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Laikā, kad attēla diagnostiku sākām izmantot klīnikā, sākās jauna ēra arī orgānu transplantoloģijā. Nedz bioķīmisko, 

nedz klīnisko izmeklējuma metodes nespēja  informēt transplantologus par  konkrētiem pārstādītā orgāna  funkcionālo  

traucējumu  iemesliem. 

Latvijas Nieru Transplantācijas centrā no 1986. gada recipientu un transplantātu izdzīvotība ievērojami uzlabojās, jo 

centra ikdienas darbā radās iespēja transplantātus novērtēt ar ultrasonoskopijas metodi, izmantojot darbā TOSHIBA 

75 un LOGIQ 400 ultrasonoskopus. Ultrasonoskopiski diagnosticējot transplantētās nieres parenhimatozās, vaskulārās 

un ekstrarenālās pataloģijas, tika laikus izvēlēta pareizā operatīvās un medikamentozās terapijas taktika vai korekcija, 

un sasniegti labi darba rezultāti, kas maz vai nemaz neatšķīrās no pasaules klīnikās uzrādītiem. 

No 1990. gada sākām nereti neskaidras klīniskās ainas gadījumā izmantot otru attēla diagnostikas metodi - 

kompjūtera tomogrāfiju, kas palīdzēja sniegt precīzāku informāciju par paratransplantālās telpas un blakus esošo 

orgānu pataloģisko izmaiņu tiešu saistību ar transplantātu, kā arī par paša transplantāta parenhīmas strukturāliem 

defektiem un izmaiņām urīnsavācējsistēmā. 

Tikai pēdējos gados radusies izdevība transplantātus izmeklēt kodolmagnētiskā rezonancē (MR), precizējot perifēro 

intrarenālo asinsvadu  zīmējumu, maģistrālo asinsvadu un anastomožu stāvokli. 

Pirmā un vissenāk (jau no 1976. gada) izmantotā attēla diagnostikas metode ir selektīvā transplantētās nieres 

angiogrāfija vai abdominālā aortogrāfija pēc Seldingera metodes ar femorālās artērijas distālu kompresiju 

transplantētās nieres pusē. Taču toreiz šīs metodes lietojām reti, baidoties no kontrastvielu  toksicitātes un no 

pēcangiogrāfiju komplikācijām. Tikai rentgenoloģiskā praksē sākot izmantot jaunas maztoksiskas kontrastvielas, 

nebaidījāmies turpināt šīs selektīvās angiogrāfijas transplantētās nieres maģistrālo asinsvadu, anastomožu trombožu 

un stenožu diagnostikai. 

Neskatoties uz minētām attēla diagnostikas metožu iespējām, klīnikā kā izvēles metode ikdienā kļuvusi transplantētās 

nieres ultrasonoskopija, kas nav invazīva un sniedz samērā precīzu informāciju gan par normāli funkcionējoša 

transplantāta parametriem, gan par transplantāta disfunkcijas iemesliem. Lai diagnosticētu  transplantāta  patoloģiju ir 

nepieciešama samērā precīza informācija par šī transplantāta izmēriem, asinsriti un apkārtējo ekstrarenālo telpu jau 

pirmajās pēc transplantācijas dienās. Ekstraperitoneālais transplantētās nieres novietojumus in fossa iliaca nodrošina 

labu sonoskopisko redzamību. Transplantētās nieres transversā skenna forma atbilst elipsoīdai. Transplantāta 

parenhīmas tūska un venozās atteces traucējumi rada tā lodveida izskatu, kad transplantāta platums ir vienāds ar 

transplantāta biezumu. Nepieciešams zināt transplantāta masas standarta mērījumus, ko aprēķina pēc formulas:  

 

Transplantāta  garums  X  platums X  biezums X koeficents 0,52. 

 

Šāds vienreizējs mērījums pie būtiskiem secinājumiem nenoved, bet jau pirmajās pēc- transplantācijas stundās kļūst 

par atskaites punktu varbūtējo pataloģiju novērtējot dinamikā turpmākā pēctransplantācijas laikā. Normāli 

funkcionējoša transplantāta garums visbiežāk sniedzas no 10 - 12 cm, platums no 4.5 - 5.5 cm (1 . attēls), bet 

biezums no 3.5- 4.2 cm. Normāla transplantāta biezums ir mazāks par platumu un šīs attiecības 1:1 kļūst tikai 



transplantāta parenhīmas pataloģiju gadījumā. Arī normāli funkcionējoša transplantāta garozas slāņa echodensitāte  

novērtējama kā gradus 0. Tā paaugstinās līdz gradus 1 vai līdz gradus 2 primāras vai atkārtotas tremes gadījumā, 

nefrosklerotisku izmaiņu, sandimūna toksicitātes un vaskularizācijas traucējumu gadījumos. Svarīgs arī slāņu attiecību 

novērtējum, kā arī transplantāta centrālās zonas apraksts (uropasāžas  traucējumi, kāliču sistēma). 

Transplantēto nieru doppleroskopisko izmeklēšanu sākām 1999.gadā. Pateicoties tai gūstam vispusēju informāciju par 

asinsrites proporcijām nieres transplantātā, par transplantāta katras perifērās trešdaļas arteriālo spektru, par arteriālo 

spektru anastamožu apvidū un pašas anastamozes novērtējumu, par asinsvadu zarojumu transplantāta vārtos, par 

asins plūsmas ātrumu un tilpumu laika vienībā attiecīgā asinsvadā, par venozo atteci, par artēriju sieniņu stāvokli.  

Ikdienas darbā izmantojam visas doppleroskopiskās iespējas. Bez jau minētās krāsu doppleroskopijas izmantojam arī 

transplantāta asinsrites novērtēšanai duplex doppleraskopiju un enerģijas doppleroskopijas (power dopler) iespējas. 

Izmantojot duplex  doppleroskopiju, varam aprēķināt rezistences indeksu (RI), kas ir 

 

 

Maksimālās sistoles plūsmas ātrums  X  minimālās diastoles plūsmas ātrums 
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vai arī  pulsitilitātes indeksu (PI) , kas ir 

 

maksimālās sistoles plūsmas ātrums  X  minimālās beigu diastoles ātrums 

 

                        vidējās plūsmas ātrums viena sirds cikla laikā 

 

Normā RI ir 0.6 - 0.8 ( 2 . attēls ) , PI ir 0.9 - 1.0. 

 

Praksē ieteicams veikt arī enerģijas doppleroskopisko izmeklēšanu, kas attēlo transplantāta asinsvadu zarojumu 

pārskata veidā koronārā „griezumā’’ līdz pat subkapsulārai telpai. Centrālie lielie asinsvadi ar lielāku asinsrites ātrumu 

tiek attainoti dzeltenīgi, bet perifērie violeti. Šī  informācija par perifēro asinsriti atvieglo prognostiski transplantāta 

nefro-apātijas  diagnostiku.                                       

Tātad pateicoties minētiem ultrasonoskopiskās izmeklēšanas paveidiem, varam samērā precīzi diagnosticēt 

pēctransplantācijas komplikācijas: transplantāta išēmiskos bojājumus (akūtu tubulāru nekrozi), kad dupleksa 

doppleroskopijā trūkst diastoliskās plūsmas, tremi (transplantāta atgrūšanas reakciju), kad konstatējam augstu RI 

(>0,8) un zemu diastolisko plūsmu (4.attēls), vaskulārās komplikācijas: artērijas stenozi (augsts asins plūsmas 

ātrums, poststenotiski zems RI), arteriovenozu fistulu (paaugstināta diastoliskā plūsma un audu vibrācija), kā arī 

artērijas trombozi (pazemināta garozas slāņa echodensitāte un interlobāro artēriju lokalizācijā echo signāla iztrūkums), 

pseudoaneurizmas (turbulenta plūsma, pazemināts RI), citas komplikācijas: hematomas (5., 6. attēls), limfocēles (7. 

attēls), urīnceļu fistulas, urostāzes (8. attēls) un norobežotus abscessus brūcē. 

Izmantojot krāsu dopplerogrāfijas kvantitatīvās metodes mērījumus, varam iegūt informāciju par hroniskas  

transplantāta nefropātijas pakāpi. Jo dziļāka nefropātija, jo platāka išēmiskā  zona līdz kapsulai, un jo lēnāks asins 

rites ātrums sistolē un diastolē. Visbiežākās pēctransplantācijas komplikācijas transplantāta atgrūšanas reakcijas jeb 

tremes ultrasonoskopiskās pazīmes ir: 



• palielināti transplantāta izmēri (3.attēls), transversā transplantāta lodveida forma, palielināta transplantāta 

masa, 

• paaugstināta transplantāta garozas slāņa echodensitāte, 

• medullāro piramīdu prominence, 

• kortikomedullārās robežas izzušana, 

• renālā sinusa echodensitātes pazemināšanās ( parenhīmas tūskas dēļ tas saspiests), 

• hipoechodensas zonas parenhīmā  (išēmijas vai nekrozes pazīmes), 

• paaugstināts  rezistences  indekss (>0,8). 

Transplantāta maģistrālās artērijas stenozes diagnostikas metode ir dupleksa un krāsu doppleroskopija. Šīs 

dopplertehniskās iespējas ir atkarīgas no transplantāta artērijas un anastomozes vizualizācijas. Stenozes segmenti 

parādās kā šķietami gaismas plankumi. Dupleksa  doppleroskopija var novērtēt  stenozes  pakāpi, plūsmas pārmaiņas 

un viļņu formu. 

Stenozes kritēriji  ir: 

• fokālas frekvenču novirzes >7,5 kHz, 

• palielinātais asinsrites ātrums >200 cm/sek, 

• asinsrites ātrumu gradients starp stenotisko un poststenotisko segmentu (2:1), 

• zems  poststenotiskā  segmenta  RI (< 0,4), 

• poststenotiskā turbulence, 

• arterialās sistoles amplitūdas (SA) samazināšanās, 

• sistoliskās akcelerācijas laiks (SAT)  0,07 sekundēm, 

• sistoliskās akcelerācijas index  <3 mm/sek. 

 

Duplex sonoskopija indicē angfiogrāfiju, lai izslēgtu akcesorās artērijas vai intrarenālās stenozes, lai noteiktu stenozes 

pakāpi un lai ārstētu to.  Angiogrāfija ir jāizdara arī tad, ja:  

• klīniski ir lielas aizdomas uz stenozi, bet  doppleroskopiski  to  neatrod, 

• lai izslēgtu segmentāro vai papildartēriju stenozes. 

Taču proksimālo nieru artēriju stenozes ir vieglāk diagnosticēt, analizējot intrarenālo artēriju dopplera viļņu formu. 

Raksturīga viļņu forma stenozei ir pagarināta agrā akcelerācija un samazināta arteriālās sistoles amplitūda (tardus 

parvus viļņa forma). Šīs pārmaiņas apraksta dopplera spektrā izmantojot sistolisko akcelerācijas laiku (SAT) un 

sistolisko akcelerācijas indeksu (AI) un rezistences indeksu (RI). Maģistrālās artērijas tromboze ir tad, ja dupleksa un 

krāsu doppleroskopija neatrod arteriālo un venozo plūsmu. Angiogrāfija nepieciešama gadījumos, kad dopplera atrade 

ir šaubīga. Vēnu trombozes melnbaltā sonoskopijā ir nespecifiskas. Transplantāts var izskatīties pietūcis un 

hipoechodenss. Nieres vēnas tromboze nav redzama. Doppleroskopijā  ir raksturīga atrade – nieres venozo plūsmu 

nenovēro un artērijās ir atgriezeniska diastoliska plūsma. Šī reversā plūsma ir nespecifiska, jo to novēro pie smagas 

akūtas tremes un  akūtas tubulāras nekrozes. Taču, ja vēnā plūsma iztrūkst, tas liecina par vēnas trombozi. Ir 

zināmas arī atsevišķu ultrasonoskopisko izmeklēšanas veidu priekšrocības. Enerģijas doppleroskopijas  priekšrocības ir: 

• tā var noteikt ļoti lēnu asins plūsmu (kapilāro), 

• var noteikt šīs plūsmas ātrumu-1cm/sek (intralobārās artērijās un kortikālā zonā), 

• nav atkarīga no dopplera leņķa, 

• ir iespējams  pierakstīt skaņu (uz displey) bez traucējumiem, 

• var noteikt fokālus un segmentārus vaskularizācijas traucējumus. 

 



Enerģijas dopplera  nepilnības: 

• nevar noteikt plūsmas virzienu, 

• nevar diferencēt arteriālo plūsmu no venozās. 

Ir autori, kas uzskata, ka enerģijas dopplera (power doppler) sonoskopija, kurā lieto lielākas frekvences detektorus un 

iegūst attēlu ar samazinātu trokšņu bojājumiem, parāda labāk to kortikālo asins plūsmu nekā krāsu doppleroskopija . 

Nieres transplantāta enerģijas doppleroskopija ļauj  noteikt asins plūsmu mazos perifēros transplantāta asinsvados, 

kas sniedz  informāciju par kortikālo asinsriti (9., 10. attēls) un tādejādi varam spriest par transplantāta funkcijas 

prognozi apm. 12 mēnešus pēc transplantācijas. Transplantāta disfunkcijas gadījumā prognozi grūti noteikt pēc 

rezistences indeksa mērījumiem, jo tā ir ievērojami mazjūtīgāka. Neskaidros gadījumos, kad jādiferencē transplantāta 

treme no tubulopātijas, pat ļoti rūpīgi izmeklējot nieri ar sektorālo detektoru 4-7 MHz, gan ar lineāro detektoru 7-11 

MHz, lai iegūtu transplantāta priekšējās daļas attēlu, šīs metodes nevar sniegt informāciju par to, vai transplantāta 

disfunkcija ir tubulopātija vai treme. Šādos gadījumos autori iesaka mērīt RI interlobārās un ar krāsu doppleru 

novērtēt korteksa vaskularizāciju pakāpēs: 1. pakāpe – normāla vaskularizācija (liels asinsvadu blīvums) un 2. pakāpe 

- samazināta korteksa  vaskularizācija - ir redzami  perifērie asinsvadi, bet  interlobārās  artērijas nav skaidri izteiktas 

un signāli no interlobulārām  artērijām ir vāji vai nav dzirdami. Novērtējot šos rezultātus jāņem vērā klīniskā un 

laboratorā atrade,  kā arī transplantāta biopsijas rezultāti, jo tikai dop-pleroskopiski diagnosticēt akūtu tremi vai akūtu 

tubulāru nekrozi nav iespējams. (Abos gadījumos RI ir > 0.8). Doppleroskopija nav indicēta, ja transplantāta funkcija 

klīniski un laboratori ir pilnīgi normāla. Taču tā var palīdzēt, ja ir transplantāta disfunkcija, bet enerģijas 

doppleroskopijā korteksa vaskularizācija normāla. Tad terapija nav jāmaina, jo prognoze labvēlīga. Ja korteksa 

vaskularizācija ir samazināta, tad tas ir trauksmes signāls histoloģiskai izmeklēšanai, jo pastāv varbūtība, ka 

nepieciešama imunosupresīvās un mikrocirkulāciju uzlabojošās medikamentozās terapijas maiņa. Var būt gadījums, 

kad  doppleroskopiski vāja asinsrite un  paaugstināts RI, bet biopsija konstatē nekrozi, kas liek atcelt imunosupresiju, 

jo tā var veicināt infekcijas aktivizēšanos un neoplastiskas komplikācijas. Taču šais gadījumos visdrošāk veikt 

kodolmagnētiskās rezonanses (MR) izmeklējumus  ar kontrastvielu, jo MR var pierādīt, ka kortikālā išēmija nav pilnīga, 

un imunosupresujas turpināšana tomēr var palīdzēt tranplantāta funkcijai uzlaboties. Gan enerģijas dopplera, gan 

krāsu dopplera metodes var norādīt uz transplantāta disfunkciju tikai aptuveni. Jāuzsver, ka enerģijas dopplers ir 

informatīvāks nekā tikai rezistences indeksa mērījumi, jo spēj norādīt uz transplantāta prognozi. 

Tas liek mums saprast, cik  sarežģīta ir transplantētā orgāna  funkcionālo traucējumu diagnostika, un  tikai kombinējot  

attēla diagnostikas metodes ar histoloģiskām un bioķīmiskām, mēs vistuvāk nokļūsim pareizai diagnozei, kas norādīs  

pareizo terapijas veidu un sniegs labus mūsu darba rezultātus, atgriežot transplantāta saņēmēju dzīvei. 
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Summary.  
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Imaging methods of grafted kidney 

 

Various imaging methods are available for the examination of the renal transplant. This review focuses on the role of 

color and duplex ultrasonography in the evaluation of the renal arteries and veins. Ultrasonography helps to 

distinguish the causes of the renal functional disorders and allows to manage the correct therapeutical approach. 

 

 
1. attēls. Normāls nieres transplantāts. 

 

 
2. attēls. Normāla  transplantāta duplexdoppleroskopiskais pieraksts. 

 
 

 



 
3. attēls. Transplantāta akūta tremes reakcija. Augšpola laterālās kontūras defekts.  

 

 
4. attēls. Duplexdoppleroskopiskā līkne norāda akūtu transplantāta tremi. 

 

 
5. Attēls. Hematoma pēc transplantāta marginālas ruptūras tā augšpolā. 

 

 



 
6. Attēls. Hematoma. 

 

 
7. Attēls. Limfocēle ar sekundāru hidronefrozi. 

 

 
8. Attēls. Urostāze transplantāta bļodiņā. 

                



 
9. attēls. Normāla transplantāta garozas slāņa vaskularizācija enerģijas dopplerogrāfijas attēlā. 

 

 
10. attēls. Transplantāta nekrotiskas nefropātijas (2. pakāpe) aina enerģijas dopplerogrāfijas attēlā. 


