
 
VELOERGOMETRIJA 
 
Veloergometrija (VEM) ir klasiska sirds un asinsvadu sistēmas veselības pārbaudes metode, pieaugošas 
slodzes apstākļos. Metode ļauj novērtēt sirds–asinsvadu sistēmas reakciju pie fiziskas slodzes, organisma 
izturības līmeni slodzes laikā, noteikt miokarda išēmijas epizodes, tajā skaitā bezsāpju. Metodi izmanto, lai 
diagnosticētu sirds išēmisko slimību, ārstēšanas taktikas un efektivitātes novērtēšanai. Testu veic, lai precizētu 
sāpju iemeslu krūtīs, novērtētu fiziskas slodzes toleranci un aritmiju saistību ar slodzi. To veic sportistu (arī 
bērnu augumā no 150 cm) profilaktiskai izmeklēšanai, riskantu profesiju pārstāvju, piemēram, lidotāji, jūrnieki 
un pacientu ar mērenu vai augstu kardiovaskulāro risku izmeklēšanai. Testa laikā analizē 
elektrokardiogrammu, asinsspiediena reakciju un sirds adaptācijas līmeni fiziskai slodzei, kas palīdz ieteikt 
piemērotu slodzi un izveidot turpmāko individuālo treniņu plānu. 
 
KĀPĒC JĀVEIC:  
- koronārās sirds slimības primārās diagnostikas veikšanai, 
- novērtēt jau esošas koronārās sirds slimības smaguma pakāpi, 
- kontrolēt sirds slimību ārstēšanā lietojamo medikamentu efektivitāti, 
- novērtēt fizisko tolerance, organisma izturību slodzes laikā. 
 
KĀ SAGATAVOTIES: 

● Neēst, nesmēķēt un nelietot dzērienus, kas satur kofeīnu vai alkoholu 2-3 stundas pirms testa. Ja 
slodzes tests paredzēts no rīta, jāpaēd 1-1,5 stundu pirms testa vieglas brokastis. 

● Līdzi jāņem komfortabls apģērbs un apavi. 
● Līdzi jāņem arī dvieli, tā kā slodzes laikā var būt pastiprināta svīšana. Klīnikā pēc testa veikšanas ir 

pieejama duša. 
● Zāles var turpināt lietot, ja ārtsējošais ārsts nav norādījis savādāk. Ārstējošais ārsts var likt pārtraukt 

atsevišķu zāļu lietošanu pirms testa veikšanas, kā piemēram, beta adrenoblokatorus (metoprolols, 
bisoprolols, betaksolols, nebivalols u.c.) 48 stundas vai garas darbības nitrātus 24 stundas pirms testa 
veikšanas, jo tās var ietekmēt testa rezultātus. 

● Lūdzu pirms testa veikšanas informējiet ārstu par Jūsu saslimšanām, kā piemēram, cukura diabētu, jo 
fiziska slodze var būtiski samazināt glikozes līmeni asinīs. 

● Ja ir bronhiāla astma un ir jālieto inhalators, lūdzu paņemiet to līdzi uz testu. 
 
KĀ NORISINĀS TESTS: 
Lai reģistrētu sirds aktivitāti pirms slodzes, slodzes laikā un pēc slodzes, uz krūšu kurvja tiks uzlikti speciāli 
elektrodi, kas turēsies pie ādas visu testa laiku. Pirms slodzes, slodzes laikā ik pēc 2-3 minūtēm un pēc 
slodzes tiks mērīts arteriālais spiediens, kas var radīt īslaicīgu spiedošu sajūtu augšdelmā. Slodzes laikā 
jāmin veloergometra pedāļus ar vienmērīgu ātrumu 60-70 apgriezieni minūtē. Slodzes lielums testa laikā ik 
pēc 2-3 minūtēm pakāpeniski palielināsies. Tests ilgst, līdz sasniegts mērķa pulss vai tas jāpārtrauc nevēlamu 
komplikāciju dēļ, kā piemēram, sāpes krūtīs, pārmērīgi paaugstināts arteriālais spiediens, nozīmīgi ritma 
traucējumi u.c.. Pēc slodzes testa kopējo veselības stāvokli novēros vēl 3-6 minūtes, līdz sirdsdarbības 
frekvence un arteriālais spiediens normalizējas. 
 
KĀDS IR RISKS: 
Slodzes tests kopumā ir drošs. Biežākās blakusparādības ir sāpes krūtīs, paātrināta elpošana, galvassāpes, 
slikta dūša, nespēks. Ģībonis, miokarda infarkts vai nozīmīgi ritma traucējumi notiek ļoti reti. Slodzes testu 
veic profesionāls medicīnas personāls un nepieciešamības gadījumā nekavējoties sniegs pirmo medicīnisko 
palīdzību. 
 
Lai mazinātu nopietnu blakusparādību iespējamību, lūdzu, pirms slodzes testa veikšanas informējiet ārstu par 
Jūsu pašsajūtu, saslimšanām un zālēm, kuras lietojat. 
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