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Situācija

• NMPD izsaukums vakarā ap 19:00.

• Brigāde: Ārsts – stažieris + NMP ārsta palīgs (nesertificēts) + šoferis

• Virietis 64 g.v.

• Rīgas dzīvoklī.

• Izsaucējs Ģimenes ārsts (atrodas izsaukuma vietā)

• Motīvs: Neatliekama pārvēšana, Dg – Nestabila stenokardija.

• Prioritāte – 2.



Pirmais 
iespaids

• Virietis guļ uz divāna, pie 
samaņas, normāli kontaktējams, 
viegli pabāls.

• Elpo brīvi, uz jautājumiem atbild 
precīzi, Orientēts. 



Anamneze 

• Sūdzības: pēkšņas vieglas sāpes kreisājā pārībē, kuras paradījās mierā 
stāvoklī sežot kreslā, skatoties televizoru.

• Sieva iedēvusi pacientam 2 tab. NoSPA 40mg.

• Pēc paris minutēm pacients zaudēja samaņu. Nokritot uz grīdas pēc mirkļa 
pacients atnacā pie samaņas. 

• >> zvans ģimenes ārstam



Papildus anamneze no ģimenes ārsta

• Ģimenes ārstam atbraucot pacients pie samaņas guļ gultā, pie 
samaņas, adekvāts.

• «Viegla hipotensija, sirdsdarbība normala».

• Ņemot vērā pacienta stāvokli, vecumu un anamnezi Dr. traktē 
notikušo, kā KSS, AKS, Nestabila stenokardija un izsāuc neatliekamu 
pārvēšanu.



Brigādes objektīvā apskate

• Visp. st. vidēji smags. 

• Pacients pie samaņas, apziņa skaidra, aktīvs gultās robežās.

• Āda viegli bāla, silta, sausa. Gļotādas viegli iesārtas, valgas.

• Elpo brīvi, vezikulāri, bez trokšņiem, 15x’.

• Sirdsdarbība 98x’, ritmiska, AS – 85/40mmHg., SpO2-99%.

• Vēders: mīksts, nesāpīgs, elpošanā piedalās, muskulatūras rezistences 
nav, Peritonīta nav, Peristaltika dzīva. 

• EKG bez akūtas patoloģijas.



Primāra taktika

• Pieņemts lēmums pacientu stacionēt sakarā ar 
neprecizētu hipotensiju.

• Ievietota PVK 18G.

• Uzsākta infūzijas tx ar Sol. Ringeri 500ml ātrā 
tempā.

• O2 padeve ar augstas konc. Masku 7l/min

• Glikometrija 6.4mmol/l.

• Uz terapijas fonā pacientam pieaug AS līdz 
104/65mmHg.

• Pacients apsēdās uz gultas malas lai savāktu 
mantas priekš slimnīcas un atkartoti zaudējis 
samaņu.



Otra bezsamaņa

• Pacients tika atgriezts atpakaļ gultā, uzsākta 
otra Ringer 500ml deva.

• Obj: SpO2 98%, P – 110x’, AS – 65/30mmHg. 
Elpo – 30x’.

• Atgriezas pie samaņas.

• Tika izsaukts šoferis ar garo mugurkaulu 
fiksācijas dēli, lai pacientu guļus pozicijā
transportētu no 4 stāva līdz OMT. 

• Transportēšana uzsākta pēc otras infuzijas
devas un AS pieauguma >100mmHg. 

• Transportēšanas laikā pacients jutās 
apmierinoši, tikai paradījas sūdzības par sliktu 
dūšu.  



OMT

• Pacienta stāvoklis ar negatīvu 
dinamiku. 

• P – 110x’, SpO2 93%. AS –
60/30mmHg.

• Uzsākta Noradrenalīna ievade 
perfuzorā 1mg/20ml – 4ml/st 
(atbildes reakcijas nav).

• Pakapēniski palielina devu līdz 
10ml/st, kāmēr panakta AS  
~100mmHgSys

• Uzsāk transportēšanu.



Gaiļezers 
uzņemšanas 
nodaļā

• Transportēšanas laikā pacients 
stabili smags. Pie samaņas, ir 
izteikts vājums. 

• Sazvanīts RAKUS koordinātors par 
pacienta ar nestabilu 
hemodinamiku ievietošanu RAN 
zālē.

• Pacients atdots reanimatologa 
rokās.



RAN zālē

• Veic primāru apskati, asins analīzes USG vēdera dobumām un CT 
vēdera dobumam ar i/v k/v.

• Analīzes – Lei 18.1, Er 3.29, Hb – 10. Hct 29.8, Tr 431. 

• Bioķimija bez patoloģiskām novirzēm tai skaitā Troponīns – 3.

• USG – liesas lokalizācija nehomogēna šķidruma kolekcija, ascīts.

• CT – plaša hematoma liesas apvidū ar aktīvu ekstravazāciju liesas 
augšpola rajonā (19x11cm)

• Ir vitālas indikācijas neatliekamai Operatīvai terapijai.





00:50-01:45

• Veic laparotomiju, splenektomiju, vedera dobuma 
sanaciju, drenāžu.

• Caur vidējo laparotomijas griezienu atvēr vēdera 
dobumu, kurā ir vecas asins, pārsvarā recekļi. 

• Izmantots cellsaver – 1200ml evakuēti no vēdera, 
refundēti 440ml. 

• Liesa – divmomentu subkapsulārs plīsums ar augšējas 
kapsulas atslaņošanu. 

• Veic splenektomiju cauršujot un noliģējot liesas 
asinsvadus. Atstātas 2 drenas. 



Pēcoperācijas 
periods
• Pacients pēcoperācijas periodā ar 

izteikti pozitīvu dinamiku. Hb nav 
mazinājies zemāk par 10 vienībām. 

• 3 dienā tiek pārvests no ITN uz 
nodaļu un 7. pēc op dienā izrakstīts 
majās. Ar diagnozi atraumatiska
liesas ruptura



Teoretiska dāļa

• Atraumatiska liesas ruptura - Reta, bet 
bīstama situācija

• Iemesli – Onkoloģija (30%), Infekcijas 
(27%), neinfekciozie iekaisumi (20%), 
medikamenti (9%), netraumatiski 
mehaniski (7%), idiopatiska splenomegalija
(7%).

• Kopēja mirstība – 12%. 

• Riska faktori: splenomegalija, vecums >40g, 
neoplāzija. 



Divmomentu plīsums

• Akūts plīsums – kapsulas un parenhimas bojajums, kurš novēd pie 
intraabdominalas asiņošanas.

• Vēlīns (divmomentu) plīsums – parenhimas bojājums pie sakotnēji
veselas kapsulas. Notiek subkapsulāra asiņošana, kura ar laiku 
(iespējams pat dažas dienas) spiediena rezultātā pārrauj kapsulu un 
attistās intraabodminala asiņošana. 



Liesas bojājuma klasifikācija (AAST scale)

• Grade I – subkapsulara hematoma <10% no virsmas platuma, 
parenhīmas bojajums <1cm dziļumā, Kapsulas plīsums

• Grade II – Subkapsulara hematoma 10-50% no virsmas platuma, 
intraparenhimala hematoma <5cm vai lacerācija 1-3cm dziļumā.

• Grade III – subkapsulara hematoma >50%  no virsmas. Hematoma 
>5cm vai laceracija >3cm.

• Grade IV – asinsvadu bojājums vai aktīva asiņošana kas ir ietvērta
kapsulā. Bojājums ar devaskularizācija <25% no orgāna.

• Grade V – sašķaidīta liesa. Asinsvādu bojājums vai aktīva asiņošana 
kas nav ietvērtā kapsulā – aktīva intraabdomināla asiņošana.



Splenektomijas procedura

• Damage – controle operācijas laikā svārīgakais ir apstadīnāt aktīvu 
asiņošanu.

• Retroperitoneāli, virs aizkuņģa dziedzera augšējas malas ir jaātrod a. 
Lienalis. Lai apstadinātu asiņošanu to ir jānoliģē. 

• Pēc a. Lienalis liģēšanas atbrīvo vēderu no paliekošām asinīm, liģē
pārejos asinsvadus, kas nāk Hilumā, kā arī piestiprinātus aa. Gastricae
breves. 

• Mobilizē un evakuē bojātu liesu. 



Pēc operācijas momenti

• Spontāni plīsušu liesu obligāti ir jāsūta histoloģiskai izmeklēšanai, jo 
biežākais stāvokļa iemesls ir onkoloģija.

• Pēc splenektomijas ir jāveic Vakcināciju pret pneimokoku/H.Influenza
pēc 2 nedeļam pēc operācijas!!! Augsts pēcsplenektomijas sepses 
risks!!!






