 

locekļos

Redzes 

traucējumiGrūtības runāt, 

neskaidra runa 

un balss

Akūts sākums

Koordinācijas

traucējumi



Prehospitālais etaps: diagnoze

o FAST        (Face Arm Speech Test)

o CPSS   (Cincinnati Prehsopital Stroke Scale)

o LAPSS (Los Angeles Prehospital Sreen)

o MASS (Melbourne Ambulance Stroke Screen)

o Med PACS (Medic Prehospital Assessment for Code Stroke)

o OPSS (Ontario Prehospital Screening Tool)

o ROSIER (Recognition of Stroke in Emergency Room)



FAST – tests ĀTRI



Prehospitālais etaps: diagnoze - skalas

ĀTRI tests- FAST sensitivitāte 74-97%; specifitāte 13%

• Vērtē tikai jaunos simptomus

• Tests ir pozitīvs, ja kaut uz vienu no jautājumiem ir atbilde «jā»

• Neizvērtē TIL

• Netiek ņemti vērā jušanas traucējumi, koordinācijas traucējumi, acu ābolu 

kustību traucējumi, redzes traucējumi uc

• Insultam līdzīgas slimības: FAST pozitīvs



Prehospitālais etaps: diagnoze - skalas

ĀTRI tests- FAST sensitivitāte 74-97%; specifitāte 13%

• Vērtē tikai jaunos simptomus

• Tests ir pozitīvs, ja kaut uz vienu no jautājumiem ir atbilde «jā»

• Neizvērtē TIL

• Netiek ņemti vērā jušanas traucējumi, koordinācijas traucējumi, acu ābolu 

kustību traucējumi, redzes traucējumi uc

• Insultam līdzīgas slimības: FAST pozitīvs

ĀTRI (FAST) tests:

lietošanai 

sabiedrībā



Prehospitālais etaps: diagnoze - skalas

o Būtu nepieciešams lietot vienu skalu (kura ir pazīstama) prehospitālā etapā

o Nevienai no skalām nav priekšrocība

o Lietojot skalas – 30% no insultiem netiek diagnosticēti!

o Nevar atšķir «insultam līdzīgas slimības»

o Nepieciešams laiks

Hiperakūts insults – akūts sākums+ jauni simptomi!



Diagnoze – insultam līdzīgas slimības 
Insultam līdzīgas 

slimības

Anamnēze Klīniskās pazīmes

N.facialis neiropātija Nesena virāla infekcija Sejas mīmikas muskulatūras iesaistība.

Nav citu simptomu

Migrēna Migrēna anamnēzē. 

Aura/migrēna ar fokāliem 

neiroloģiskiem simptomiem

Galvassāpes ar fokāliem neiroloģiskiem simptomiem

Psihogēnas/konversijas 

slimības

Anamnēzē psihiski traucējumi, 

stress

Nav kraniālu traucējumu. Fokālais neiroloģiskais deficīts 

neatbilsts apasiņošanas baseinam. Simptomi mainās

Hipertenzīva

encefalopātija

AT anamnēzē AT, galvassāpes, apziņas traucējumi, lēkemes

Hipoglikēmija Cukura diabēts anamnēzē Hipoglikēmija, apziņas traucējumi

Neiroinfekcija Endokardīts Apziņas traucējumi, drudzis

Epilepsijas lēkmes Anamnēzē lēkmes, aculiecinieki Apziņas/samaņas traucējumi

Audzējs Anamnēze Pakāpenisks sākums, lēkmes

Alkohols Anamnēzē
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Diagnoze – insultam līdzīgas slimības 
Insultam līdzīgas 

slimības
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slimības

Anamnēzē psihiski traucējumi, 

stress

Nav kraniālu traucējumu. Fokālais neiroloģiskais deficīts 

neatbilsts apasiņošanas baseinam. Simptomi mainās

Hipertenzīva

encefalopātija

AT anamnēzē AT, galvassāpes, apziņas traucējumi, lēkemes

Hipoglikēmija Cukura diabēts anamnēzē Hipoglikēmija, apziņas traucējumi

Neiroinfekcija Endokardīts Apziņas traucējumi, drudzis

Epilepsijas lēkmes Anamnēzē lēkmes, aculiecinieki Apziņas/samaņas traucējumi

Audzējs Anamnēze Pakāpenisks sākums, lēkmes

Alkohols Anamnēzē

20%
Akūts sākums + jauni simptomi

1. Runa

2. Kraniālie nervi: mīmikas 

muskulatūra, acu ābolu kustību un 

redzes traucējumi

3. Locekļi: spēks, jušana, koordinācija

4. Gaita: parētiska, ataktiska



ABC – anamnēze

Pacienta saslimšanas laiks!

Lietotie medikamenti, sevišķi tie, kuri ietekmē koagulācijas rādītājus - antikoagulanti

(būtiski ir lietotā deva un pēdējās devas lietošanas laiks, ņemt līdzi lietotos medikamentus) 

Slimības: diabēts, sirds mazspēja, hipertenzija, koagulācijas traucējumi, audzēji, respiratoras slimības, 

nesenas ķirurģiskas manipulācijas

Iepriekšējās ārstēšanās izraksti!

Radinieku kontakttelefonu



III. Slimnīcas izvēle un 
neatliekama transportēšana

1. Diagnose stroke



Izvēlies slimnīcu

o Iespējami ātri nogādāt pacientu tuvākajā stacionārā, kur iespējama akūta 
insulta ārstēšana (III, B, ESO, 2008)

o Pacientus, kurus iespējams nogādāt slimnīcā līdz 4h kopš simptomu sākuma, 

jātransportē tikai uz tādu stacionāru, kurā ir insulta vienība

European Stroke Organisation (ESO). Cerebrovasc Dis 2008;25(5):457-507

Jauch E, et al. Stroke 2013;44:870-947.



Lin, C. B., Peterson, et al. (2012). Emergency Medical Service Hospital Pre-Notification is Associated with Improved Evaluation and Treatment 

of Acute Ischemic Stroke. Journal of the American Heart Association , 1-9

Neatliekama transportēšana

Netērēt nevajadzīgi laiku notikuma vietā un neatliekami transportēt pacientu  

(< 15 minūtes)

Ievākt iespējami daudz informācijas, kura būtu svarīga lēmumu pieņemšanai un 

ārstēšanai, piemēram medikamentu lietošana un notikušā aprakstam

Veikt prehospitālu slimnieka sagatavošanu



Jauch EC, Saver JL, Adams HP, Jr., et al. Guidelines for the early management of patients with acute ischemic stroke: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/ American Stroke Association. 
Stroke. 2013;44:870-947.

Fonarow GC, Zhao X, Smith EE, et al. Door-to-needle times for tissue plasminogen activator administration and clinical outcomes in acute ischemic stroke before and after a quality improvement initiative. JAMA. 2014;311:1632-40.
Berglund A, Svensson L, Sjostrand C, et al. Higher prehospital priority level of stroke improves thrombolysis frequency and time to stroke unit: the Hyper Acute Stroke Alarm (HASTA) study. Stroke. 2012;43:2666-70.

Mosley I, Nicol M, Donnan G, et al. The impact of ambulance practice on acute stroke care. Stroke. 2007;38:2765-70.
Patel MD, Brice JH, Moss C, et al. An evaluation of emergency medical services stroke protocols and scene times. Prehosp Emerg Care. 2014;18:15-21.

Nancy K. Glober et AlAcute Stroke: Current Evidence-based Recommendations for Prehospital Care Western Journal of Emergency Medicine 104 Volume XVII, no. 2 : March 2016

Izbraukšanas 

laiks < 90 sek

Ierašanās laiks

< 8 min

AHA rekomendācijas neatliekamai palīdzībai

Notikuma vietā 

< 15 min



Feldman Z, Kanter MJ, Robertson CS, et al. Effect of head elevation on intracranial pressure, cerebral perfusion pressure, and cerebral blood flow in head-injured patients. J Neurosurg. 1992;76:207-

11.

Ng I, Lim J, Wong HB. Effects of head posture on cerebral hemodynamics: its influences on intracranial pressure, cerebral perfusion pressure, and cerebral oxygenation. Neurosurgery. 2004;54:593-

7.

Favilla CG, Mesquita RC, Mullen M, et al. Optical bedside monitoring of cerebral blood flow in acute ischemic stroke patients during headof-bed manipulation. Stroke. 2014;45:1269-74.

Schwarz S, Georgiadis D, Aschoff A, et al. Effects of body position on intracranial pressure and cerebral perfusion in patients with large hemispheric stroke. Stroke. 2002;33:497-501.

Pacienta transportēšana un pozīcija

Ziņot par hiperakūtu pacientu uz slimnīcas koordinatora telefonu: RAKUS 
stacionārs  «Gaiļezers» NMPUK klīnikas koordinators- 67041000; 67041001

Cerebrāla asins plūsma un perfūzijas spiediens uzlabojas pacientam atrodoties 
guļus pozīcijā

Insulta pacientiem parasti nav palielināts intrakraniālais spiediens 

Galvas trauma: galvgalis pacelts par 30 grādiem 



IV. Slimnieka prehospitāla 
sagatavošana

1. Diagnose stroke



Prehospitālā etapa  ABC

o Skābekļa saturācija

oAsinsspiediens un EKG monitorēšana

o Glikozes līmenis

o IV pieeja



Atstāt iespējami maz, ko 
būtu nepieciešams veikt pēc 
ierašanās slimnīcā

Skābekļa saturācija Asinsspiediens/EKG IV piekļuve Glikozes noteikšana Informēšana

Nogādāšana uzreiz CT

Izdarīt iespējami daudz pirms ierašanās slimnīcā!



Nodrošināt skābekļa saturāciju > 94%

Novērtēt kapilāro skābekļa saturāciju un ja nepieciešams dot skābekli

Rutīna O2 lietošana nav rekomendējama!

Sulter G, Elting JW, Stewart R, et al. Continuous pulse oximetry in acute hemiparetic stroke. J Neurol Sci. 2000;179:65-9.

Branson RD and Johannigman JA. Pre-hospital oxygen therapy. Resp Care. 2013;58:86-97.

I. ABC – skābekļa saturācija



II. ABC – asinsspiediens un EKG

Strauja AT mazināšana nav rekomendējama!

< 220/120 mmHg: nav nepieciešama korekcija!

≥220/120 mmHg: iespējams nepieciešams mazināt AT par 15% to monitorējot, 

sevišķi pacientiem ar nopietnu sirds mazspēju, aortas disekciju un hipertenzīvu encefalopātiju

Hipotenzija var tikt koriģēta ar adekvātu rehidratāciju ar kristaloīdu sķīdumiem

EKG monitorēšana

ESO Guidelines for Management of Ischaemic Stroke and Transient Ischaemic Attack 2008. Castillo J, Leira R, Garcia MM, Serena J, Blanco M, Davalos A: 

Blood pressure decrease during the acute phase of ischemic stroke is associated with brain injury and poor stroke outcome. St roke 2004;35:520-526.



Asinsspiediena korekcija

Sistoliskais asinsspiediens > 220 mmHg vai diastoliskais >120 – 140 mmHg

o Sol.Labetolol 10 – 20 mg i/v 1-2 min laikā

• var atkārtot vienu reizi vai

• uzsākt infūziju ar perfuzoru 2 – 8 mg/min (max 300 mg/24h) vai

• 40-80 mg iv katras 10 min (max 300 mg/24h) vai
Max efekts 5 minūšu laikā no injekcijas sākuma, efektīvā deva 50-200 mg (www.drugs.com)

o Sol.Enalapril 1.25 mg i/v 5 min (var atkārtot ik pēc 6h)
Pirmais efekts 15 min laikā no injekcijas sākuma



Asinsspiediena korekcija

Diastoliskais asinsspiediens > 120-140 mm Hg

o Sol.Labetaloli iv

o Sol.Enalapril iv

o Sol. Clonidini hydrochloridum 0.15 mg iv/im – sākuma deva 0.15

mg-0.30 mg (24h max 0.75 mg)
Efekts 10 min, max efekts 30-60 min laikā



III. ABC – glikozes līmenis

Jauch EC, Saver JL, Adams HP, Jr., et al. Guidelines for the early management of patients with acute ischemic stroke: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/ American Stroke 

Association. Stroke. 2013;44:870-947.

Abarbanell NR. Is prehospital blood glucose measurement necessary in suspected cerebrovascular accident patients? Am J Emerg Med. 2005;23:823-7. 

Terakawa Y, Tsuyuguchi N, Nunomura K, et al. Reversible diffusion weighted imaging changes in the splenium of the corpus callosum and internal capsule associated with hypoglycemia case report. Neurol Med Chir. 

2007;47:486-8.

Capes SE, Hunt D, Malmberg K, Pathak P, Gerstein HC. Stress hyperglycemia and prognosis of stroke in nondiabetic and diabetic patients: a systematic overview. Stroke. 2001 Oct. 32(10):2426-32.

Hipoglikēmija var atgādināt akūta insulta simptomus!

Insulīna ievade prehospitālā etapā nav rekomendējama!

Nozīmēt iv 10-20% glikozes ievadīšanu, ja glikozes līmenis ir < 3.3 mmol/l

Hiperglikēmija veicina sliktāku insulta iznākumu. Ja glikozes līmenis > 10 mmol/l, 
izvairīties no šķidrumu ievadīšanas, kuri satur glikozi



IV. ABC – izveidot IV pieeju

Stoll M, Treib J, Seltmann A, et al. Hemodynamics of stroke patients under therapy with low molecular weight hydroxyethyl starch. Neurol Res. 1998;20:231-4.

Izveidot 1 IV pieeju ar zaļo katetru 18G

Tas nedrīkst aizkavēt transportēšanu

Nerekomendē ievadīt pārmērīgu šķidruma daudzumu IV

Nav uz pierādījumiem balstītu rekomendāciju par iv šķidrumu lietošanu insulta pacientiem
bolusā veidā. Slimniekiem ar samazinātu AT un kuriem nav KI, nozīmējams iv šķidrums
bolusa veidā



Pamošanās insults: wake up insults



Hiperakūts insults – pamošanās insults

o Pamošanās insults – nav zināms saslimšanas laiks!

o Nav kandidāti reperfūzijas (trombolīzes vai trombektomijas) terapijai!

Bet…



Hiperakūts insults – pamošanās insults

oVeic MR, lai izvērtētu reperfūzijas terapijas (trombolīzes) nepieciešamību

oSalīdzina izmaiņas DWI (diffusion-weighted imaging) un FLAIR (fluid-attenuated 
inversion recovery) sekvences

o Ja ir izmaiņas DWI, bet nav izmaiņu FLAIR – iespējams veikt trombolīzi



Hiperakūts insults – pamošanās insults

o MR (DWI vs FLAIR)          trombolīze

o Indikācijas: jauni cilvēki < 55 (60?) gv

Credit: Ona Wu, PhD, Athinoula A. Martinos Center, Massachusetts General Hospital

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180425131904.htm



Hiperakūts insults –
trombektomijas «laika logs» 6h?



Hiperakūts insults – reperfūzijas terapija trombektomija: 
DAWN un DEFUSE

Trombektomija indikācijas:

oPieaugušais 18-80 gv

oKlīniski un tadioloģiski norādes 

par lielo asinsvadu trombozi: ACI, ACM (M1), AV, AB 

oLaika logs < 6h (AB < 12h)

oNIHSS > 6

oASPECTS > 6

oPirms saslimšanas mRS < 2(1) 



Hiperakūts insults – reperfūzijas terapija trombektomija:
DAWN un DEFUSE pētījumi

Laika logs trombektomijai

6-24h

Laika logs trombektomijai

6-16h



Insultu aprūpe RAKUS stacionāra «Gaiļezers» Neiroloģijas un 
neiroķirurģijas klīnikas Insulta vienība

Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnika

Hiperakūts insults



Insultu ārstēšana RAKUS stacionāra «Gaiļezers» Neiroloģijas un 
neiroķirurģijas klīnikā 2018.gadā

Gads SSK-10 

kods

Diagnoze Pacientu 

skaits

2018

I63 Smadzeņu infarkts 1324

I61 Intracerebrāla hemorāģija 250

I60 Subarahnoidāls asinsizplūdums 15



Hiperakūta insulta ārstēšana Aslimnīca 2018.gads
n=330

Laika logs: no pirmajiem 

simptomiem līdz trombolīzei

Pacientu skaits, kuriem veikta 

trombolīze

≤ 3h 71% (234)

3-4.5h 29% (96)



Hiperakūta insulta ārstēšana Aslimnīca 2018.gads: trombolīze

Trombolīžu skaits Insultu pacientu daļa, kuriem 

veikta trombolīze (I63)

330 ~ 25 (24.9) %



Īsumā…
Prehospitālā etapa – ABC

o Anamnēze (saslimšanas laiks, medikamenti, slimības, telefons)

o Diagnoze-atpazīt insultu

o Slimnīcas izvēle un neatliekama transportēšana (≤ 4h)

o Prehospitāla slimnieka sagatavošana

• Skābekļa saturācija > 94%

• Asinsspiediens (< 220/120 mmHg - nav nepieciešama korekcija)

• Glikozes līmenis (svarīga hipoglikēmija)

• Viena IV pieeja 18G katetrs (pārmērīga šķidruma ievadīšana nav 
rekomendējama)



Paldies!


