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I . daļa.  Ceļvedis nieres transplantācijā 
 
 
 
 
 
 

Esiet sveicināti Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas  
Latvijas Transplantācijas centrā! 

 
 
 
Pirmā nieres transplantācijas operācija Latvijā tika veikta 1973. gadā mūsu centrā. 
Kopš tā laika daudzi simti pacientu dzīvo ar sekmīgi strādājošu jaunu nieri. Arī šobrīd 
Latvijas Transplantācijas centrs ir vienīgā vieta mūsu valstī, kur var izdarīt nieres 
transplantāciju. 
 
Šajā bukletā jautājumu un atbilžu formā mēģināsim sniegt informāciju pacientiem, 
kas gaida nieres transplantāciju, tiem, kam niere jau pārstādīta, kā arī pacientu 
tuviniekiem, par dažādiem ar nieres transplantāciju saistītiem aspektiem.  
 
Bukletā sniegtās ziņas ir tikai pamatinformācija par nieres transplantāciju. Ja Jums 
rodas jautājumi, nekautrējieties tos uzdot jebkuram Transplantācijas centra 
darbiniekam! 
 
 
 

Noderīgi tālruņa numuri: 
 
67069543 – Latvijas Transplantācijas centra vadītājs, 
67069570 – Latvijas Transplantācijas centra transplantācijas koordinatori, 
67069402 – Latvijas Transplantācijas centra transplantācijas nodaļas vadītājs, 
67069202 – Latvijas Transplantācijas centra transplantācijas nodaļas ārsti, 
67069502 – Latvijas Transplantācijas centra transplantācijas nodaļas māsas, 
67069573 – Latvijas Transplantācijas centra ambulatorā daļa. 
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1. Nieres un nieru mazspēja 
 
 Kas ir nieres ?       
 
Nieres ir divi pupiņām līdzīgi orgāni, kas pieaugušam cilvēkam sver aptuveni  
115-170 g un ir apmēram cilvēka dūres lielumā. Tās atrodas vēdera dobuma 
aizmugurē abpus mugurkaulam zem ribām. Ap katru nieri ir taukaudu slānis, kas to 
pasargā.  

 
 

 
 
 Ko dara nieres ? 
 
Nieru galvenais uzdevums ir veidot urīnu, taču nierēm jāveic arī daudz citu darbu: 
 

• Nieres izvada no organisma tā vielmaiņas galaproduktus (“šlakvielas”). 
• Nieres regulē šķidruma daudzumu organismā. 
• Nieres regulē sāļu (nātrija, kālija) daudzumu organismā. 
• Nieres piedalās asinsspiediena regulācijā. 
• Nieres piedalās sarkano asinsķermenīšu (eritrocītu) veidošanā kaulu 

smadzenēs. 
• Nieres ietekmē kalcija daudzumu kaulos un kaulu stiprumu. 

 
 
 Kas notiek nieru mazspējas gadījumā ? 
 
Nieru mazspēju var izraisīt daudzas progresējošas nieru slimības, kuru rezultātā nieru 
audus pakāpeniski aizstāj saistaudi.  
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Nierēm ir ievērojamas darbības rezerves spējas. Arī tad, ja darbojas tikai 20% no 
vienas nieres, tā spēj paveikt visu darbu, ko parasti veic abas nieres. Tāpēc slimības, 
kas izraisa nieru mazspēju, parasti bojā abas nieres. 
Par nieru darbības pasliktināšanos un nieru 
mazspējas attīstību liecina: 

• nogurums, 
• tūskas, 
• elpas trūkums, 
• anēmija (mazasinība), 
• apetītes zudums, 
• slikta dūša, 
• nieze, 
• garastāvokļa izmaiņas (depresija, 

uzbudinājums u.c.), 
• libido zudums, impotence. 

 
 
Kādas ir nieru mazspējas aizstājterapijas metodes? 
 

• Hemodialīze, 
• Peritoneālā dialīze, 
• Nieres transplantācija. 

 
Hemodialīze ir asins attīrīšana no organisma vielmaiņas galaproduktiem ar īpašas 
ierīces – hemodialīzes filtra – palīdzību. Hemodialīzes gaitā asinis filtrā plūst gar 
puscaurlaidīgu membrānu, kuras poru izmēri ir tik lieli, ka organisma “šlakvielas” un 
liekais šķidrums tiek izvadīti ārā, bet vajadzīgās vielas tiek saglabātas organismā. 
Hemodialīzes seansi parasti notiek 3 reizes nedēļā un katrs seanss ilgst 4 stundas. 
Hemodialīzi veic caur īpaši izveidotu asinsvadu pieeju – arteriovenozo fistulu vai caur 
katetru, kas ievietots centrālā (kakla) vēnā.  
 
Peritoneālā dialīze attīra asinis no atkritumvielām, kā dabisku filtru izmantojot 
vēderplēvi. Lai varētu veikt peritoneālo dialīzi, vēdera sienā ievieto mīkstu caurulīti - 
katetru. Katetrs vēdera sienā atrodas pastāvīgi. Attīrošais jeb dializējošais šķidrums 
caur katetru nonāk vēdera dobumā. Atkritumvielas un liekais šķidrums no asinīm 
nonāk dialīzes šķidrumā. Pēc vairākām stundām dialīzes šķidrumu izvada no vēdera 
dobuma un izlej. Tad vēdera dobumā ievada svaigu dialīzes šķidrumu. 
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Nieres transplantācija. Pacientam tiek pārstādīta niere no dzīva vai miruša 
donora. 
 
 
 
Kādas ir nieres transplantācijas priekšrocības? 
 

Nieres transplantācija ir iespēja atgriezties pie gandrīz normāla dzīvesveida: 
• zūd nepieciešamība veikt regulāru dialīzi, 
• atgriežas enerģija un spēks, 
• nav vajadzīgi būtiski diētas ierobežojumi, 
• nav jāierobežo fiziskā aktivitāte, 
• ir iespēja atgriezties darbā un dzīvot pilnvērtīgu sociālo dzīvi.  
 
 
 

2. Pacienta sagatavošana nieres transplantācijai 
 

 
Vai ikvienam nieru mazspējas slimniekam veic nieres transplantāciju? 
 
Nē. Katru pacientu rūpīgi izvērtē viņa ārstējošais ārsts un Transplantācijas centra 
speciālisti, lai izlemtu, vai nieres transplantācija ir vispiemērotākā ārstēšanas metode 
tieši šim cilvēkam. 
Ja Jūs neesat pārliecināti par to, vai nieres transplantācija ir piemērota tieši Jums, 
jautājiet savam ārstam vai konsultējieties Latvijas Transplantācijas centrā. 
 
 
Kā tikt iekļautam transplantācijas “gaidīšanas sarakstā”? 

 
Jūsu ārstējošais nefrologs veiks nepieciešamos 
izmeklējumus un analīzes un nosūtīs Jūsu pie Latvijas 
Transplantācijas centra speciālistiem. 
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Kāpēc jāapmeklē Transplantācijas centra speciālisti? 
 
Tas nepieciešams, lai vēlreiz pārbaudītu Jūsu veselības stāvokli un tā atbilstību 
iespējai veikt transplantācijas operāciju, kā arī, lai vajadzības gadījumā nozīmētu 
papildus izmeklējumus.  
 
 
Kas notiks vizītes laikā Transplantācijas centrā? 
 

Apmeklējuma laikā Transplantācijas centra 
ārsts Jums sniegs informāciju par nieres 
transplantācijas operāciju un uzklausīs Jūsu 
jautājumus par to. Ārsts rūpīgi izvērtēs jau 
veikto analīžu un izmeklējumu rezultātus, 
novērtēs Jūsu vispārējo fizisko un psihisko 
stāvokli un gatavību operācijai. Nepie-
ciešamības gadījumā tiks nozīmēti papildus 
izmeklējumi, lai novērtētu Jūsu: 

• sirds stāvokli, 
• nestrādājošo nieru stāvokli,  
• kuņģa, zarnu un žultspūšļa stāvokli, 
• urīnpūšļa stāvokli,  

• zobu un smaganu stāvokli, 
• priekšdziedzera stāvokli (vīriešiem),  
• krūšu dziedzeru un dzemdes stāvokli (sievietēm). 

Katram pacientam svarīgo papildizmeklējumu klāsts var atšķirties. To noteiks 
transplantācijas centra ārsts. 
 
Apmeklējuma laikā tiks paņemtas arī vairākas analīzes, kas ļaus turpmāk piemeklēt 
Jums vispiemērotāko (“saderīgāko”) nieres transplantātu. 
 
Dodoties uz vizīti transplantācijas centrā, varat ņemt līdzi kādu tuvinieku vai draugu, 
lai visus neskaidros jautājumus par nieres transplantāciju apspriestu kopā. Varat Jūs 
interesējošos jautājumus iesniegt arī rakstiski. 
 
Kas notiks tālāk? 
 
Jūsu vārds tiks ierakstīts transplantācijas “gaidīšanas sarakstā” un Jums būs 
jāparaksta dokuments, kas apliecina Jūsu vēlēšanos gaidīt nieres transplantāciju. 
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Tiks piereģistrēta Jūsu adrese un mājas tālruņa numurs (vai, labāk, mobilā tālruņa 
numurs), lai piemērotas donora nieres gadījumā varētu Jūs uzaicināt uz operāciju. 
 
Atcerieties, ka iekļaujot Jūs transplantācijas “gaidīšanas sarakstā”, ir jābūt 
iespējai sazināties ar Jums jebkurā diennakts laikā! 
 

3. Atrašanās “gaidīšanas sarakstā” 
 
 
Kas jādara gaidot nieres transplantāciju? 
 

• Jāturpina regulāri apmeklēt hemodialīzes seansus vai jāveic peritoneālā dialīze 
(retos gadījumos “gaidīšanas sarakstā” iekļauj arī pacientus pirmsdialīzes 
periodā). 

• Jāturpina ievērot visi diētas ieteikumi. 
• Jāierobežo uzņemtā šķidruma daudzums (ja to ieteicis ārsts). 
• Jālieto visi ārsta nozīmētie medikamenti. 
• Regulāri jāveic veselības stāvoklim atbilstoši fiziskie vingrinājumi. 
• Jāatmet smēķēšana (ja esat to iepriekš darījis). 
• Regulāri jāturpina apmeklēt zobārstu. 

 
Tas viss ļaus uzturēt labu veselības stāvokli pirms nieres transplantācijas operācijas. 
 

• Ja dodaties ceļojumā vai atvaļinājumā, paziņojiet par to transplantācijas 
koordinātoram, lai vajadzības gadījumā ar Jums var sazināties. 

• Ja tiek mainīta Jūsu adrese vai tālruņa numurs, arī par to paziņojiet 
transplantācijas koordinātoram. 

• Ja, esot transplantācijas “gaidīšanas sarakstā”, Jūsu veselības 
stāvoklis krasi pasliktinās (Jūs nokļūstat slimnīcā vai Jums tiek 
ārstēta kāda nopietna blakusslimība), lūdziet savu ārstējošo nefro-
logu sazināties ar transplantācijas koordinaroru, lai izlemtu jautā-
jumu par Jūsu īslaicīgu izslēgšanu no transplantācijas “gaidīšanas 
saraksta”. 
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Cik ilgi ir jāgaida nieres transplantācija? 
 
Pēc tam, kad esat piekritis nieres transplantācijai un esat iekļauts transplantācijas 
“gaidīšanas sarakstā”, var paiet nedēļas, mēneši un pat vairāki gadi, līdz tiks iegūta 
Jūsu organismam saderīga niere. Diemžēl, gaidīšanas ilgumu nevar paredzēt. 

Ja kāds no Jūsu tuviniekiem vai draugiem ir gatavs ziedot vienu nieri, tad šo 
gaidīšanas laiku var saīsināt un operācijas laiks ir jau iepriekš paredzams. 

Kamēr atrodaties transplantācijas “gaidīšanas sarakstā”, ik pēc 3 mēnešiem Jūs 
apmeklēsiet Latvijas Transplantācijas centru, lai atkārtoti izvērtētu Jūsu veselības 
stāvokli un atkārtoti ņemtu asins paraugus “saderīgas” donora nieres piemeklēšanai. 

 
Kā tiek iegūti donororgāni? 
 
Ir divu veidu donoru nieres transplantācijai: 

• donoru nieres no mirušiem cilvēkiem, 
• nieres no dzīviem donoriem (radiniekiem, ģimenes locekļiem). 

 
Nieres no miruša cilvēka organisma var 
izņemt tikai pēc nāves konstatācijas. Visi nieru 
donori tiek rūpīgi izmeklēti, lai nepieļautu 
infekcijas slimību (hepatīti, AIDS u.c.) pār-
nešanu ar donororgānu tā saņēmējam. 
 
Likums nosaka, ka Jums netiks sniegtas 
nekādas ziņas par Jums transplantētās nieres 
donora personību.  
 
Informāciju par nieres transplantāciju no 
dzīviem donoriem Jūs atradīsiet šī bukleta  
2. daļā.  

 
 

4. Nieres transplantācijas operācija 
 
 
Kas notiek, ja atrasta Jums piemērota donora niere? 
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Ja Transplantācijas centra rīcībā būs Jūsu organismam saderīga niere, transplan-
tācijas koordinators Jūs nekavējoties informēs un precizēs laiku, 
kurā varēsiet paspēt ierasties P. Stradiņa klīniskās universitātes 
slimnīcas Latvijas Transplantācijas centrā.  
 
Šis zvans var atskanēt jebkurā diennakts stundā! 
 
Pirms dodaties uz slimnīcu, neaizmirstiet informēt transplantācijas 
koordinatoru par to: 

• vai Jūs šobrīd esat vesels (vai Jums nav paaugstināta 
temperatūra, vīrusu infekcija vai kāda cita slimība, kas 
neļauj veikt operāciju), 

• kad bijis pēdējais hemodialīzes seanss vai peritoneālā 
šķidruma apmaiņa, 

Savukārt, koordinators informēs Jūs: 
• par to, ka turpmāk (līdz operācijai) nedrīkstat ēst un dzert, 
• par lietām, kas jāpaņem uz slimnīcu (dokumenti, tualetes piederumi, 

naktstērps u.c.), 
• par to, ka uz slimnīcu jāņem līdzi visus medikamentus, ko lietojat ikdienā, 
• par to, ka peritoneālās dialīzes pacientiem jāņem līdzi uz slimnīcu PD 

aprīkojums. 
 
Ierodoties slimnīcā, Jums jādodas tieši uz Latvijas Transplantācijas centru, 2. nieru 
transplantācijas nodaļu, kur Jūs sagatavos operācijai. 
 
Kas notiks, ierodoties Transplantācijas centrā uz operāciju? 
 
Nodaļā, tiekoties ar dežūrpersonālu, tiks novērtēts Jūsu pašreizējais veselības 
stāvoklis, noformēti dokumenti, veikti vajadzīgie izmeklējumi un sagatavošana 
operācijai. 
Neaizmirstiet informēt ārstu par zāļu nepanesību, ja tāda Jums ir! 
 
Vai nieres transplantācijas operācija noteikti tiks veikta šajā reizē? 
 
Nē. Tikai veicot visus izmeklējumus un novērtējot Jūsu veselības stāvokli tieši pirms 
operācijas, ārsti varēs izlemt, vai operāciju iespējams veikt šodien. 
 
Kur tiks veikta nieres transplantācijas operācija? 
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Operāciju izdarīs nieru transplantācijas nodaļas operāciju zālē. Tā 
notiek narkozē un var ilgt 2 – 4 stundas. 
Kur tiks novietota pārstādītā niere? 
 
Nieri pārstāda labajā vai kreisajā pusē, vēdera lejasdaļā. 
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Kas notiks ar Jūsu paša nierēm? 
 
Transplantācijas laikā paša nieres netiek skartas, t.i. tās paliek savā vietā. 
 
 
 
Pēcoperācijas drenas un katetri 
 

• Operācijas laikā, lai atvieglotu urīna izvadīšanu no urīnpūšļa, uz 5 diennaktīm 
tajā tiks ievietots katetrs. 

• Operācijas brūcē būs drena, ko izņems pēc 1 – 2 dienām. 
• Starp pārstādītās nieres bļodiņu un urīnpūsli tiks ievietots stents (caurulīte), 

kuru izņems pēc 2- 3 nedēļām. 
• Pēc operācijas Jums rokas vēnā ievietos katetru šķidruma un medikamentu 

ievadei. Dažos gadījumos šādu katetru būs jāievada kakla vēnā.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – centrālais (kakla) vēnas katetrs 
b – drena  
c – urīnpūšļa katetrs 
d – perifērais (rokas) vēnas katetrs 
e – stents  
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Vai pārstādītā niere sāks strādāt uzreiz? 
 
Pārstādītā niere var sākt darboties (izdalīt urīnu) nekavējoties, taču tās darbība var 
būt atlikta. Tad vēl 3 – 4 nedēļas būs nepieciešama dialīze. 
 
 
 

5.  Pēcoperācijas periods 
 

Cik drīz pēc operācijas es varēšu staigāt? 
 

• Bieži vien pacienti sāk staigāt jau pāris dienas pēc operācijas. Sākumā tas 
jādara ar māsiņas vai fizioterapeita palīdzību. Viņi parādīs, kā pareizi tikt ārā 
no gultas un atbalstīs Jūsu pirmos soļus.  

• Jāņem vērā, ka Jūsu organisms pēc operācijas būs ļoti jūtīgs pret infekcijām. 
Tāpēc pirmajās pēcoperācijas dienās nav vēlams iet tālāk par pēcoperācijas 
bloku un kontaktēties ar cilvēkiem, kuri nākuši  Jūs apciemot. 

• Pēc operācijas, kamēr pavadāt laiku guļot, svarīgi izdarīt elpošanas vingri-
nājumus. Tas nepieciešams, lai nesaslimtu ar pneimoniju, kas var nopietni 
sarežģīt Jūsu atveseļošanos. 

• Pēc operācijas pie Jums ieradīsies fizioterapeits, lai parādītu Jums nepie-
ciešamos vingrojumus. Tie nostiprinās novājināto muskulatūru, uzlabos 
asinsriti un novērsīs gaisa sastrēgumu plaušās. 

 
Cik drīz pēc operācijas es varēšu ēst? 
 

• Uzreiz pēc operācijas Jūs nevarēsiet ēst un dzert. Pēc dažām stundām Jūs 
sāksiet maziem malciņiem dzert šķidrumu. Nākošajā dienā pēc operācijas 
izdzertā šķidruma daudzumu parasti vairs nav jāierobežo, bet uzturā var lietot 
šķidru barību. 3 – 4 dienas pēc operācijas Jūs jau varēsiet ēst normālu uzturu.  

• Jūsu ārsts novērtēs, cik daudz šķidruma Jums būtu jāizdzer katru dienu. 
Atcerieties, ka Jums būs jādzer daudz vairāk šķidruma nekā Jūs to mēdzāt 
darīt dialīzes laikā – tie var būt vairāki litri šķidruma dienā. Dažiem cilvēkiem 
uzreiz pēc nieres transplantācijas operācijas izdalās ļoti daudz urīna (poliūrija). 
Par to nav jāuztraucas, jo pakāpeniski urīna daudzums samazināsies. Tomēr 
šādā gadījumā īslaicīgi šķidrumu Jums ievadīs arī vēnā. 

 
 
Cik drīz pēc operācijas es varēšu doties mājās? 
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• Parasti 3 – 4 nedēļas pēc operācijas Jūs jutīsieties tik stiprs, lai varētu doties 

mājās un tur turpināt ārstēšanos. 
• Tomēr dažiem slimniekiem pēcoperācijas periods slimnīcā var ievilkties (skat. 

nodaļu par sarežģījumiem agrīnā pēcoperācijas periodā). 
 
 

6. Medikamentu lietošana  
pēc nieres transplantācijas 

 
 
Kā mainīsies zāļu lietošana pēc nieres transplantācijas ? 
 

 
Vissvarīgākās zāles, ko Jūs sāksiet lietot pēc nieres 
transplantācijas, ir imūnsupresijas medikamenti. Imūn-
sistēma ir mūsu organisma dabīgā aizsargsistēma. Tās 
pamatuzdevums ir atklāt un iznīcināt organismam svešas 
vielas un audus, ieskaitot pārstādīto nieri un dažādu infekciju 

ierosinātājus. Imūnsupresijas medikamenti palīdzēs vājināt organisma uzbrukumu 
transplantētajai nierei - neļaus imūnsistēmai “atgrūst” jauno nieri.  
 

Jums obligāti jālieto šīs zāles katru dienu,  
kamēr vien pārstādītā niere strādā! 

 
 
Kādus imūnsupresijas medikamentus es lietošu ? 
 
Pēc nieres transplantācijas Jums tiks nozīmēts imūnsupresijas medikamentu 
komplekss – visbiežāk trīs no tālāk minētajiem medikamentiem: 

 
1. Ciklosporīns A (Sandimmun Neoral, Equoral, Cicloral, CicloHEXAL), 
2. Mikofenolāta mofetils (Cell Cept, Myfortic), 
3. Prednizolons, 
4. Azatioprīns (Imuran, AzarekHEXAL), 
5. Sirolīms (Rapamune), 
6. Takrolīms (Advagraf, Prograf). 
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Ja Jūs nelietosiet šīs zāles saskaņā ar ārsta norādījumiem (patvaļīgi 
samazināsiet to devu vai atcelsiet kādu no zālēm), tas izraisīs tremi jeb 
nieres atgrūšanu un Jūs varat transplantēto nieri zaudēt. 
 
Šīs zāles ļoti precīzi jādozē – ja imūnsupresija ir pārāk maza, var veidoties treme, 
taču arī pārāk lielas zāļu devas var izraisīt sarežģījumus. Agrīnajā pēctransplantācijas 
periodā (pirmajos 3 mēnešos pēc operācijas) imūnsupresijas medikamentu devas būs 
lielas, taču pakāpeniski zāļu devas mazināsies. 
Visas imūnsupresijas zāles Jūs saņemsiet bez maksas. Uzreiz pēc transplantācijas tās 
izsniegs nodaļā, bet, izrakstoties no slimnīcas, Jūs šīs zāles turpināsiet saņemt 
aptiekā pret bezmaksas receptēm, ko izrakstīs Transplantācijas centra ambulatorā 
kabineta ārsts. 
 
Dažreiz operācijas laikā un pirmajās dienās pēc transplantācijas Jums tiks nozīmēts 
vēl kāds no indukcijas jeb ievadimūnsupresijas medikamentiem: 
 

1. Baziliksimabs (Simulect), 
2. Antitimocitārais globulīns (ATG). 

 
Šīs zāles ļaus mazināt pārējo imūnsupresijas medikamentu devas. Pētījumi liecina, ka 
šīm zālem ir ļoti maz nevēlamu blakusparādību. 
 
Vai imūnsupresijas medikamentiem ir blakusparādības ? 
 
Atsevišķos gadījumos imūnsupresijas zāles var izraisīt blakusparādības. Tomēr tas, ka 
blakusparādības kādam citam pacientam bijušas, nenozīmē, ka arī Jums tās noteikti 
būs. Lietojot visas imūnsupresijas zāles, var pieaugt infekciju risks. Ar laiku tas 
mazinās, jo tiek samazinātas imūnsupresijas preparātu devas. Tomēr Jums jābūt 
piesardzīgam – ja ir pazīmes, kas liecina par infekciju, sazinieties ar Transplantācijas 
centra ārstu, kurš ieteiks, kā turpmāk rīkoties. 
 
Katram imūnsupresijas medikamentam var būt savas īpašas blakusparādības: 
 

1. Ciklosporīnam A  - augsts asinsspiediens, pastiprināta matu augšana, smaganu 
jūtīgums un pietūkums, roku trīce, paaugstināts cukura līmenis asinīs, 
transplantētās nieres bojājums, ja ciklosporīna līmenis asinīs ir pārāk augsts. 

2. Mikofenolāta mofetilam  – caureja, vēdera uzpūšanās, dedzināšana, slikta dūša 
un vemšana. Dažreiz var būt samazināts leikocītu skaits asins analīzē. 
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3. Azatioprīnam  – blakusparādības ir reti. Dažreiz var būt aknu darbības 
traucējumi, samazināts leikocītu skaits asins analīzē. 

4. Prednizolonam – paaugstināta apetīte, ķermeņa svara pieaugums, sejas 
apaļums, kaulu trauslums jeb osteoporoze, kuņģa un zarnu kairinājums, 
paaugstināts cukura līmenis asinīs jeb cukura diabēts. 

5. S irolīmam  – paaugstināts holesterīna līmenis asinīs, samazināts leikocītu, 
eritrocītu un trombocītu skaits asins analīzē, caureja, limfas sakopojumi audos ap 
transplantātu, izsitumi uz ādas. 

6. Takrolīmam  – roku trīce, galvassāpes, redzes traucējumi, jušanas traucējumi 
(durstīšanas sajūta ādā), paaugstināts cukura līmenis asinīs, transplantētās nieres 
bojājums, ja takrolīma līmenis asinīs ir pārāk augsts. 

 
Vai pēc nieres transplantācijas būs jālieto arī citas zāles? 
 
Iespējams, ka Jums būs jālieto kāds no zemāk minētajiem medikamentiem: 

 
• antibiotiķu preparāti, lai mazinātu infekcijas risku, 
• preparāti, kas aizsargā kuņģa gļotādu pret iekai-

suma un čūlas veidošanos (piemēram, omepra-
zols, ranitidīns u.c.), 

• pretvīrusu preparāti (aciklovīrs, ganciklovīrs vai 
valganciklovīrs), 

• preparāti, kas pasargā no sēnīšu infekcijām 
(piemēram, flukonazols, ketokonazols), 

• pirmajās nedēļās pēc transplantācijas dažreiz 
Jums var nozīmēt zāles, kas šķidrina asinis 
(piemēram, heparīnu), lai novērstu trombu veido-
šanos pārstādītās nieres asinsvados, bet vēlākā  

                                        laikā pēc transplantācijas dažreiz jālieto aspirīns, 
• preparāti, kas samazina augstu asinsspiedienu, 
• preparāti, kas normalizē holesterīna līmeni asinīs, 
• kalcija un D vitamīna preparāti, lai pasargātu Jūsu skeletu no osteoporozes 

veidošanās. 
 
Kā lietot citus medikamentus pēc nieres transplantācijas ? 
 
Daudzas zāles savstarpēji mijiedarbojas. Tas attiecas arī uz imūnsupresijas medika-
mentiem.  
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Ja pērkat aptiekā bezrecepšu medikamentus, informējiet aptiekāru par to, ka lietojat 
imūnsupresijas zāles. 
 
Ja ģimenes ārsts Jums izraksta jaunas zāles, viņam jāzina, kā tās mijiedarbosies ar 
imūnsupresijas medikamentiem. Šaubu gadījumos ģimenes ārstam vai Jums pašam 
būtu jākonsultējas ar Transplantācijas centra speciālistiem. 
Ja Jūs lietojat ciklosporīna A vai takrolīma preparātus, tie var mijiedarboties ar zemāk 
minētajām zālēm un pārtikas vielām (pieaugs ciklosporīna A vai takrolīma līmenis 
asinīs): 

• eritromicīnu, 
• klaritromicīnu, 
• flukonazolu, 
• ketokonazolu, 
• nifedipīnu,  
• felodipīnu, 
• amlodipīnu, 
• greipfrūtu sulu, 
• augu valsts zāļu preparāti (it īpaši - asinszāli). 

 
Arī daudzas citas zāles var mijiedarboties ar imūnsupresijas medikamentiem. Ja Jums 
vai Jūsu ģimenes ārstam rodas šaubas, apspriediet to ar Transplantācijas centra 
speciālistiem. 
 
Greipfrūtu sula - lietojot to kopā ar ciklosporīnu A vai takrolīmu, greipfrūtu sula 
paaugstina šo zāļu līmeni asinīs. Bet pārāk augsts ciklosporīna un takrolīma līmenis 
var izraisīt pārstādītās nieres bojājumu. Tāpēc greipfrūtu sulu labāk nedzert. 
 
Augu valsts zāļu preparāti – Jums nevajadzētu lietot nekādus augu valsts zāļu 
preparātus (it īpaši asinszāli) bez saskaņošanas ar Transplantācijas centra speciā-
listiem. 
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7. Nieres transplantācijas rezultāti un komplikācijas 
 
 
Cik sekmīga ir nieres transplantācija ? 
 
Nieres transplantācijas rezultāti Latvijā ir gluži tādi paši kā nieres transplantācijas 
rezultāti pārējās Eiropas valstīs. Šie rezultāti liecina, ka nieres transplantācija ir ļoti 
sekmīga hroniskas nieru mazspējas ārstēšanas metode. Tomēr, kā jebkurai 
ārstēšanas metodei, arī nieres transplantācijai var būt sarežģījumi. Daži no tiem 
aprakstīti šajā nodaļā. 
 
Sarežģījumi agrīnā pēctransplantācijas periodā. 
 
Atlikta transplantāta funkcija – ne visi nieres transplantāti sāk strādāt uzreiz pēc 
operācijas. Neliela daļa no pārstādītām nierēm sāk strādāt nedaudz vēlāk. Iespējams, 
ka šajā laikā Jums būs nepieciešama dialīze. Pacientiem, kam pirms transplantācijas 
veikta periotoneālā dialīze, dažreiz to vajadzēs aizstāt ar hemodialīzi. Ja Jums nav 
izveidota arterio-venozā fistula, kakla vēnā ievietos īpašu dialīzes katetru, lai varētu 
veikt hemodialīzi. 
 
Atgrūšana (treme) – imūnsistēma ir tā, kas normāli aizsargā mūsu organismu pret 
„svešiniekiem”, t.i. baktērijām un vīrusiem. Imūnsistēma atpazīst „iebrucējus” kā 
organismam svešas vielas  un cenšas tos sagraut. Diemžēl, arī pārstādīto nieri 
imūnsistēma uzskata par svešķermeni un cenšas ar to cīnīties – to sauc par tremi. 
Imūnsupresijas zāles vājina šo organisma imūnsistēmas atbildes reakciju.  
Tomēr, par spīti zālēm, treme agrīnajā pēctransplantācijas periodā (it īpaši pirmajos 
3 mēnešos pēc transplantācijas) ir samērā parasta parādība. Par tremi var liecināt: 

• drudzis un paaugstināta ķermeņa temperatūra, 
• sāpes pārstādītās nieres apvidū, 
• samazināts urīna daudzums, 
• gripai līdzīgi simptomi – kaulu laušana, nespēks. 

 
Daudzos gadījumos šīs pazīmes var būt vāji izteiktas, bet vienīgā tremes pazīme ir 
analīžu pasliktināšanās. Akūtu tremi parasti diagnosticē, veicot nieres transplantāta 
biopsiju. 
 
Agrīnā pēctransplantācijas periodā treme parasti labi pakļaujas ārstēšanai. Tremi 
ārstē 5 dienas ar palielinātām imūnsupresijas medikamenta prednizolona devām 
(dodot to intravenozas sistēmas veidā). Retos gadījumos tremi neizdodas izārstēt. 
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Tādā gadījumā nieres transplantātu izņem un Jums jāatgriežas dialīzē. Kad jutīsieties 
pietiekami atlabis pēc šīs operācijas, ar savu ārstējošo nefrologu varēsiet apspriest 
jautājumu par atkārtotu iekļaušanu transplantācijas “gaidīšanas sarakstā”. 
 
Infekcija – pati operācija un imūnsupresijas zāles pēc tās padara Jūs uzņēmīgāku 
pret infekcijām. Vairumu no šīm infekcijām (urīnceļu infekciju, operācijas brūces 
infekciju, plaušu infekciju) izraisa bieži sastopamas baktērijas, ko var sekmīgi izārstēt 
ar antibiotiķu preparātiem. Tomēr, sakarā ar imūnsupresijas zāļu lietošanu, Jums var 
veidoties arī retāk sastopamas, taču nopietnas (pat dzīvību apdraudošas) infekcijas – 
citomegalovīrusu infekcija, sēnīšu infekcija, pneimocistu infekcija. Citomegalovīrusu 
(CMV) infekcija jāmin īpaši. Pacientiem, kam nav jālieto imūnsupresijas zāles vai kam 

nav nieru slimības, CMV infekcija norit ļoti viegli. 
Taču uz imūnsupresijas medikamentu fona tā var 
noritēt ļoti smagi un, dažreiz apdraudēt pacienta 
dzīvību. Par CMV infekciju pēc nieres trans-
plantācijas var liecināt sagurums, paaugstināta 
ķermeņa temperatūra, drudzis, dažreiz pievie-
nojas elpas trūkums vai pasliktinās nieres 
transplantāta funkcija (pasliktinās asins 

bioķīmiskās analīzes - kreatinīns, urīnviela). Ar jauniem, spēcīgiem pretvīrusu 
medikamentiem parasti izdodas nepieļaut CMV infekcijas attīstību vai, ja infekcija 
izveidojusies, sekmīgi to ārstēt. Ar laiku, samazinoties imūnsupresijas medikamentu 
devām, infekcijas risks arī mazinās, tomēr pilnībā tas neizzūd nekad. 
 
Ja kādam no Jūsu draugiem vai tuviniekiem ir nopietna infekcija, nevajadzētu viņus 
apmeklēt slimības laikā, jo pats varat inficēties. 
 
Cukura diabēts (paaugstināts cukura līmenis asinīs) ir slimība, kas var 
parādīties pirmo reizi pēc nieres transplantācijas. To izraisa imūnsupresijas 
medikamentu (takrolīma, lielu prednizolona devu, ciklosporīna) lietošana. Diabēts 
veidojas aptuveni 10 – 15% pacientu pēc transplantācijas. To ārstē ar diētu un, 
dažreiz, tabletēm vai insulīna injekcijām. 
 
Urīna noplūde audos – dažreiz pārstādītās nieres urīnvadā vai urīnpūslī var 
izveidoties sūce, pa kuru urīns izplūst apkārtējos audos. Parasti tādos gadījumos 
vajadzīga atkārtota operācija, lai sūci aizšūtu. 
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Asiņošana – kā visu ķirurģisku operāciju gadījumā, arī pēc nieres transplantācijas ir 
zināms iekšējas asiņošanas risks. Asiņošanas gadījumā būs nepieciešama asins 
pārliešana un, iespējams, atkārtota operācija, lai likvidētu asiņošanas iemeslu. 
 
Tromboze – ļoti retos gadījumos pēc transplantācijas pārstādītās nieres artērijā vai 
vēnā izveidojas trombs un asinsrite nierē apstājas. Ja tas notiks, Jūs operēs vēlreiz 
un transplantātu izņems. 

 
Kas ir  pārstādītās nieres biopsija? 
 
Lai noskaidrotu pārstādītajā nierē notiekošos procesus, ar īpašu adatu no nieres 
paņems nelielu audu gabaliņu, lai turpmāk izmeklētu mikroskopā. Biopsija, līdztekus 
citām analīzēm un izmeklējumiem, ļauj noskaidrot iemeslus sliktai transplantētās 
nieres funkcijai. 
 
Sarežģījumi vēlīnā pēctransplantācijas periodā 
 
Hroniska treme veidojas attālā pēctransplantācijas periodā un to raksturo 
pakāpeniska transplantāta funkcijas un asins bioķīmisko analīžu (kreatinīna, 
urīnvielas) pasliktināšanās. Arī hronisku tremi vēro samērā bieži, taču pagaidām nav 
specifisku zāļu, kas varētu pilnībā to izārstēt vai apturēt šī tremes veida attīstību. 
 
Ķermeņa svara pieaugumu bieži vēro pēc sekmīgas nieres transplantācijas, jo, 
normalizējoties nieres funkcijai, uzlabojas apetīte. Otrs iemesls svara pieaugumam ir 
imūnsupresijas zāļu (prednizolona) lietošana. Svaru var kontrolēt ar veselīgu diētu un 
regulāriem fiziskiem vingrinājumiem. 
 
Augstu asinsspiedienu vēro gandrīz visiem pacientiem pēc nieres transplantācijas. 
Arī to izraisa imūnsupresijas zāles (galvenokārt, ciklosporīns, prednizolons un 
takrolīms). Bez tam, augsts asinsspiediens atkarīgs no nieru kaites, kas izraisījusi 
nieru mazspēju un no pārstādītās nieres funkcijas. Retos gadījumos asinsspiediena 
paaugstināšanos izraisa transplantētās nieres artērijas sašaurinājums. Pacientiem ar 
augstu asinsspiedienu regulāri jālieto spiedienu pazeminošas zāles. 
 
Holesterīna līmenis asinīs un citu asins taukvielu līmenis var pieaugt pēc 
transplantācijas. To izraisa gan imūnsupresijas medikamenti, gan daudzi citi iemesli. 
Lai pazeminātu holesterīnu, Jums būs jāievēro veselīga diēta un, dažreiz jālieto 
īpašas zāles. 
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Sirds un asinsvadu slim ības (stenokardija, miokarda infarkts, 
insults vai asinsrites traucējumi locekļos) pacientiem ar pārstādītu 
nieri un dialīzes pacientiem vēro daudz biežāk nekā cilvēkiem bez 
nieru slimībām. Nieres transplantācija sirds un asinsvadu slimību 
risku nesamazina, tāpēc ļoti būtiski ir pārtraukt smēķēšanu (ja esat 
to darījis iepriekš) un izpildīt visus ārsta ieteikumus, lai mazinātu 
asinsspiedienu un holesterīnu, kā arī izvairītos no diabēta attīstības. 
Bez tam svarīgi saglabāt normālu ķermeņa svaru un regulāri 
vingrot.  

 
Osteoporoze un citas kaulu saslimšanas pēc nieres transplantācijas var būt biežāk 
gan sievietēm, gan vīriešiem. To izraisa lielas imūnsupresijas medikamenta 
prednizolona devas, taču loma ir arī citiem faktoriem. Ja Jums jau ir bijuši kaulu 
lūzumi vai esat sieviete menopauzē, iespējams, Jums tiks nozīmētas īpašas zāles 
osteoporozes profilaksei un ārstēšanai. 
 
Aknu slimības jeb hepatīti ir reta komplikācija pēc nieres tranplantācijas. Tos var 
izraisīt imūnsupresijas mdikamenti un vīrusu infekcijas. Tāpēc jau pirms operācijas, 
iekļaujot Jūs  transplantācijas „gaidīšanas sarakstā”, Jums tiks ņemtas analīzes, kas 
liecina par hepatīta esamību. Analīzes, kas parāda aknu darbību, regulāri tiks 
noteiktas arī pēc nieres transplantācijas. 
 
Nieru slimības, kas izraisījusi Jūsu paša nieru mazspēju, atgriešanās 
transplantātā notiek samērā reti un pārstādītās nieres mazspēju tā izraisa tikai 
atsevišķos gadījumos. Dažas nieru slimības mēdz recidivēt transplantātā biežāk nekā 
citas, tāpēc ja Jums ir kāda no šīm slimībām, tiksiet regulāri novērots. Dažreiz, 
nezināmu iemeslu dēļ, transplantātā nieres iekaisums jeb nefrīts var izveidoties no 
jauna. 
 
Audzēji pacientiem pēc nieres transplantācijas ir biežāk nekā cilvēkiem bez nieru 
slimībām. Tie attālā pēctransplantācijas periodā var veidoties kā imūnsupresijas 
medikamentu lietošanas un atsevišķu vīrusu infekciju sekas. Trīs biežākie audzēju 
veidi ir ādas vēzis, dzemdes kakla vēzis un limfomas. Lai mazinātu ādas vēža risku, 
jāizvairās ilgstoši atrasties saulē un jālieto aizsargkrēmi ar ultravioleto staru filtru. 
Sievietēm katru gadu jāveic ginekoloģiska izmeklēšana un iztriepes no dzemdes 
kakla. 
 

http://classroomclipart.com/cgi-bin/kids/imageFolio.cgi?direct=Clipart/Medical&img=45�
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Ir skaidrs, ka daudzi no augstāk minētajiem pēctransplantācijas sarežģījumiem saistīti 
ar imūnsupresijas medikamentu lietošanu. Tomēr, lai pārstādītā niere strādātu, šie 
medikamenti noteikti jālieto. Iespējams, ka nākotnē tiks ieviesti jauni imūnsupresijas 
preparāti, kam blakņu būs mazāk, un arī Jūs tos saņemsiet. 
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8. Dzīve ar pārstādītu nieri 
 
Cik bieži man būs jāapmeklē ārsts? 

 
Vizītes pie Transplantācijas centra ārstiem - pēc izrakstīšanās no slimnīcas 
Jums regulāri būs jāapmeklē nefrologs/transplantologs Latvijas Transplantācijas 
centra ambulatorajā kabinetā. Pirmajos mēnešos pēc transplantācijas vizītes būs 

biežāk, bet, ja pārstādītā niere strādās labi, 
turpmāk vizītes būs retāk (parasti 4 reizes 
gadā). Apmeklējuma laikā Jums paņems 
asins paraugus transplantētās nieres dar-
bības novērtēšanai, Jūsu veselības stāvokli 
novērtēs ārsts, kurš izrakstīs zāles turpmākai 
lietošanai, un, vajadzības gadījumā, nosūtīs 
Jūs uz papildizmeklējumiem. 
 
 
 

Ja Jūs lietojat ciklosporīna A vai takrolīma preparātus, nedzeriet tos vizītes 
dienā no rīta līdz asins paraugu paņemšanai.  
Kārtējo ciklosporīna A vai takrolīma devu Jūs iedzersiet uzreiz pēc tam, kad paņemti 
asins paraugi.  
 
Tās dienas vakarā, kad esat apmeklējis Transplantācijas centra speciālistu un Jums 
veiktas analīzes, Jums obligāti jāpiezvana uz Transplantācijas centru, kur uzzināsiet 
analīžu rezultātus un to, vai Jums nav jāmaina zāļu lietošanas shēma. Pasliktinoties 
analīzēm, Jums ieteiks atkārtoti ārstēties slimnīcā. 
 
Kāda būs mana diēta mājās? 
 
Veselīgam uzturam jākļūst par Jūsu dzīves veida neatņemamu daļu. Veselīgu uzturu 
veido: 

 augļi (atcerieties, ka daži augļi, piemēram, banāni, satur daudz kālija, 
tāpēc tos nevajadzētu ēst pārāk daudz), 

 dārzeņi, 
 pilngraudu maize un citi graudu uzturprodukti, 
 piena produkti ar zemu tauku saturu (kalcija avots), 
 liesa gaļa un zivis (olbaltumvielu avots). 
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Daži padomi par uzturu pēc nieres transplantācijas: 

• nosverieties katru dienu, 
• ierobežojiet sāls daudzumu uzturā, 
• izvairieties no saldumu un našķu lietošanas starp ēdienreizēm. Ja jūtaties 

izsalcis, labāk apēdiet kādu augli vai dārzeņus, 
• dārzeņus, kas aug zemē (piemēram, kartupeļus vai burkānus), vienmēr 

nomazgājiet un termiski apstrādājiet, 
• neēdiet sieru, kas gatavots no nepasterizēta piena, vai sieru, kas satur 

pelējuma sēnīti (piemēram, rokforu), 
• centieties dzert vismaz 1,5 litrus šķidruma dienā. Galda minerālūdens, zāļu 

tējas, pasterizēts piens ar zemu tauku saturu un paniņas ir labākā izvēle, 
• ja lietojat ciklosporīna A vai takrolīma preparātus, Jums nevajadzētu ēst 

greipfrūtus un dzert greipfrūtu sulu, jo tie paaugstina medikamentu līmeni 
asinīs un var izraisīt blaknes. 

 
Vai es pieņemšos svarā pēc nieres transplantācijas? 
 
Daudzi pacienti pēc operācijas pieņemas svarā, it īpaši pirmajā pēctransplantācijas 
gadā. To veicina labā pašsajūta pēc transplantācijas, ar nieru mazspēju saistīto 
diētas ierobežojumu atcelšana, pastiprināta apetīte (to izraisa imūnsupresijas 
medikamenta prednizolona lietošana), fizisko vingrinājumu trūkums. Uzturot normālu 
ķermeņa svaru, Jūs varat pasargāt sevi no daudzām būtiskām veselības problēmām, 
piemēram, augsta asinsspiediena, cukura diabēta un sirds slimībām. Ja Jums ir lieks 
svars, ir vērts to mazināt jau pirms nieres transplantācijas operācijas – apspriediet šo 
jautājumu ar Jūsu nefrologu. Vieglāk ir nepieļaut svara pieaugumu, nekā pēc tam ar 
lieko svaru cīnīties. Tāpēc pacientiem ar tieksmi uz lieko svaru ēšanas paradumi 
jāmaina jau agrīni pēc nieres transplantācijas. 
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Šajā zīmējumā parādītas galvenās produktu grupas un to pareizs īpatsvars ikdienas uzturā. 
 
Ko es varēšu atļauties darīt mājās pēc nieres transplantācijas ? 
 

Atgriešanās darbā – nieres transplantācijas mērķis ir dot iespēju katram pacientam 
atgūt normālu dzīves kvalitāti un atgriezties pilnvērtīgā dzīvē. Vairums pacientu, kam 
pārstādīta niere, var atgriezties darbā  pēc 2 – 3 mēnešiem.  Tomēr  to  noteic  katra  
pacienta veselības stāvoklis un darba veids, kādu šis cilvēks strādā. Apspriediet 
jautājumu par atgriešanos darbā ar Transplantācijas centra speciālistiem.  
 
Automašīnas vadīšana – parasti Jūs varēsiet vadīt automašīnu aptuveni 6 nedēļas 
pēc operācijas. Atcerieties vienmēr lietot drošības jostu. 
 
Ģimenes plānošana.  
Sievietes – nebūtu vēlams plānot grūtniecību pirmajā pēctransplantācijas gadā. Šajā 
laikā ļoti svarīgi lietot kontracepcijas līdzekļus. Ja vēlaties lietot kontracepcijas 
tabletes, apspriediet to ar Transplantācijas centra speciālistu un ginekologu. Ja 
nākamajos gados pēc nieres transplantācijas 
vēlaties bērnu un plānojat grūtniecību, noteikti 
informējiet par to Transplantācijas centra 
ārstus. Viņi dos padomu, vai Jūsu veselības 
stāvoklis un pārstādītās nieres funkcija ļauj to 
darīt. Sievietēm pēc nieres transplantācijas var 
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būt normāla grūtniecība un viņas var dzemdēt veselīgus mazuļus, taču grūtniecības 
laikā un bērna zīdīšanas laikā jāatceļ daži imūnsupresijas medikamenti, kas var kaitēt 
mazulim. 
Vīrieši – arī nieres transplantātu recipientiem – vīriešiem būtu jāinformē 
Transplantācijas centra ārsti par to, ka viņi vēlas kļūt par tēvu, jo daži imūnsupresijas 
medikamenti var negatīvi ietekmēt bērnu. Lai mazinātu šo risku, iespējams, būs 
jāmaina Jūsu imūnsupresijas shēma. 
 
Sekss, libido – Jūs varat atsākt seksuālās attiecības, kad jūtaties pietiekami atlabis. 
Atsevišķiem pacientiem pēc transplantācijas var mazināties libido. Tas nav nekas 
briesmīgs. Ir jāpaiet zināmam laikam pēc operācijas, līdz atgūstat agrāko degsmi. Ja 
tomēr Jūsu seksuālā dzīve neuzlabojas, nekautrējieties to apspriest ar ārstu. 
 
Impotence – atsevišķiem pacientiem pēc transplantācijas var veidoties vai turpināt 
pastāvēt impotence. Arī tas ir iespējams. Daudzos gadījumos šo problēmu var 
izārstēt. Nekautrējieties to apspriest ar ārstu. 
 
Neauglība – dažiem pacientiem (gan sievietēm, gan vīriešiem) pēc transplantācijas 
var veidoties neauglība. Pastāstiet par to Transplantācijas centra ārstam un viņš 
nosūtīs Jūs pie speciālista. 
 

Ginekoloģiskā izmeklēšana – lai mazinātu audzēju attīstības risku sakarā ar 
imūnsupresijas medikamentu lietošanu, sievietēm pēc nieres transplantācijas 
regulāri, vismaz vienu reizi gadā, jāveic ginekologa apskates (krūšu dziedzeru 
pārbaude, iztriepes no dzemdes kakla). Arī vīriešiem jāveic regulāras dzimumorgānu 
pārbaudes pie urologa. 
 

Ceļošana – ja Jums pārstādīta niere, nav iemesla atteikties no ceļošanas tepat 
Latvijā, tiklīdz jūtaties pietiekami stiprs. Tomēr nekad neaizmirstiet ierasties uz vizīti 

Transplantācijas centrā. Ceļojumus ārpus mūsu valsts 
robežām nevajadzētu plānot pirmajos 6 mēnešos pēc 
transplantācijas. Pirms plānojat tālāku ceļojumu, 
jautājiet Transplantācijas centrā speciālistam, vai Jūsu 
veselības stāvoklis un pārstādītās nieres stāvoklis to 
atļauj. Dodoties ceļā, ņemiet līdzi visas Jums nozī-
mētās zāles. Pārliecinieties, ka zāļu Jums nepietrūks 
visu ceļojuma laiku. Imūnsupresijas zāles palielina 
ādas vēža risku, tāpēc, atrodoties saulē, valkājiet 
cepuri un lietojiet aizsargkrēmus ar ultravioleto staru 
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filtru. Ja dodaties uz tropu valstīm, ar Transplantācijas centra speciālistu apspriediet 
jautājumu par vakcināciju. 
 
Vakcinācija – tā kā pēc transplantācijas lietojat imūnsupresijas medikamentus, 
Jums ir lielāks infekciju risks. No atsevišķām infekcijām var pasargāt vakcinācija. 
Pacientiem pēc nieres transplantācijas būtu jāvakcinējas pret tādām infekcijām kā 
ērču encefalīts un gripa.  

 

Ir svarīgi atcerēties, kas pacientiem, kas lieto imūnsupresijas zāles, nav piemērotas 
t.s. „dzīvās” vakcīnas, jo uz imunsupresijas zāļu fona tās var izraisīt infekciju, pret 
kuru tās veidotas. Tāpat nevajadzētu satikties ar cilvēkiem, kas nesen vakcinēti ar 
„dzīvo” vakcīnu. Pacientiem pēc transplantācijas piemērotas t.s. „inaktivētās” 
vakcīnas, taču to iedarbīgums uz imūnsupresijas zāļu fona var mazināties. 

 
Alkohola lietošana – pārmērīga alkohola lietošana var pasliktināt transplantāta 
funkciju un bojāt Jūsu aknas. Pieļaujamais ikdienas alkohola daudzums:  

 
• vīriešiem – 2 devas dienā  

(1 deva = 1 vīna glāze vai 0,3 l alus), 
• sievietēm – 1 deva dienā. 

 
 
 
 
 

II. daļa. Nieres transplantācija no dzīva donora 
 
Šī nodaļa dos Jums nelielu ieskatu jautājumos, kas saistīti ar nieres transplantāciju no 
dzīva donora. Tā domāta cilvēkiem, kuri apsver iespēju ziedot nieri savam 
tuviniekam, kas cieš no nieru mazspējas. Papildus informāciju varat gūt no 
Transplantācijas centra speciālistiem un transplantācijas koordinatoriem. 

 
Kurš var kļūt par nieres donoru ? 
 
Parasti savu nieri ziedo tuvinieki – māte, tēvs, 
brālis, māsa vai dzīvesbiedrs (vīrs, sieva). 
Piemēroti ir arī attālāki radinieki – vecāmāte, 
vectēvs, tante, tēvocis. Par nieres donoru var 

http://classroomclipart.com/cgi-bin/kids/imageFolio.cgi?action=view&link=Foods/Food_Clipart&image=PFO0106.jpg&img=9&tt=�
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kļūt arī pacientam tuvs, bet neradniecisks cilvēks. Visos gadījumos nieru mazspējas 
slimniekam un donoram jābūt saderīgai asins grupai. Nereti vienas ģimenes locekļiem 
ir dažādas asins grupas, tāpēc ziedot nieri viņi nevar.  
 
Vai nieres donors var turpmāk dzīvot ar vienu nieri ? 
 
Pirms donoram izņem nieri, viņa veselības stāvokli rūpīgi pārbauda. Transplantācijas 
centra speciālisti ar analīžu un rentgenoloģisku izmeklējumu palīdzību vērtē, kā 
strādā abas donora nieres, kāds ir visu pārējo orgānu sistēmu stāvoklis t.i. 
pārliecinās, vai nieres donors ir pilnīgi vesels. Asins analīzes ļauj noteikt, vai donoram 
nav kādas vīrusu infekcijas, ko ar nieri var pārnest donora nieres saņēmējam. Pēc 
visām pārbaudēm Transplantācijas centra ārstiem jābūt pilnīgi pārliecinātiem, ka 
cilvēks, kas ziedo savu nieri, var mierīgi nodzīvot turpmāko dzīvi ar vienu nieri. 
 
Ir cilvēki, kas piedzimuši ar vienu nieri. Ir cilvēki, kas zaudē nieri kādā negadījumā. 
Viņi visi dzīvo normālu dzīvi. Tāpēc arī nieres donori var droši dzīvot ar vienu nieri. 

 
Vai nieres donoram būs kādas problēmas pēc ilgāka laika ? 
 
Ir daudz lielu pētījumu, kuros ilgstoši novēroti cilvēki, kas ziedojuši vienu nieri 
tuviniekam. Nav datu par to, ka vienas nieres ziedošana izraisītu nopietnas 
problēmas donoram attālā nākotnē. Dažreiz pavisam nedaudz var pieaugt asins-
spiediens. 

 
Kas notiek, kad nieres donors izmeklēts un akceptēts ? 
 
Kad donora vispārējais veselības stāvoklis un nieru funkcija pārbaudīti un ir atzīts, ka 
viņš var ziedot vienu nieri, noteic operācijas dienu. Operācija jāplāno savlaicīgi, lai 
nieres donors var sakārtot savas darba un sadzīves lietas. Donors un nieres saņēmējs 
ierodas Transplantācijas centrā vairākas dienas pirms operācijas. Pirms operācijas 
atkārtoti veic vairākus izmeklējumus, lai pārliecinātos par abu cilvēku veselības 
stāvokli un iespēju izdarīt nieres transplantācijas operāciju. 

 
Vai operācija ir sāpīga ? Cik ilgi būs jāatrodas slimnīcā ? 
 
Donora nieres izņemšana ir nopietna operācija un atveseļošanās laikā pēc tās cilvēks 
jūt diskomfortu. Operācija ilgst aptuveni 2 stundas. Pēc operācijas donoram tiek 
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ievadītas pretsāpju zāles, kas būtiski mazina nepatīkamās sajūtas. Lielākā daļa 
donoru sāk staigāt 2. vai 3. pēcoperācijas dienā un izrakstās no slimnīcas pēc  
10 – 12 dienām. 
 
Ir svarīgi atcerēties, ka donoram nevajadzētu atgriezties darbā uzreiz pēc 
izrakstīšanās no slimnīcas. Ir jāpaiet noteiktam atveseļošanās laikam (parasti 3 – 4 
nedēļas), un tikai tad donors var atsākt darbu un parastās ikdienas gaitas. 
 
Vai ir risks, ka donora niere nestrādās ? 
 
Jā, diemžēl, nav pilnīgas garantijas par pārstādītās nieres darbu. Lai gan 
transplantācija no dzīva donora ir daudz sekmīgāka par līķa nieres transplantāciju, 
tomēr arī šī operācija var neizdoties. Tāpat kā jebkura pārstādīta niere, arī dzīva 
donora niere var nestādāt, ja tajā ir slikta asinsrite vai veidojas nopietna treme. Tas, 
protams, ir sarūgtinājums gan donoram, gan nieres saņēmējam, gan ārstam. Tāpēc 
pirms operācijas par šādu iespēju noteikti jāinformē kā donors, tā nieru mazspējas 
slimnieks. 
 
Tomēr visumā nieres transplantācija no dzīva donora ir ļoti sekmīga.  Visā pasaulē 
daudzi pacienti, kas saņēmuši nieri no dzīva donora, laimīgi dzīvo vairāk kā 20 gadus 
ar dzīva donora nieri. 
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III.   daļa.  Pielikums 
 

Lai atvieglotu imūnsupresijas medikamentu lietošanu (nesajauktu to devas un 
lietošanas laiku), kā arī, lai varētu labāk sekot analīžu izmaiņām pēc nieres 
transplantācijas, katram pacientam ir jāizveido īpaša burtnīca zāļu devu un galveno 
analīžu reģistrācijai. Pēc katras vizītes pie Transplantācijas centra speciālista un pēc 
tam, kad esat uzzinājuši savu vizītes laikā veikto analīžu rezultātus, rūpīgi ierakstiet 
tos un turpmāk lietojamās zāļu devas tabulā. 
 
Tabula medikamentu devām un analīžu rezultātiem  (piemērs). 
 

Preparāts 
/Laiks 

 Datums 
/Deva 

Datums 
/Deva 

Datums 
/Deva 

  12.03.2006. 11.06.2006.  

Ciklosporīns A 
(Sandimmun Neoral,                                           
Equoral, CicloHEXAL) 

(9.00) 100 mg 100 mg  

(21.00) 100 mg 100 mg  

Sirolīms (Rapamune)                                      
                                

(9.00)    

( 21.00)    

Takrolīms (Advagraf) -  
tukšā dūšā 2-3 stundas 
pēc ēšanas                        

(11.00)    

Mikofenolāta mofetils                
(Cell Cept, Myfortic)                
 
 

(9.00) 500 mg 500 mg  

(13.00) 500 mg 500 mg  

(18.00) 500 mg   

(22.00) 500 mg 500 mg  

Azatioprīns                                 
(Imuran, AzarekHEXALl)            

(9.00)    

(21.00)    

Prednizolons                               (7.00) 15 mg 10 mg  
 
 
 12.03.2011. 11.06.2011.  

Kreatinīns (asinīs) 0.18 0.12  
UREA (asinīs) 12.1 8.5  
Kālijs (asinīs) 5.2 4.6  
Nātrijs (asinīs) 137 138  
Hemoglobīns (asinīs) 11.5 12.8  
Sandimūna līmenis (asinīs) 112 133  
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Analīžu normas 
 

Analīze Normālais daudzums 
Kreatinīns (asinīs) 0.06-0.15 mmol/l 

Urea (asinīs) 2.9-7.1 mmol/l 

Nātrijs (asinīs) 136-145 mmol/l 

Kālijs (asinīs) 3.5-5.0 mmol/l 

Holesterīns (asinīs) zem 5.8 mmol/l 

Glomerulu filtrācija  90-120 ml/min 

Leikocīti (asinīs) 3200-9800 /mm3 

Eritrocīti (asinīs) 4.2-5.9 milj./mm3 

Hemoglobīns (asinīs) 12.0-17.2 g/dl 

Hematokrīts (asinīs) 33-49% 

Eritrocīti (urīnā) 1-2 r.l. 

Leikocīti (urīnā) 1-5 r.l. 

Olbaltums (urīnā) Negatīvs 

Sandimūna līmenis (asinīs) 100-200 ng/ml 
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