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Hroniskas nieru mazspējas (HNM) slimniekiem hemodialīze vai peritoneālā dialīze aizstāj nieru izvadfunkciju un palīdz 

uzturēt dzīvību. Dialīzes terapija HNM gadījumā ir viens no lielākajiem mūsdienu medicīnas sasniegumiem, kas 

attīstījās no eksperimentālām izstrādnēm šā gadsimta 60. gados līdz ikdienišķai medicīniskai procedūrai 80. gados. 

Pirmsākumā ar šo metodi pilnībā pietika, lai glābtu no nāves HNM slimniekus. Tomēr tikai mazai daļai pacientu šī 

ārstēšanas metode ļauj justies labi un veikt savus ikdienas pienākumus. Viens no pamatfaktoriem, kas krasi ierobežo 

slimnieku dzīves kvalitāti un viņus invalidizē, ir anēmija, ko izraisa eritropoetīna (EPO) – asinsradi veicinošā hormona 

– trūkums HNM  slimnieka organismā.  

 

Parasti par galveniem kritērijiem anēmijas diagnostikā lieto hemoglobīna (Hb) koncentrāciju un hematokrītu (Ht). 

Sekundāra anēmija HNM gadījumā veidojas, ja Hb koncentrācija ir zemāka par 10 g/dl un Ht līmenis zemāks par 30% 

( bērniem un pacientiem pēc 50 gadu vecuma Hb < 11 g/dl un  Ht < 33%). 

 

Jau HNM kompensētas retences stadijā (endogēnā kreatinīna klīrensam pazeminoties līdz 20 – 50 ml/min) rodas 

anēmija. Klīniskus simptomus anēmija parasti izraisa tad, kad endogēnā kreatinīna klīrenss pazeminās < 25 ml/min 

(un < 45 ml/min cukura diabēta slimniekiem). Simptomus, kas raksturīgi anēmijai, viegli pazīt. Tie ir: nespēks, slikta 

ēstgriba, mazināta slodzes tolerance, samazinātas seksuālās funkcijas, elpas trūkums, tahikardija, galvas reiboņi, 

parestēzija u.c. Aiz pacienta subjektīvām sūdzībām slēpjas tādi nopietni objektīvi dažādu orgānu un sistēmu 

traucējumi kā: 

• mazināts audu skābekļa patēriņš; 

• palielināts sirds izsviedes tilpums; 

• sirds kambaŗu (it īpaši kreisā) hipertrofija; 

• sirds ishēmiskā slimība; 

• fiziskas un garīgas aktivitātes mazināšanās. 

 

Tātad, anēmija ir nozīmīgs kardiovaskulārās sistēmas komplikāciju riska faktors. Šo komplikāciju dēļ palielinās arī 

HNM slimnieku mirstība. 

 

Sākot hemodialīzes terapiju, sirds kreisā kambaŗa hipertrofiju (KKH) konstatē 3/4 slimnieku. HNM slimniekiem tā ir 

viens no nopietnākiem sirds ishēmiskās slimības un sirds mazspējas riska faktoriem. KKH ir arī predisponējošs faktors 

aritmiju , miokarda infarkta un miokarda fibrozes attīstībai. Pierādīts, ka slimniekiem dialīzes terapijas laikā  ~ 50% 

gadījumu nāves cēlonis ir kardiovaskulāras komplikācijas. Daudzi pētījumi pierāda, ka KKH korelē ar mirstības pakāpi 

HNM slimniekiem. Savukārt, EPO terapija var mazināt šo LVH (ne pilnīgi, taču pietiekami lielā mērā). Tāpēc, ja mēs 

pieļaujam, ka LVH ir nopietns kardiovaskulārās mirstības riska faktors, vislabākais veids, kā ar to cīnīties, ir iespējami 

agri sākt EPO terapiju (protams, arī adekvāti koriģēt arteriālo asinssspiedienu), lai šī hipertrofija nepagūtu izveidoties.  

 

Daži slimnieki tomēr var saglabāt pietiekami augstu Hb līmeni arī terminālas HNM gadījumā, piemēram, nieru 

policistozes slimnieki.  
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Eritropoetīna atklāšana 

 
Jau šā gadsimta sākumā (Carnot, Deflandre, 1906) radās doma, ka pastāv kāda viela – hormons (toreiz to nosauca 

par hemopoetīnu), kas veicina asinsradi. Pēc 50 gadiem šāhormona esamību apstiprināja gan eksperimentāli, gan 

klīniski pētījumi. Tie pierādīja, ka hormons veicina tieši eritrocītu diferencēšanos un nobriešanu. Hormonu nosauca 

par eritropoetīnu.  

 

Jakobsons (Jacobson) un viņa kolēģi 50. gadu vidū atklāja, ka EPO sintēze noris nierēs (~90% EPO sintezējas tieši 

tur, bet pārējie 10% – aknās). Turpmākie pētījumi atklāja, ka fetālā periodā EPO pamatā sintezējas aknās, bet 

perinatālā periodā tā producēšana pārvietojas uz nierēm. Kāpēc šādā veidā, bērnam dzimstot, mainās EPO  sekrēcija? 

Noteikti zināms, ka perinatālā periodā mainās skābekļa patēriņa un nodrošinājuma līdzsvars organismā. Pirms 

dzimšanas aknās vajadzība pēc skābekļa un tā patēriņš prevalē pār nierēm, pēc dzimšanas šī aina kļūst gluži pretēja. 

Taču ir arī pētījumi, kas liecina, ka varētu būt kāda speciāla viela vai gēns, kas inhibē EPO sintēzi aknās perinatālā 

periodā. Tā atklāšana varētu būt interesanta, jo ļautu izstrādāt stratēģiju, kā pastiprināt EPO sintēzi aknās HNM 

apstākļos.  

 

Lai gan šie atklājumi veikti gandrīz pirms 40 gadiem, taču precīzi konstatēt vietu, kur nierēs sintezējas EPO, vēl 

joprojām ir grūti.  EPO sekrēcija hipoksijas iespaidā ir pilnībā atkarīga no de novo sintēzes, un gandrīz pilnībā tas 

uzreiz nokļūst asins plūsmā un darbojas par cirkulējošu hormonu. EPO uzkrāšanās sintēzes vietā nenotiek, tāpēc to 

ļoti grūti lokalizēt. Izmantojot in situ hibridizācijas metodi,  konstatēts, ka EPO mRNS atrodama peritubulārās 

interstīcija šūnās, kas atrodas nieŗu garozas un ārējās medullas slānī t.s. fibroblastveida (fibroblast–like) 1. tipa 

interstīcija šūnās. 1977. gadā pirmo reizi šis hormons tika izdalīts no aplastiskas anēmijas slimnieka urīna. 80. gadu 

vidū ar gēnu inženierijas palīdzību iegūts sintētisks eritropoetīna analogs – rekombinantais cilvēka eritropoetīns 

(recombinant human erythropoietin – rHuEPO), ko nu jau vairāk nekā 10 gadus sekmīgi izmanto renālās anēmijas 

cēloniskā terapijā. Var teikt, ka līdztekus ciklosporīna A ieviešanai pēctransplantācijas imūnsupresijā un D vitamīna 

analogu izmantošanai renālās osteodistrofijas terapijā rHuEPO ir viens no trim lielākiem sasniegumiem HNM 

aizstājējterapijā pēdējos 15 gados. 

 
 

Renālās anēmijas patoģenēze 
  

Eritropoetīna fizioloģiskā nozīme ir eritrocītu producēšanas regulācija atkarā no organisma skābekļa patēriņa (sk. 1. 

shēmu). 

 

Urēmijas gadījumā pastiprinās eritrocītu noārdīšanās, tādējādi mazinās cirkulējošo eritrocītu skaits, kuri spējīgi 

pārnest skābekli uz audiem. Rodas hipoksija. Lai to kompensētu, nierēs pastiprināti tiek producēts eritropoetīns, kas 

jaunu sarkano asinsķermenīšu veidošanos veicina kaulu smadzenēs. Iespējams, ka skābekļa sensors nierēs ir hēma 

proteīns. Mazinoties skābekļa piegādei, šis sensors aktivējas - sintezējas specifisks olbaltums - hipoksijas atkarīgais Iα 

faktors (hypoxia-inducible factor Iα – HIF Iα),  kas savukārt sekmē EPO gēna transkripciju un tam sekojošu 

pastiprinātu EPO sintēzi. 
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Eritropoetīna iedarbības t.s. mērķorgāns ir kaulu smadzenes (sk. 2.shēmu), kur hormona ietekmē pastiprināti 

sintezējas eritroidālās rindas šūnas. Pierādīts, ka eritropoetīns īpaši veicina divu veidu šūnu – vidējās pakāpes 

eritroidālo  vienību    veidojošo šūnu (intermediate–stage erythroid burst–forming unit, BFU-E) un eritroidālo koloniju 

veidojošo  vienību (erythroid colony-forming unit, CFU-E) – proliferāciju un diferencēšanos. EPO darbībai var būt 

vairāki veidi: gan veicinot šūnu proliferāciju, gan ierosinot to diferenciāciju un nobriešanu, gan nomācot šūnu 

apoptozi. Šis pēdējais faktors ir ļoti būtisks – EPO ir vitāli svarīgs, lai BFU-E un CFU-E šūnas proliferētu, izdzīvotu un 

neatgriezeniski diferencētos – to var saukt par sarkanās asinsrades rindas šūnu izdzīvošanas faktoru. EPO darbojas 

arī uz zemākiem eritroīdās rindas attīstības posmiem, taču daudz mazākā mērā.  

 

Renālās anēmijas galvenais cēlonis ir  mazināta eritropoetīna sintēze. To izraisa funkcionējošo nieres parenhīmas 

šūnu skaita mazināšanās nieŗu slimību beigu posmā. Arī kaulu smadzenēs eritrocīti veidojas arvien mazāk. Lai gan 

HNM slimnieku nieres līdz zināmai robežai spēj palielināt EPO sintēzi, atbildot uz smagu hipoksiju, taču, atbildot uz 

mērenu anēmiju, EPO sintēze vairs nepieaug. Šā fenomena patoģenētiskie mehānismi līdz šim nav precizēti. Pētījumi 

liecina, ka pazeminās nieŗu audu jutība pret hipoksiju, Iespējams, ka izsīkst arī EPO sekretoriskās spējas un 

samazinās kaulu smadzeņu eritroīdālās rindas pirmšūnu jutība pret EPO. 

 

Eritropoēzi kaulu smadzenēs nomāc arī t.s. urēmiskie toksīni,  kas uzkrājas HNM slimnieka organismā (indolamīns, β2 

mikroglobulīns, spermidīns, A vitamīns, parathormons  u.c.). Šo toksīnu, kā arī acidozes un pastiprinātās eritrocītu 

mehāniskās traumatizācijas (hemodialīzes laikā) izraisītā hemolīze arī veicina anēmijas attīstību. Eritrocītu veidošanās 

kaulu smadzenēs tiek traucēta un samazināta arī dzelzs, folijskābes un B12  vitamīna deficīta apstākļos. Arī bieža asins 

paraugu ņemšana analīzēm, kā arī asins zudums dializatorā, nepilnīgi atskalojot aparātu pēc hemodialīzes, veicina 

anēmijas rašanos HNM slimniekiem (sk. 3. shēmu).  

 
 
 

Kā HNM izraisītu anēmiju ārstēja līdz eritropoetīna atklāšanai? 
 
Anēmijas korekcijas iespējas pirms eritropoetīna atklāšanas 

• Laba dialīzes kvalitāte 

• Asins zuduma mazināšana dialīzes laikā 

• Dzelzs preparāti 

• Folijskābes preparāti 

• Androgēnhormoni 

• Kobalta preparāti 

• Asins analīžu skaita mazināšana 

• Fiziska slodze 

• Asins transfūzija 

 
Ar šo pasākumu palīdzību parasti izdevās sasniegt Hb līmeni ~ 8 g/dl, taču joprojām ~10% slimnieku regulāri bija 

nepieciešama hemotransfūzija. Transfūzijas efekts parasti bija īslaicīgs, un šī terapija izraisīja virkni nopietnu 

komplikāciju –  pieauga vīrusinfekciju (B vīrushepatīts, C vīrushepatīts, AIDS, citomegalovīrusu infekcija) pārnešanas 

risks, attīstījās hemohromatoze (pārmērīga dzelzs uzkrāšanās organisma audos, pastiprināti sabrūkot eritrocītiem), 
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organisma sensibilizācija (antivielu veidošanās pret HLA sistēmas antigēniem, kas īpaši nevēlama ir pacientiem, kuŗi 

gaidīja nieres transplantāciju).  

 

 
rHuEPO lietošanas veidi un devas 

 
Kad sākt EPO terapiju? 

 

rHuEPO anēmijas ārstēšanai izmanto kopš 1986. gada. rHuEPO šobrīd ir vienīgais medikaments,  ar ko cēloniski var 

ārstēt anēmiju HNM slimniekiem nieŗu aizstājterapijas laikā. 

 

Protams, šī terapija ir dārga, taču, tā kā 

1. uzlabojas pacientu medicīniskā un sociālā rehabilitācija,  

2. mazinās hospitalizācijas gadījumi un ilgums,  

3. mazinās slimnieku simtomātiskās terapijas apjoms,  

kopējās pacienta ārstēšanas gada izmaksas izlīdzinās vai pat mazinās. 

 

Ņemot vērā slimnieku dzīves kvalitāti un kardiālos riska faktorus, rHuEPO terapijas sākšana nekādā ziņā nav saistāma 

tikai ar nieŗu aizstājterapijas sākšanu.  

 

Sekundāra anēmija HNM slimniekiem veidojas, ja Hb ir < 9 – 10 g/dl un Ht < 27 – 30% ( bērniem un pacientiem pēc 

50 gadiu vecuma Hb < 11 g/dl un  Ht < 33%). Šie raksturlielumi tiek uzskatīti par galveno kritēriju rHuEPO terapijas 

sākšanai HNM slimniekam. Ja slimniekam ir nopietni kardiāli simptomi – KKH vai stenokardija, vai sirds mazspēja, ko 

anēmijas progresēšana pastiprina, vai ir citi spilgti anēmijas simptomi,  rHuEPO terapiju var sākt arī agrāk. Vairumā 

gadījumu rHuEPO terapija tiek sākta novēloti.  

 

Savukārt ne visiem HNM slimniekiem rHuEPO terapija noteikti ir nepieciešama. Daudziem slimniekiem ar progresējošu 

HNM un arī dialīzes pacientiem (apmēram 15% hemodialīzes un 40% peritoneālās dialīzes pacientu) Hb > 10 g/dl ( 

Ht > 30%), ja tiek nodrošināta adekvāta dialīze, kalorijām un uzturvielām bagāts uzturs un laikus papildināti dzelzs 

krājumi. Parasti tie ir nieru policistozes slimnieki. 

 

Lai laikus sāktu rHuEPO terapiju, racionāli izmantotu preparātu un izvairītos no rHuEPO terapijas rezistences, sākot 

terapiju, jāveic vairāki hematoloģiski un bioķīmiski izmeklējumi. Jānoteic: 

• hemoglobīna koncentrācija; 

• hematokrīts; 

• vidējais eritrocīta tilpums  (MCV) un vidējais Hb daudzums eritrocītā  (MCH); 

• retikulocītu skaits; 

• dzelzs koncentrācija serumā; 

• feritīna koncentrācija serumā; 

• hipohromiso eritrocītu daudzums, vai, ja tas nav iespējams,  

• transferīna procentuālais piesātinājums (TSAT). 
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Ja rodas šaubas par anēmijas etioloģiju, lai izslēgtu citus nopietnus anēmijas cēloņus, var veikt papildizmeklējumus: 

• noteikt C reaktīvā olbaltuma daudzumu (iekaisuma raksturlielums); 

• B12 vitamīna koncentrāciju serumā; 

• folijskābes koncentrāciju eritrocītos; 

• hemolīzes testus ( haptoglobīni; bilirubīns; Kumbsa tests); 

• seruma un/vai urīna olbaltumu elektroforēzi (lai izslēgtu mielomu); 

• noteikt alumīnija koncentrāciju serumā (alumīnija izraisīta kaulu bojājuma izslēgšanai); 

• atsevišķos gadījumos arī kaulu smadzeņu bioptāta izmeklēšana (asinsrades audzēju izslēgšanai). 

 
 
Eritropoetīna ordinēšana. 

 

rHuEPO var ievadīt subkutāni (s/c) un intravenozi (i/v).  Katram veidam ir savas priekšrocības un trūkumi. Predialīzes 

un peritoneālās dialīzes slimniekiem rHuEPO var ievadīt tikai subkutāni. Šī ievadīšanas metode ir fizioloģiskāka – katrā 

ievadīšanas reizē gan tiek sasniegta mazāka EPO koncentrācija serumā, nekā i/v ievades gadījumā, taču arī preparāta 

pusizdales laiks ir daudz ilgāks – 15 – 25 h un terapeitiskā koncentrācija serumā saglabājas ilgāk (veseliem cilvēkiem 

EPO koncentrācija serumā ir < 20 SV/l, anēmijas apstākļos tā paaugstinās – 50 – 100 SV/l).  Parasti preparātu ievada 

augšdelma vidējās trešdaļas ārējā virsmā 2 – 3 reizes nedēļā. Pētījumos pierādīts, ka ikdienas rHuEPO injekciju 

gadījumā un arī tad, ja preparātu injicē tikai  reizi nedēļā, jāpatērē daudz lielāka EPO kopējā deva.  Injekcijas vietu 

vēlams periodiski mainīt. Šo ievades veidu plaši izmanto arī hemodialīzes slimniekiem. Pierādīts, ka, ievadot preparātu 

s/c, tā devu var reducēt par ~ 30%, salīdzinot ar i/v ievadi.  

 

Intravenozi rHuEPO sāka ievadīt pašos pirmos preparāta lietošanas gados. Parasti šo metodi izmanto tikai 

hemodialīzes terapijas laikā, preparātu ievadot trīs reizes nedēļā katra hemodialīzes seansa beigās. Šo metodi 

joprojām plaši izmanto ASV.  

 

rHuEPO terapijai ir divas stadijas (sk. 4. shēmu). 

 

Devas korekcijas stadija. Tā ilgst aptuveni 3 – 4 mēnešus. Eritropoetīna sākumdeva parasti ir 20 – 25 SV/kg 2 – 3 

reizes nedēļā. Nedēļas deva ir aptuveni 4000 – 6000 SV, un devas lielums katrā ievadīšanas reizē ir atkarīgs no 

iespējas lietderīgi izmantot flakona saturu. Smagas anēmijas gadījumā ( Hb < 7,5 g/dl) rHuEPO sākumdeva var būt 

lielāka – 30 – 40 SV/kg. Arī bērniem, kas jaunāki par 5 gadiem, nepieciešama lielāka preparāta deva ~  300 

SV/kg/nedēļā. 

 

Turpmāk 4 – 6 nedēļas preparātu devu nemaina un rūpīgi seko Hb un Ht līmenim (tam vajadzētu palielināties 

apmēram par 0,5 – 1% nedēļā). Ja atbildreakcija uz preparāta ievadīšanu 4 – 6 nedēļu laikā kopš ārstēšanas 

sākšanas ir kavēta (Ht paaugstinās mazāk par 0,5% nedēļā), vēlreiz pārbauda iespējamos  rHuEPO terapijas 

“rezistences” cēloņus (dzelzs deficīts, B12 vitamīna un folijskābes deficīts, asins zudums, iekaisums u.c.) un, tos 

neatrodot, eritropoetīna devu dubulto. Katra nākamā devas palielināšana (ja tas nepieciešams) jāveic ar 20 SV/kg 

soli. Šādi turpina palielināt rHuEPO devu (ar 1 mēneša intervālu), līdz sasniegts vēlamais Hb (11 – 12g/dl) un Ht (32 

– 35%) līmenis.  
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Devas korekcijas fāzē (apmēram 3 – 4 mēnešus) vajadzētu noteikt: 

• katru nedēļu – Hb, Ht, eritrocītu, retikulocītu skaitu, K+ koncentrāciju serumā; 

• reizi divās nedēļās – kreatinīna, urīnvielas koncentrāciju serumā; 

• vienu reizi mēnesī – Fe2+, feritīna līmeni. 

 
Balstterapijas stadija. Vēlamā Hb/Ht līmeņa sasniegšanai nepieciešamo devu koriģē individuāli - mazina par 50% 

katrā reizē ik divas nedēļas, līdz sasniedz balstdevu, kas nodrošina stabilu vēlamā mērķa Hb (11 – 12g/dl) un Ht (33 

– 35%) līmeni. 

 

Balstterapijas stadijā vajadzētu noteikt: 

• vienu reizi mēnesī – Hb, Ht, K+, kreatinīna, urīnvielas koncentrāciju serumā; 

• vienu reizi 3 – 4 mēnešos – Fe2+, feritīna līmeni.  

 

rHuEPO lietošanas dēļ pakāpeniski mazinās un zūd anēmijas klīniskie simptomi. Pacienti atzīmē darbaspēju 

atjaunošanos, uzlabojas ēstgriba, zūd pastiprinātā nogurdināmība un salšanas sajūta. Uzlabojas sirds un asinsvadu 

sistēmas stāvoklis (mazinās aizdusa, tahikardija). Ļoti būtiski ir tas, ka mazinās arī kreisā kambaŗa hipertrofijas 

pazīmes. Samazinās hemotransfūziju skaits, un līdz ar to mazinās pret HLA sistēmas antigēniem vērsto antivielu 

līmenis. Tas savukārt krasi uzlabo prognozi turpmākās nieres transplantācijas gadījumā. 

 
 
rHuEPO devas un lietošana HNM slimniekiem ķirurģiskas operācijas gadījumā un pēc nieres 

transplantācijas. 

 

Pēc ķirurģiskas operācijas, ja akūta asins zuduma dēļ ir vajadzīga hemotransfūzija un nav jābaidās no trombozes, 

EPO terapiju var turpināt. 

 

Ja transplantāta funkcija pēc nieres transplantācijas ir laba un anēmija nav ļoti smaga ( Hb > 8,5 – 9,0 g/dl ), 

rHuEPO terāpiju vēlams pārtraukt. 

 

Atliktas transplantāta funkcijas gadījumā rHuEPO terāpiju ieteic turpināt, līdz atjaunojas nieres ekskretoriskā funkcija. 

Ja ir akūta transplantāta treme un veidojas neatgriezeniska transplantāta mazspēja, rHuEPO terapiju atsāk. Šajā 

gadījumā parasti jālieto lielāka rHuEPO deva. Pacienti ar stipri samazinātu transplantāta funkciju jāārstē tāpat kā 

pārējie HNM slimnieki – rHuEPO terapiju atjauno, pirms nieres transplantāta funkcija pilnīgi izsīkusi un atsākta dialīzes 

terāpija. 

 

 

“Rezistence” pret rHuEPO terapiju 

 

Daudziem pacientiem eritropoetīna terapijas dēļ Hb un Ht līmenis tomēr nepaaugstinās pietiekami ātri un labi. Ar 

rHuEPO terapijas neefektivitāti vai “rezistenci”  pret eritropoetīnu saprot nespēju sasniegt HNM slimniekam vēlamo 

Hb līmeni ar lielu rHuEPO devu  > 300 SV/kg/nedēļā (20 000 SV/nedēļā) vai arī šāda liela preparāta deva jāievada 
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ilgstoši, lai vēlamo Hb koncentrāciju uzturētu. Parasti “rezistence” ir relatīva un adekvāta atbildes reakcija uz rHuEPO 

terapiju ir atkarīga no ārsta prasmes atklāt un novērst 

• dzelzs deficītu; 

• asins zudumu – gremošanas trakta asiņošanu, hemolīzi u.c.; 

• akūtu vai hronisku  infekciju,  

• neoplāziju; 

• sekundāru hiperparatireoīdismu; 

• alumīnija intoksikāciju; 

• C un B12 vitamīna un folijskābes deficītu; 

• nepietiekamu olbaltumu daudzumu uzturā; 

• neadekvātu dialīzi; 

• paredzēt ķirurģiskas operācijas; 

• vērtēt mijiedarbību ar dažādiem medikamentiem – AKE inhibitori, azatioprīnu u.c. 

Galvenais rHuEPO terapijas neefektivitātes cēlonis (~50% gadījumu) ir absolūts vai relatīvs dzelzs deficīts.  

 

HNM slimnieki hemodialīzes terapijas laikā pastāvīgi zaudē dzelzi (Fe) gan kuņģa un zarnu trakta asiņošanas, gan 

biežas asins paraugu ņemšanas dēļ, gan pašas hemodialīzes laikā. Katru gadu slimnieks zaudē ap 2 g Fe. Taču, lai 

kaulu smadzenēs eritropoetīna ietekmē norisētu normāla eritropoēze, vajadzīgi pietiekami Fe krājumi. 1 g Hb sintēzei 

nepieciešams ~ 150 mg Fe, kas tiek tērēts hēma sintēzei. Ja organismā nav pietiekams dzelzs daudzums, kas 

nepieciešams jaunu eritrocītu veidošanai, to sauc par absolūto dzelzs deficītu. Vislabāk uz to norāda feritīna 

līmenis serumā. 100 µg/l feritīna atspoguļo ~ 1 g Fe rezerves organismā. Minimālā feritīna koncentrācija, kas liecina 

par organisma spēju adekvāti reaģēt uz EPO terapiju, ir 100 µg/l. Ja feritīna koncentrācija serumā ir <100 µg/l, runā 

par absolūtu Fe deficītu. Otra galējība - feritīna līmenim serumā nevajadzētu pārsniegt 800 µg/l (atbilst 8 g dzelzs 

rezervēm organismā), jo tad Fe sāk deponēties arī ārpus retikuloendoteliālās sistēmas (līdztekus eritrocītiem tā ir 

galvenā Fe krātuve organismā), un tādējādi var tikt traucēta dažādu orgānu un audu darbība, piemēram, granulocītu 

fagocitoze (lielāks infekcijas risks).  

 

Tā kā palielinātu feritīna koncentrāciju serumā novēro arī iekaisuma akūtā fāzē, līdztekus jāveic arī citi izmeklējumi, 

kas norāda uz Fe deficītu. Bez tam diferenciāldiagnostikā, lai izslēgtu iekaisumu organismā, var palīdzēt C reaktīvā 

olbaltuma noteikšana.  

 
Transferīna  procentuālais piesātinājums (TSAT) parāda ar Fe saistītā transferīna daudzumu (transferīns ir  vienīgais 

olbaltums, kas var nogādāt Fe no RES uz kaulu smadzenēm). To noteic pēc formulas: 

                                                                        Fe serumā 

                            TSAT (%) = -------------------------------- × 100. 

                                                    Fe saistītspēja serumā 

 

Ja TSAT ir < 20%, runā par funkcionālo  dzelzs deficītu. Šai gadījumā Fe no RES krājumiem nevar tikt ātri un 

pietiekamā daudzumā nogādāts kaulu smadzenēs eritrocītu sintēzei.  

 

Hipohromisku eritrocītu subpopulācija, kas pārsniedz 10% kopējā eritrocītu skaita, arī liecina par Fe deficītu 

organismā (normāli hipohromisku eritrocītu skaits nepārsniedz 2,5%). Taču šo raksturlielumu nosaka tikai ar t.s. 



 8 

plūsmas citometrijas metodi, izmantojot speciālus hematoloģiskos analizatorus un šobrīd šo metodiku Latvijā 

neizmanto. 

 

Dzelzs preparātu lietošanas algoritms. 

Pirms rHuEPO terapijas uzsākšanas novērtē dzelzs rezerves organismā un to funkcionālās spējas nodrošināt normālu 

eritropoēzi (sk. 5. shēmu). Ja: 

• feritīna koncentrācija sērumā < 100 µg/l vai 

• transferīna procentuālais piesātinājums  < 20% vai  

• hipohromo eritrocītu skaits > 10%, 

vispirms kompensē dzelzs deficītu, un tikai tad uzsākt rHuEPO terapiju. Fe daudzums, kas nepieciešams noteiktas Hb 

koncentrācijas sasniegšanai, aprēķina pēc formulas: 

 
                                                Fe (mg) = 150 x ( 11,0 – Hb*) 
 
150 = Fe daudzums mg 1 g/dl Hb sintēzei 

11,0 – vēlamais Hb g/dl 

Hb* – esošais Hb g/dl 

 
Taču biežāk Fe deficītu kompensē, vadoties pēc empīriski izveidotas shēmas. Tā kā HNM slimniekiem krasi 

pazemināta Fe preparātu uzsūkšanās kuņģa-zarnu traktā, hemodialīzes pacientiem Fe preparātus vajadzētu ievadīt 

intravenozi infūza veidā  dialīzes pēdējo divu stundu laikā. Ievades shēmas dažādas, taču, lai atjaunotu Hb sintēzei 

nepieciešamos Fe krājumus, sākumā būtu vajadzīgi ~ 100 mg Fe nedēļā 3-4 nedēļas (kopējā kursa deva ~ 1000 mg). 

Turpmāk uzturošai terapijai regulāri būtu jānozīmē 100 mg Fe 1 – 2 reizes mēnesī. Feritīna koncentrācijai šai laikā 

vajadzētu būt 200 – 500 µg/l (bet ne vairāk kā 800 µg/l) un TSAT 30 – 40% (bet ne vairāk kā 50%).  

 

Organisma dzelzs krājumu novērtēšanu jāveic regulāri: 

• HNM slimniekiem ar stabīlu Hb koncentrāciju, kas nesaņem rHuEPO un, kam feritīna koncentrācija serumā 

pārsniedz  100 µg/l vai TSAT >20%, Fe līmenis jānoteic ik 3 – 6 mēnešus. Hb koncentrācijas un MCV 

samazināšanās ir indikācijas padziļinātai izmeklēšanai; 

• uzsākot rHuEPO terāpiju, devas korekcijas fāzē,  līdz sasniegta vēlamā Hb koncentrācija, iepriekš minētie 

izmeklējumi jāveic ik 4 – 6 nedēļas pacientiem, kas nesaņem Fe preparātus un ik 3 mēnešus pacientiem, kam 

sākta terapija ar Fe preparātiem;  

• rHuEPO uzturošās terapijas fāzē feritīna koncentrācija un TSAT jānoteic reizi 3 – 6 mēnešos; 

• feritīna līmeni nav vērts noteikt tieši Fe preparātu ievades laikā – tas būs ļoti augsts. Feritīna koncentrāciju 

serumā noteic ~ 2 ned. pēc i/v Fe kursa beigšanas. 

 

Slimniekiem, kam Hb koncentrācija rHuEPO terapijas gaitā nepaaugstinās pietiekami, vienmēr jādomā par iespējamu 

asiņošanu no kuņģa-zarnu trakta un slimnieks rūpīgi jāizmeklē.  

 

Arī pacientiem ar nopietnām infekcijām vai sepsi rHuEPO terapija var būt neefektīva. Iespējams, ka šai laikā krasi 

pastiprinās iekaisuma mediatoru citokīnu – audzēju nekrozes faktora (TNF), interleikīna–1 (IL–1), interleikīna–6 (IL–

6) un interferona–γ produkcija, kas savukārt, nomāc eritroidālo koloniju veidojošo  vienību (CFU-E) proliferāciju. Bez 

tam TNF nomāc EPO sintēzi nierēs. Arī dažādu hronisku iekaisīgu saslimšanu (reimatoīdais poliartrīts, sarkanā vilkēde) 
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un audzēju gadījumā TNF un IL–6 nomāc CFU-E. IL–1, savukārt, darbojas uz T-limfocītiem, sekmējot interferona-γ 

atbrīvošanos, kas tad tieši nomāc CFU-E turpmāku proliferāciju.  

 

Hiperparatireozes apstākļos augstā PTH koncentrācija tieši nomāc EPO sintēzi nierēs un samazina eritrocītu dzīves 

ilgumu. Savukārt, fibrozējošais oseīts – smagākā hiperparatireozes izpausme – sekmē saistaudu proliferāciju kaulu 

peritrabekulārajā telpā un, tādējādi, mehāniski samazina funkcionējošo kaulu smadzeņu apjomu.  

 

Alumīnija intoksikācijas apstākļos (to vēro slimniekiem, kas hiperfosfatēmijas korekcijai ilgstoši izmanto alumīniju 

saturošus fosforsaistošos maisījumus) ir hēma sintēzes traucējumi un eritrocīti ir ļoti mazi (mikrocitoze). Pierādīts, ka 

akumulējoties alumīnijam, krasi samazinās arī Fe uzsūkšanās kuņģa-zarnu traktā. Bez tam, pat pie normāliem Fe 

krājumiem organismā to izmanošana krasi samazinās, jo alumīnijs konkurenti piesaistās pie tiem pašiem receptoriem 

transferīnā, kur varētu piesaistīties Fe un, tādējādi, Fe netiek nogādāts kaulu smadzenēs pietiekamā daudzumā. Ja 

alumīnija koncentrācija plazmā pārsniedz 100 µg/l, jāvēic t.s. desferoksamīna raudze (desferoksamīns 5 mg/kg; 

raudze pozitīva, ja ∆Al >150 µg/l) un 3 mēnešus jāveic desferoksamīna terapijas kurss (5 mg/kg 1X nedēļā).  

Arī nepietiekošs uzturs un zema albumīna koncentrācija seruma var vājināt eritropoetīna terapijas efektu, jo mazinās 

olbaltumvielu daudzums, ko asinsrades šūnas izmanto Hb sintēzei. 

 

Gan folskābe, gan B12 vitamīns ir kofaktori, kas nepieciešami Hb sintēzei. Abas vielas šķīst ūdenī un var pastiprināti 

tikt izvadītas dialīzes seansu laikā. Lai gan vairums pētnieku secina, ka rHuEPO terapijas laikā B12 vitamīnu un 

folskābi nav obligāti jāpievieno ikvienam slimniekam, tomēr gadījumos, kad vēro rezistenci pret šo terapiju, 

pacientiem var nozīmēt folskābi (~ 2 – 3 mg/nedēļā). 

 

Par angiotenzīnkonvertējošā enzīma inhibītoru (AKE-I) ietekmi uz eritropoēzi  liecina tas, ka AKE-I samazina 

eritrocitozi slimniekiem pēc nieres transplantācijas. Arī HNM slimniekiem, lietojot AKE-I,  atsevišķos pētījumos 

konstatēta vajadzība pēc lielākas rHuEPO devas. Joprojām nav precizēts, vai AKE-I ietekmē EPO sintēzi paša 

slimnieka nierēs, vai samazina kaulu smadzeņu jūtību pret rHuEPO.   

 
 
rHuEPO terapijas blaknes. 
 

Galvenās rHuEPO terapijas blaknes ir šādas: 

• arteriālā hipertensija, hipertoniska encefalopātija; 

• hiperkaliēmija; 

• hemodialīzes terapijas efektivitātes samazināšanās; 

• trombocītu skaita palielināšanās; 

• arterio-venozo šuntu un fistulu trombozes; 

• hemodialīzes sistēmu trombozes un paaugstināta vajadzība pēc heparīna hemodialīzes seansu laikā; 

• dzelzs deficīts organismā; 

• “gripai līdzīgs” sindroms. 

 

Galvenā rHuEPO terapijas komplikācija ir arteriālā hipertensija (AH). AH attīstās vai kļust smagāka ~ 20 – 30% 

slimnieku rHuEPO terapijas laikā. Lielākās izmaiņas skar sistolisko TA dienā un diastolisko TA naktī. AH var attīstīties 
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gan agrīni (~ 2 nedēļas pēc terapijas sākuma) pēc rHuEPO terapijas uzsākšanas, gan arī vēlīni (4 mēnešus pēc 

terapijas sākuma), bet asinsspiediena krasu kāpumu parasti vēro rHuEPO devas korekcijas fāzē (pirmajos 3 – 4 

mēnešos), kad strauji paaugstinās Hb un Ht.  

 

Riska faktori AH attīstībai ir: 

1) preeksistējoša AH; 

2) strauja hematokrīta palielināšanās EPO terapijas sākuma posmā; 

3) ļoti zems Hb/Ht pirms terapijas uzsākšanas; 

4) lielas rHuEPO sākuma devas un i/v ievades veids; 

5) ģenētiska predispozīcija hipertensijas attīstībai. 

 

Ir vairāki AH attīstības mehānismi: 

1) pieaug asins viskozitāte (pieaugot cirkulējošo eritrocītu masai, paaugstinoties plazmas fibrinogēnam, izmainoties 

eritrocītu formai); 

2) mazinās hipoksijas apstākļiem tik raksturīgā vazodilatācija; 

3) rHuEPO nedaudz stimulē arī kateholamīnu produkciju; 

4) tieši vaskulāri efekti (neatkarīgi no hematokrīta izmaiņām): 

• paaugstinoties intracelulārai Ca++ koncentrācijai dažādu šūnu veidos, pieaug sīko asinsvadu gludās muskulatūras 

kontraktilitāte un paaugstinās asinsvadu tonuss; 

• pastiprinās lokālo vazokonstriktīvo prostanoīdu (ET-1, TXB2, PG-F2α) sintēze, bet samazinās vazorelaksējošo 

prostanoīdu (PG-I2) sintēze; 

• rHuEPO var tieši stimulēt asinsvadu gludās muskulatūras šūnu proliferāciju. 

 

Bieži rHuEPO terapijas laikā, uzlabojoties slimnieka pašsajūtai, pieaugot apetītei, arī izdzertā šķidruma daudzums 

palielinās. Lai AH neizraisītu nopietnus sarežģījumus rHuEPO terapijas laikā, pirms terapijas uzsākšanas rūpīgi 

jākoriģē slimnieka “sausais svars”. Adekvāta AH korekcija ar medikamentiem (vispirms ar kalcija kanālu blokatoriem 

un AKE-I) ļauj turpināt eritropoetīna terapiju gandrīz visiem slimniekiem ar AH.  

 

Pēc daudzu pētnieku domām, eritropoetīna lietošanas rezultātā nedaudz mazinās hemodialīžu terapijas efektivitāte. 

Par to liecina kreatinīna, urīnvielas, kālija un fosfora koncentrācijas palielināšanās serumā. Ir pierādīts, ka, 

paaugstinoties Hb/Ht, samazinās šo vielu klīrenss caur dializātora membrānu. Bez tam, uzlabojoties slimnieku 

pašsajūtai un apetītei, viņi aizvien vairāk uzturā lieto olbaltumvielas, kāliju un fosforu saturošus produktus.  Lai 

izvairītos no šīs komplikācijas, slimnieki jāinformē par diētas īpatnībām (īpaši  jāierobežo produkti ar augstu kālija 

saturu). Hiperfosfatēmijas gadījumā kā fosforsaistošu vielu lieto kalcija karbonātu (CaCO3). Hemodialīzes terapijas 

jāintensificē tikai ļoti retos gadījumos.  

 

Trombocītu skaita palielināšanās parasti ir mērena (līdz 300000 – 400000 mm3, reti līdz 500000 mm3). To skaidro ar 

zināmu hormona ietekmi  uz megakariocitārās rindas šūnu diferencēšanos un nobriešanu. Terapija parasti nav 

nepieciešama. 
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Visai reti (līdz 10% gadījumu) rHuEPO terapijas laikā, pastiprinātas trombocītu agregācijas dēļ, kā arī normalizējoties 

asins recēšanas laikam, vēro pastiprinātu trombu veidošanos hemodialīzes aparātos un maģistrālēs. Šo parādību 

izdodas novērst, palielinot hemodialīzes seansa laikā ievadāmā heparīna devu (par 20 – 30%). 

 

Arī arterio-venozo fistulu trombozēšanās saistīta ar asiņu viskozitātes paaugstināšanos, trombocītus skaita 

pieaugumu. Te palīdz fistulas stāvokļa novērtēšana pirms rHuEPO terapijas uzsākšanas un, vajadzības gadījumā, 

operatīva korekcija. Pacientiem ar asinsvadu protēzēm ieteicams lietot antiagregantus, un “mērķa” Hb šiem 

slimniekiem varētu būt nedaudz zemāks. 

“Gripai līdzīgs” sindroms - komplikācija, ko dažreiz vēro īsu brīdi (30 – 60 min) pēc intravenozas rHuEPO ievadīšanas 

terapijas sākumposmā. Slimniekiem ir paaugstināta temperatūra, drudzis, kaulu un muskuļu sāpes. Subkutānas 

preparāta ievadīšanas gadījumā šādas sūdzības nekonstatē. 
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