ТIL

TRANZITORA
IŠĒMISKA
LĒKME

Insulta asociācija neuzņemas atbildību par kļūdām šajā tulkojumā vai
kļūdu radītajām sekām. Oriģinālā informācija šajā izdevumā uzskatāma
par pareizu tikai līdz norādītajam pārskatīšanas datumam.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā izdevumā pieejamā informācija neaizstāj
speciālista konsultāciju, ņemot vērā jūsu situāciju. Mēs cenšamies
nodrošināt precīzu un atjauninātu saturu, taču informācija laika gaitā
var mainīties. Insulta asociācija likuma noteiktajās robežās neuzņemas
atbildību par šajā izdevumā iekļautās informācijas izmantošanu vai
par jebkuras citas trešās puses sniegtās informācijas vai izdevumā
norādītajās mājaslapās pieejamās informācijas izmantošanu.

Tranzitora išēmiska lēkme

TRANZITORA IŠĒMISKA
LĒKME (TIL)
Tranzitora išēmiska lēkme jeb
TIL (sauc arī par mini insultu)
izpaužas tādā pašā veidā kā
insults, taču lēkmes simptomi
novērojami neilgu laiku. Šajā
rokasgrāmatā izskaidrots, kādi
ir lēkmes simptomi, kā rīkoties,
ja tos pamanāt, un kādā veidā
TIL var diagnosticēt un ārstēt.

KAS IR TIL?
TIL izpaužas tādā pašā veidā
kā insults, taču lēkmes
simptomi novērojami neilgu
laiku. TIL gadījumā asinsvads
smadzenēs nosprostojas, taču
nosprostojums attīrās pats no
sevis. TIL sauc arī par “mini
insultu”, un dažkārt cilvēki
uzskata, ka tikai jūtas “mazliet
dīvaini”. Taču TIL ir svarīgs
brīdinājums par iespējamu
insultu.
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INSULTA PAZĪMJU PAMANĪŠANA

TESTS ĀTRI
Atsmaidi:
Vai cilvēks spēj pasmaidīt? Vai sejas
vaibsti ir noslīdējuši uz vienu pusi?

Turi:
Vai cilvēks spēj pacelt un noturēt augšā
abas rokas?

Runā:
Vai cilvēks spēj skaidri runāt un saprot, ko
jūs sakāt? Vai runa ir neskaidra?

Izsauc:
Ja pamanāt jebkuru no šīm pazīmēm, jums
jāzvana 113.
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Tests ĀTRI palīdz atpazīt trīs
izplatītākās TIL pazīmes, taču ir
arī citas, kurām nepieciešams
pievērst pienācīgu uzmanību,
tostarp:
Pēkšņs nespēks vai nejutīgums
vienā ķermeņa pusē, arī kājās,
rokās un pēdās;

Ja jums šķiet, ka kādreiz esat
pieredzējuši TIL, taču neesat
vērsušies pēc medicīniskas
palīdzības, nekavējoties
apmeklējiet savu ģimenes ārstu.

((113))

Grūtības atrast pareizos vārdus
vai runāt skaidros teikumos;
Pēkšņi aizmiglojusies redze vai
redzes zudums vienā vai abās
acīs;
Pēkšņs atmiņas zudums vai
apjukums, galvas reibšana vai
pēkšņa krišana;
Pēkšņas, stipras galvassāpes.
Insults var piemeklēt ikvienu
neatkarīgi no vecuma. Tādā
gadījumā ikkatra sekunde ir
svarīga. Ja pamanāt jebkuru no
šīm insulta pazīmēm, negaidiet!
Nekavējoties zvaniet 113!
Uzreiz pēc simptomu rašanās
nav iespējams noteikt, vai jums
ir TIL vai insults. Ja jums vai
kādam citam sākušās insulta
vai TIL pazīmes, jums jāzvana
113.

Daudzus no šiem simptomiem
var izraisīt arī citi veselības
traucējumi, piemēram, zems
cukura līmenis asinīs, migrēna,
iekšējās
auss
problēmas
vai krampji. Taču, kamēr
simptomus nav izmeklējis
ārsts, jūs par to nevarat būt
droši.
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KAS IZRAISA TIL?

Tāpat kā insultu, arī TIL izraisa
nosprostojums, kas aptur
asins pieplūdi daļai smadzeņu.
Vienīgā atšķirība ir tāda, ka
TIL gadījumā nosprostojums ir
īslaicīgs – tas vai nu izšķīst pats
no sevis, vai aizplūst tālāk, tādēļ
asins piegāde tiek atjaunota un
simptomi izzūd.
Nosprostojumu parasti izraisa
trombi (asins recekļi), lai gan
retos gadījumos to var izraisīt
arī tādi veidojumi kā taukvielu
daļiņas vai gaisa burbulis
asinsritē.

Trombi var veidoties vietās,
kurās artērijas ir sašaurinājušās
vai “aizkaļķojušās” ar taukvielu
nogulām. Šo procesu sauc
par aterosklerozi. Ja jums
diagnosticēti sirds veselības
traucējumi, piemēram, ātriju
fibrilācija, trombi var veidoties
sirdī un aizplūst uz smadzenēm.
Dažkārt insultu un TIL izraisa
arī sīko asinsvadu slimība, kas
bojā arī nelielos asinsvadus
smadzenēs.

Asinsvados uzkrājas nogulas,
novedot pie asinsvadu sieniņu
nocietināšanās. Ja asinsvadi
pavisam nosprostojas, tas
var izraisīt insultu vai TIL. TIL
simptomus dažkārt var izraisīt
arī asiņošanas smadzenēs
(asinsizplūdums), taču tas
novērojams reti.

Dažkārt cilvēkiem ir TIL, kas
ietekmē redzi. Tā var notikt, ja
nosprostojas asinsvads, kas
ved tieši uz aci, izraisot īslaicīgu
redzes zudumu. Dažkārt to
dēvē par pārejošu aklumu
jeb pārejošu monokulāru
aklumu. Šādos gadījumos
cilvēki bieži stāsta, ka viņiem
pār aci ir pārkritis aizkars. Tā
var notikt, ja skartas smadzeņu
daļas, kuras ir atbildīgas par
redzi, izraisot redzes zudumu
vienā vai abās acīs, vienā pusē
vai attēla dubultošanos.
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KĀ TIL DIAGNOSTICĒ UN ĀRSTĒ?
Sākotnējais izvērtējums

TIL diagnosticē pēc medicīniskas
izmeklēšanas, bieži vien veicot
arī smadzeņu skenēšanu.
Jums var ieteikt veikt
smadzeņu skenēšanu šādu
iemeslu dēļ:
Pastāv aizdomas, ka TIL
izraisījis asinsizplūdums;
Ārstam jānosaka, kuru
smadzeņu daļu skārusi TIL;
Simptomi novērojami jau ilgu
laiku, tādēļ pastāv aizdomas,
ka jums ir insults, nevis TIL;
Pastāv aizdomas, ka jūsu
simptomus izraisījusi nevis TIL,
bet cits cēlonis;
Jūs lietojat antikoagulantus.
Ja pastāv aizdomas, ka jums ir
TIL, jums nekavējoties jādodas
uz TIL klīniku vai jāvēršas pie
insulta speciālista. Lielākajā
daļā gadījumu jums jāvēršas
pie insulta speciālista 24 stundu
laikā.

Ikviens, kuru piemeklējusi TIL, ir
pakļauts paaugstinātam insulta
riskam, tādēļ ir svarīgi aicināt
ārstu izskaidrot iespējamos
riskus un to, ko jūs varat darīt,
lai tos samazinātu. Ja pacients
pieredzējis TIL, insultu iespējams
novērst pat četros gadījumos no
pieciem, ja tiek veiktas pareizās
pārbaudes un paciets tiek
ārstēts. Lai iegūtu informāciju un
uzzinātu praktiskus padomus par
to, kā samazināt insulta risku,
izlasiet mūsu L14 rokasgrāmatu
“Kā samazināt insulta risku”.
ĀRSTĒŠANĀS RISKA
SAMAZINĀŠANAI

Visticamāk, ārsts jums līdz
insulta speciālista konsultācijai
liks lietot aspirīnu. Tas palīdzēs
novērst trombu veidošanos.
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SPECIĀLISTA NOVĒRTĒJUMS

Parasti jūs nosūtīs veikt
tālāku izmeklēšanu pie
konsultanta-neirologa (ārsta,
kurš specializējas veselības
traucējumos, kas skar
smadzenes un mugurkaulu)
vai konsultanta-insulta
speciālista. Daudzām slimnīcām
un atsevišķām ģimenes ārsta
praksēm ir specializētas TIL vai
insulta klīnikas, tādēļ jūs var
nosūtīt arī uz tām.
Ja speciālistam rodas aizdomas,
ka jums bijusi TIL vai, iespējams,
jūsu simptomus izraisījis
kaut kas cits, jums var ieteikt
veikt smadzeņu skenēšanu.
Tādā gadījumā jums var
veikt datortomogrāfiju (DT)
vai magnētiskās rezonanses
attēlveidošanas ( M R )
izmeklējumu. Abos gadījumos
tiek sagatavoti jūsu smadzeņu
attēli, kas palīdz ārstam izslēgt
citus simptomu cēloņus.
Jums var piedāvāt veikt arī kādu
no turpinājumā uzskaitītajiem
testiem un pārbaudēm:
Elektrokardiogrammu (EKG):
pārbauda sirdsdarbību;
Doplera ultrasonogrāfiju:

pārbauda nosprostojumus
un sašaurinājumus kakla
artērijās;
Asinsspiediena mērījumus.
Jums veiks šādas
asinsanalīzes:
Asins recēšana;
Cukura līmenis asinīs;
Holesterīna līmenis.
Ja jums diagnosticē TIL,
speciālistam jāpārspriež ar
jums visi faktori, kas palielina
insulta risku, kā arī tas, ko
varat darīt lietas labā. Līdz
ar to jums var nākties lietot
medikamentus vai mainīt
dzīvesveidu, piemēram, atmest
smēķēšanu, vairāk izkustēties
un patērēt mazāk alkohola (vai
veikt visas darbības).
Dažās
klīnikās
jūs
var
konsultēt
arī
klīniskās
medicīnas speciālists, kurš
var sniegt tālākus padomus.
Nepieciešamības
gadījumā
jums jābūt iespējai veikt arī
turpmākas pārbaudes.
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KĀ TAS IETEKMĒS MANU
DZĪVI?

Lai gan fiziskie simptomi
parasti izzūd visai ātri, TIL var
jūs ietekmēt ievērojami ilgāk.
Ja veiksiet pareizu ārstēšanu,
jums pavisam drīz vajadzētu
justies normāli un bez
paliekošām sekām. Ja turpināt
novērot ilgstošas problēmas,
piemēram, muskuļu nespēku
vai traucētu atmiņu, uztveres
spējas vai runu, jums jāvēršas
pie ģimenes ārsta.

ir pavisam normālas emocijas,
ar kurām daudzi cilvēki var
saskarties.

Var palīdzēt saruna ar kādu
saprotošu cilvēku. Mūsu Insulta
uzticības tālrunis var piedāvāt
padomus un atbalstu, tostarp
sniegt praktisku informāciju vai
vienkārši uzklausīt jūsu raizes.
JA MAN BIJUSI TIL, VAI MAN
BŪS INSULTS?

Lūdzu konsultējieties ar savu
ģimenes ārstu par automašīnas
vadīšanu pēc TIL.
Daudzi cilvēki pēc TIL visilgāk
pieredz tieši emocionālās
sekas. Pārsteigums un dusmas
par notikušo, bailes no vēl
vienas TIL vai insulta, kā arī
bažas par to, kā notikušais var
ietekmēt darbu vai attiecības,

TIL liecina, ka pastāv problēmas
ar asins piegādi noteiktai
smadzeņu daļai, tādēļ visiem,
kuriem bijusi TIL, ir paaugstināts
insulta risks. Lielākais risks
pastāv pirmajās dienās pēc TIL,
un apmēram pusē gadījumu
pacienti insultu piedzīvo nākamo
24 stundu laikā pēc lēkmes, tādēļ
īpaši svarīgi izmeklēšanu veikt
bez vilcināšanās.
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Viens no divpadsmit TIL
pacientiem var piedzīvot
insultu nedēļas laikā pēc
lēkmes.

Turpinājumā uzskaitīti
saistītie veselības
traucējumi:
Augsts asinsspiediens;
Ātriju fibrilācija
(neregulāra
sirdsdarbība);
Diabēts;
Augsts holesterīna
līmenis.

Ja pēc lēkmes nekavējoties tiek
veikta izmeklēšana un iespējamie
cēloņi tiek novērsti, insulta risku
var ievērojami samazināt.

Viens no labākajiem veidiem,
kā samazināt risku, ir ievērot
noteikto ārstniecības kursu.

KO ES VARU DARĪT, LAI
SAMAZINĀTU VĒL VIENAS TIL
VAI INSULTA RISKU?

Jums jāsaņem ieteikumi par to,
kādos vēl veidos varat samazināt
atkārtotas TIL vai insulta risku.

Ja noskaidrosiet TIL cēloņus,
visticamāk, sapratīsiet, kā
labāk samazināt insulta vai vēl
vienas lēkmes risku.
Ja jums ir bijusi TIL, ārsti
pārbauda visas iespējamos
veselības traucējumus, kas ir
saistīti ar insultu. Ja jums ir
kāds no šiem traucējumiem, jūs
tiksiet ārstēti, lai samazinātu
vēl vienas lēkmes risku.

Dažiem jāsamazina
svars,
vairāk
jāizkustas, jāatmet
smēķēšana vai
jāsamazina alkohola
patēriņš.
Visas šīs darbības
palīdzēs tikt galā arī
ar citām veselības
problēmām un uzlabot
pašsajūtu.
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Ja
jums
rodas
jebkādi
jautājumi vai neskaidrības
par medikamentiem, vēlreiz
apmeklējiet savu ārstu vai
farmaceitu
un
uzdodiet
jautājumus. Pastāstiet, ja esat
norūpējušies par blaknēm, jo
bieži vien pieejami alternatīvi
medikamenti.
Nekādā gadījumā
nepārtrauciet lietot
medikamentus, iepriekš
nekonsultējoties ar ārstu.

Daudzi TIL uzskata par
“brīdinājuma signālu” un zīmi,
ka viņiem jāveic paliekošas
izmaiņas dzīvesveidā. Mums
ir daudz informācijas, kas
palīdzēs jums to paveikt. Lai
atmestu smēķēšanu, varat
meklēt atbalstu jūsu ģimenes
ārsta praksē.
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ATCERIETIES!
TIL izpaužas tādā pašā veidā kā insults, taču lēkmes
simptomi ilgst īsāku laiku.
Gan insulta, gan TIL gadījumā jāvēršas pēc
neatliekamās medicīniskās palīdzības. Ja jums vai
kādam citam ir insulta pazīmes, zvaniet 113.
TIL liecina par problēmām un to, ka jums ir risks
pieredzēt insultu, kas var nodarīt ievērojamu kaitējumu.
Insulta risks ir visaugstākais tieši pirmajās dienās
un nedēļās pēc TIL, bet īpaši augsts tas ir pirmajās
24-48stundās. Nekavējoties
vērsieties
pēc
palīdzības!
Ja domājat, ka jums ir bijusi TIL, taču neesat
vērsušies pēc medicīniskās palīdzības, nekavējoties
konsultējieties ar savu ģimenes ārstu.
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Biedrība “ParSirdi.lv” apvieno
pacientus ar sirds un asinsvadu
slimībām, kā arī viņu tuviniekus
un draugus. Mūsu kopīgais
mērķis - samazināt sirds un
asinsvadu slimību, tai skaitā,
insulta, izplatību. Ikviens, kam
rūp sirds veselība, var kļūt par
mūsu organizācijas biedru.

Uzziniet vairāk par biedrību,
kā arī par sirds un asinsvadu
slimībām, to profilaksi un
ārstēšanu:
www.parsirdi.lv
info@parsirdi.lv
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Insulta asociācija ir vadošā labdarības organizācija Apvienotajā
Karalistē, kuras darbība vērsta uz insulta novēršanu. Mūsu darbība ir
balstīta uz ziedojumiem dzīvībai izšķirošiem pētījumiem un svarīgiem
pakalpojumiem insulta skartajiem cilvēkiem. Lai iegūtu papildu
informāciju, zvaniet uz mūsu uzticības tālruni +44 0303 3033 100 vai
apmeklējiet mūsu mājaslapu stroke.org.uk. Lai sniegtu komentāru par
mūsu izdevumiem, rakstiet uz e-pasta adresi feedback@stroke.org.uk.
Insulta asociācija ir reģistrēta labdarības organizācija Anglijā un Velsā (Nr.
211015), kā arī Skotijā (SC037789). Asociācija reģistrēta arī Ziemeļīrijā
(XT33805), Menas salā (Nr. 945) un Džersijā (NPO 369).

Atbalstījis:

www.parsirdi.lv
info@parsirdi.lv
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