
                                              Ziedojot savu nieri, Jūs glābjat savu tuvinieku dzīvību 
 

               
 

Nieres transplantācija no dzīva 
donora – jautājumi un atbildes 

 
 



    Nieres transplantācija no dzīva donora  

 
 

 2 

 
Autoru kolektīvs: 
 
 
Rafails Rozentāls –  
Profesors, P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Latvijas Transplantācijas centra 
vadītājs 
 
Ināra Ādamsone –  
P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas 31. hemodialīzes un 2. nieru 
transplantācijas nodaļas ārste – nefroloģe 
 
Jānis Bicāns –  
P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas 2. nieru transplantācijas nodaļas vadītājs 
 
Jānis Jušinskis –  
P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas 2. nieru transplantācijas nodaļas ārsts – 
transplantologs 
 
Vadims Suhorukovs –  
P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas 2. nieru transplantācijas nodaļas ārsts – 
transplantologs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Nieres transplantācija no dzīva donora  

 
 

 3 

 
 
 
 
 
Ievads 
 
Niere no dzīva donora – tā ir dāvana, apzinātas izvēles un grūtas izšķiršanās rezultātā 
veikts solis, viena cilvēka normālas funkcionējošas nieres nodošana otram cilvēkam.  
 
Sekmīga nieres transplantācijas operācija izbeigs Jūsu tuviniekam vajadzību regulāri 
veikt hemodialīzi vai peritoneālo dialīzi un ļaus gan viņam, gan visai ģimenei atgriezties 
ierastajā dzīves ritmā. Tomēr veselas un normāli strādājošas nieres izņemšana nav 
mazsvarīgs pasākums. Jums būs jāveic operācija, tāpēc lēmums par nieres ziedošanu 
ir dziļi personisks solis un nevienam citam (ne tuviniekam, kam nieri ziedojat, ne citiem 
radiniekiem, ne ārstiem) to nevajadzētu ietekmēt. Tas ir tikai Jūsu lēmums.  
 
Šis buklets veidots, lai sniegtu informāciju par nieres transplantāciju no dzīva donora 
cilvēkiem, kuri apsver iespēju kļūt par nieres donoru kā arī šo cilvēku tuviniekiem. Tas 
sniedz pārskatu par iespējām veikt nieres transplantāciju no dzīva donora Latvijā, par 
šīs operācijas medicīniskajiem, sociālajiem un likumiskajiem aspektiem mūsu valstī. 
 
Kas ir nieru mazspēja un kāpēc tā veidojas?  
 
Nieres mūsu organismā veic ļoti daudzpusīgu darbu: 
 

• Izvada no organisma tā vielmaiņas galaproduktus (“šlakvielas”). 
• Regulē šķidruma daudzumu organismā (ar urīnu izvadot lieko šķidrumu). 
• Regulē sāļu (nātrija, kālija, kalcija, fosfora u.c.) daudzumu organismā. 
• Piedalās asinsspiediena regulācijā. 
• Piedalās sarkano asinsķermenīšu (eritrocītu) veidošanā kaulu smadzenēs. 
• Ietekmē kalcija daudzumu kaulos un kaulu stiprumu. 

 
Nieru mazspēju var izraisīt daudzas progresējošas nieru slimības, kuru rezultātā nieru 
audus pakāpeniski aizstāj saistaudi. Nieru mazspēja attīstās, ja apmēram 90% no abu 
nieru audiem iet bojā un tās vairs nespēj veikt savu organisma attīrīšanas funkciju. Par 
nieru darbības pasliktināšanos un nieru mazspējas attīstību liecina nogurums, tūskas, 
elpas trūkums, anēmija (mazasinība), apetītes zudums, slikta dūša, nieze u.c. 
simptomi. Nieru mazspējas pakāpi var noteikt pēc asins bioķīmiskajām un urīna 
analīzēm, kā arī ar īpaša izmeklējuma – nieru scintigrāfijas palīdzību.  
 
Ja nieres vairs nespēj veikt savu darbu, to (vismaz daļēji) var aizvietot ar t.s. „nieru 
aizstājterapiju”. Ir 3 galvenās nieru aizstājterapijas metodes: 
 

• Hemodialīze - asins attīrīšana no organisma vielmaiņas galaproduktiem ar 
īpašas ierīces – hemodialīzes filtra – palīdzību. 
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• Peritoneālā dialīze - asins attīrīšana no atkritumvielām, kā dabisku filtru 
izmantojot vēderplēvi un ar speciāli implantētu mīkstu caurulīti – katetru. Caur šo 
katetru vēdera dobumā ievada īpašu šķīdumu, kuru maina 4-5 reizes dienā. 

• Nieres transplantācija - operācija, kuras laikā organismā “pārstāda” 
(transplantē) cita cilvēka funkcionējošu nieri. Nieres transplantācija vispilnīgāk 
aizstāj slimo nieru funkcijas un ir pacientam vispiemērotākā nieru aizstājterapijas 
metode. Tā ir iespēja atgriezties pie gandrīz normāla dzīves veida, t.i. zūd 
nepieciešamība veikt regulāru dialīzi, nav vajadzīgi būtiski diētas ierobežojumi, 
nav jāierobežo fiziskā aktivitāte, un ir iespēja atgriezties darbā un dzīvot 
pilnvērtīgu sociālo dzīvi.  
 

Pacientam var pārstādīt nieri no dzīva vai miruša donora. Lai gan līdz šim Latvijā 
pārsvarā veiktas nieres transplantācijas no donoriem – mirušiem cilvēkiem, arī mūs 
(tāpat kā visu pasauli) arvien vairāk skar nopietnākā problēma, kas kavē turpmāku 
nieru transplantācijas attīstību – donorogānu trūkums. Arī  Latvijā pieaug to nieru 
mazspējas slimnieku skaits, kas gaida nieres transplantāciju, bet var to nesagaidīt, jo 
trūkst piemērotu nieres donoru. Tāpēc, lai palīdzētu šiem pacientiem, ļoti svarīgi 
apsvērt jautājumu par iespēju veikt nieres transplantāciju no dzīva donora. 
 
Vai Latvijā var veikt nieres transplantāciju no dzīva donora? 
 
Jā, var. Latvijas Republikas likuma „Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un viņa 
orgānu un audu izmantošanu medicīnā“ 13. pants noteic, ka audu un orgānu 
izņemšana no dzīva donora iespējama tikai ar viņa rakstisku piekrišanu, pieļaujot 
minimālu risku donora veselībai. No dzīva cilvēka var ņemt tikai atjaunoties spējīgus 
audus. Izņēmuma gadījumā pieļaujama vienas nieres izņemšana transplantācijas 
nolūkiem.  
 
LR Veselības ministrijas īpašs rīkojums norāda, ka nieres transplantāciju no dzīva 
donora var veikt  P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Latvijas Transplantācijas 
centrā. 
 
Kurš var kļūt par nieres donoru? 
 
Katrai nieres transplantācijas operācijai ir vajadzīgi divi dalībnieki – donors (cilvēks, 
kurš dod nieri) un recipients (cilvēks, kuram niere tiek pārstādīta). Nieres 
transplantācijas no dzīva donora gadījumā nieres donors var būt pacienta radinieks, 
taču nieres transplantāciju var veikt, izmantojot arī dzīva neradnieciska donora nieri. 
 
Par nieres donoru var būt persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu. Par dzīviem 
radnieciskiem donoriem parasti kļūst pacientu vecāki, brāļi, māsas, vecvecāki, arī 
pacienta dēls vai meita. Dzīvi donori var būt arī slimo cilvēku attālāki radinieki - brālēni, 
māsīcas, tantes vai tēvoči u.c. Dzīvs neradniecisks donors var būt pacienta vīrs vai 
sieva, partneris vai tuvs draugs.  
 
Vairākās valstīs ieviesta un sekmīgi tiek veikta arī t.s. “netiešā” nieres donēšana – 
cilvēks ziedo nieri nevis konkrētam pacientam (tuviniekam vai draugam), bet gan 
nezināmam cilvēkam – kādam no pacientiem, kas gaida nieres transplantāciju. Arī šajā 
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gadījumā donora vienīgais pamudinājums ir nesavtīga vēlme palīdzēt citiem cilvēkiem, 
lai gan viņam nav tiesību izšķirt, kurš no recipientiem šo orgānu saņems. 
 
Kurš nevar kļūt par nieres donoru? 
 
Par nieres donoru nevar kļūt persona, kurai ir: 
 

• Cukura diabēts. 
• Pozitīvs HIV tests. 
• Vīrushepatīts (arī pārslimots). 
• Augsts arteriālais asinsspiediens vai jālieto medikamenti tā normalizēšanai. 
• Vairāk kā vienu reizi bijušas nierakmeņu lēkmes. 
• Ilgstoši jālieto pretsāpju un pretiekaisuma medikamenti locītavu vai kādu citu 

sāpju remdēšanai. 
• Audzējs. 
• Psihiskas slimības. 
• Izteikta aptaukošanās.  
• Vairākiem ģimenes locekļiem bijušas nieru slimības vai cukura diabēts. 

 
Kādas ir priekšrocības, veicot nieres transplantāciju no dzīva donora? 
 

• Nieres transplantācija krasi uzlabo dzīves kvalitāti pacientiem, kuri cieš no 
hroniskas nieru mazspējas un kuriem nieru darbību aizstāj hemodialīze vai 
peritoneālā dialīze. 

 
• Pacientam, kurš saņem nieri no dzīva donora, nav ilgstoši jāveic dialīze un 

ilgstoši jāatrodas nieres transplantācijas “gaidīšanas sarakstā”, lai veiktu nieres 
transplantāciju no donora – miruša cilvēka. 

 
• Nieres transplantācijas operācijas laiku var savlaicīgi plānot. Nieres 

transplantāciju iespējams veikt pat pirms regulāras hemodialīzes vai 
peritoneālās dialīzes uzsākšanas. 

 
• Pacients no radinieka var saņemt nieri ar vislabāko iespējamo saderības pakāpi. 

Šādam nieres transplantātam ir vislabākā funkcija ilgākā laika posmā. 
 

• Niere, ko iegūst no dzīva donora, operācijā īsāku laika sprīdi ir bez asinsrites. 
Tas nozīmē, ka pārstādītā niere parasti sāk strādāt nekavējoties. 

 
• Ir pierādīts, ka transplantācijas rezultāti, pārstādot nieri no dzīva donora, ir 

daudz labāki, nekā līķa nieres pārstādīšanas gadījumā. 
 

• Nieres transplantācijas operāciju no dzīva donora var izdarīt gan donoram, gan 
recipientam piemērotā laikā. Tas ļauj samazināt darba nespējas laiku gan 
donoram, gan recipientam (ja viņš joprojām strādājis). 

 
• Nieres transplantācija no dzīva donora var kļūt par pozitīvu emocionālu un 

psiholoģisku pieredzi, kas tuvina donoru un recipientu.  
 
Kādi ir trūkumi, veicot nieres transplantāciju no dzīva donora? 
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• Kā jebkurai ķirurģiskai operācijai, arī nieres izņemšanai ir neliels risks.  
 
• Ir vajadzīgs noteikts laiks, lai veiktu visus nepieciešamos izmeklējumus pirms 

operācijas. Arī pēc operācijas nieres donoram ir vairākas nedēļas jāpavada 
slimnīcā un atveseļošanas periods var ilgt pat vairākus mēnešus. Šajā laikā 
nieres donors nevarēs pilnvērtīgi strādāt un viņa spēja veikt ikdienas fiziskos 
darbus būs mazāka. 

 
Personai, kas gatavojas kļūt par nieres donoru: 
 

• Jābūt psiholoģiski noturīgai. 
• Jābūt nesavtīgai vēlmei ziedot savu orgānu. 
• Jābūt medicīniski un psihosociāli piemērotai nieres izņemšanas operācijai. 
• Jābūt pilnībā informētai par operācijas risku un ieguvumiem. 
• Jābūt pilnībā informētai par nieres saņēmēja šībrīža dialīzes metodes efektivitāti 

un trūkumiem. 
 
Kas ir tie cilvēki, kuri sagatavos Jūs donora nieres izņemšanai? 
 
Transplantācijas komanda, kas sastāv no profesionāļiem un kopā strādā P. Stradiņa 
klīniskā universitātes slimnīcas Latvijas Transplantācijas centrā, atbalstīs Jūs un Jūsu 
ģimeni, sniegs jebkuru informāciju un atbildēs uz visiem jautājumiem par nieres 
transplantāciju no dzīva donora. Šis atbalsts un aprūpe nebeigsies pēc tam, kad niere 
tiks izņemta. Tā pati komanda turpinās novērot Jūsu veselību pēc nieres izņemšanas 
operācijas. 
 
Transplantācijas centra nefrologs pārliecināsies par Jūsu fizisko un veselības 
stāvokli un tā piemērotību operācijai, aprūpēs pirms nieres izņemšanas, piedalīsies 
Jūsu ārstēšanā slimnīcā pēcoperācijas periodā un uzraudzīs Jūs pēc izrakstīšanās no 
slimnīcas. 
 
Transplantācijas koordinators organizēs nieres donēšanas un transplantācijas norisi, 
un pārliecināsies, ka tiekat informēts par visu, kas ar Jums notiek šajā procesā, 
nodrošinās Jūs ar pilnīgu informāciju par visiem ar nieres ziedošanu saistītajiem 
aspektiem, lai Jūs varētu dot piekrišanu operācijai. 
 
Ķirurgs transplantologs  būs atbildīgs par nieres izņemšanas operāciju, kopā ar 
citiem speciālistiem ārstēs Jūs pēcoperācijas periodā.  
 
Psihiatrs. Šo speciālistu jāapmeklē katram potenciālam nieres donoram. Psihiatrs 
pārliecināsies par iespējamā donora psiholoģisko līdzsvaru, par spēju pārvarēt stresu, 
kas saistīt ar šo sarežģīto procedūru un, ja nepieciešams, spēju risināt ar to saistītos 
jautājumus. Viņš pārliecināsies, ka nieres ziedošana ir Jūsu brīvprātīgs lēmums. 
 
Fizioterapeits iemācīs Jūs pareizi veikt elpošanas vingrinājumus pirmajās 
pēcoprācijas dienās, ierādīs pareizos vingrojumus kāju un roku muskuļu trenēšanai, kā 
arī vieglāko un piemērotāko veidu fiziskai aktivizācijai pēc operācijas.  
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Aprūpes personāls (medicīnas māsas, māsu palīgi) palīdzēs Jums un aprūpēs gan 
pirms operācijas, gan pēcoperācijas periodā. 
 
Nepieciešamības gadījumā nieres transplantācijas sagatavošanas un norises gaitā gan 
donora, gan recipienta aprūpē var iesaistītiem citu specialitāšu ārsti, kā arī citu dienestu 
(piemēram, sociālā dienesta, slimnīcas kapelāna dienesta u.c.) darbinieki. 
 
Kādus izmeklējumus jāveic potenciālam nieres donoram? 
 
Cilvēkam, kurš vēlas kļūt par nieres donoru, jāveic vispusīga veselības stāvokļa 
izmeklēšana. Beidzot visus izmeklējumus, tikai aptuveni 40 – 60% no potenciālajiem 
donoriem var savu nieri ziedot turpmākai transplantācijai.  
 

1. Pirmreizēja apskate. 
 

• Ģimenes ārsts nosūta potenciālo nieres donoru pie nefrologa (nieru ārsta) 
Latvijas Transplantācijas centrā, kurš turpmāk veiks visus nepieciešamos 
izmeklējumus pirms paredzamās operācijas. Ģimenes ārstam nosūtījumā 
vajadzētu norādīt visas nopietnās iepriekš zināmās slimības. Arī nefrologs, pēc 
izmeklējumu veikšanas, sniedz ģimenes ārstam pilnīgu pārskatu par 
izmeklējumu rezultātiem un personas iespējām kļūt par nieres donoru. 

• Transplantācijas koordinatora konsultācija.  
• Nefrologa apskate Latvijas Transplantācijas centrā. Nefrologs novērtēs 

potenciālā nieres donora kopējo veselības stāvokli, viņa slimību vēsturi un 
iespēju veikt viņam anestēziju un nieres izņemšanas operāciju.  

 
2. Potenciālā donora izglītība. 

 
Lai persona, kas grib ziedot nieri transplantācijai, būtu pilnībā informēta par visiem ar 
operāciju saistītajiem jautājumiem, tai ir : 
 

• Jānoklausās informācija par nieres transplantāciju no dzīva donora, ko sniedz 
transplantācijas koordinators un transplantācijas nefrologs. 

• Jāiepazīstas pašam un jāiepazīstina tuvinieki ar bukletu par nieres 
transplantāciju no dzīva donora. 

• Jānoskatās videomateriāls (ja tāds pieejams) par transplantāciju no dzīva 
donora. 

• Ja persona pārvalda angļu valodu, informācijas materiāli par nieres 
transplantāciju no dzīva donora atrodami arī internetā (piemēram, 
http://www.kidney.org/transplantation/livingDonors/index.cfm; 

• http://www.mayoclinic.org/kidney-transplant/livingdonorfaq.html; 
http://www.umm.edu/transplant/kidney/qanda.htm;). 

 
Šī informācija ļaus potenciālajam nieres donoram izdarīt apzinātu izvēli, zinot visas 
ar nieres ziedošanu sastītās labvēlīgās un nelabvēlīgās sekas. 
 
3. Nieres donora un recipienta imunoloģiskās saderības pārbaude. 

 
Lai noteiktu dzīvā donora un recipienta imunoloģisko saderību un paredzētu 
pārstādītās nieres atgrūšanas (tremes) risku, jāveic imunoloģiski izmeklējumi.  

http://www.kidney.org/transplantation/livingDonors/index.cfm
http://www.mayoclinic.org/kidney-transplant/livingdonorfaq.html
http://www.umm.edu/transplant/kidney/qanda.htm
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• ABO asins grupu saderības noteikšana (nieres donora un recipienta asins grupai 

jābūt vienādai vai saderīgai).  
• HLA sistēmas antigēnu noteikšana (tā ir cilvēka leikocītu antigēnu sistēma,  ar 

kuras palīdzību imūnā sistēma spēj atšķirt ,, savu “ no ,, sveša “) Valsts 
asinsdonoru centrā.  Jo vairāk šīs sitēmas antigēnu nieres donoram un 
recipientam sakrīt, jo mazāks ir nieres transplantāta atgrūšanas risks. 

• HLA krusteniskās saderības prove („cross-match”) -  individuāla saderības 
pārbaude HLA sistēmā. Lai izdarītu nieres transplantāciju „cross-match” provei 
vienmēr jābūt negatīvai. Parasti to atkārto īsu brīdi pirms paredzamās nieres 
transplantācijas. 

 
4. Donora nieru funkcijas izmeklēšana - glomerulu filtrācijas ātrums (GFĀ). 

 
Lai vienu no potenciālā donora nierēm varētu izņemt un pārstādīt citam cilvēkam, ir 
jānovērtē abu nieru funkcija. To pārbauda veicot: 

o asins bioķīmiskās analīzes (nosakot kreatinīna un urīnvielas līmeni), 
o nieru scintigrāfiju, 
o nieru sonogrāfisko (ultraskaņas) izmeklēšanu. 
 

Nieri transplantācijai var izņemt tikai tad, ja tās funkcija ir normāla, t.i. ja GFĀ abām 
nierēm kopā pārsniedz 80 ml/minūtē, un ja tajās nav būtisku anatomisku defektu. 

 
5. Nieru asinsvadu izmeklēšana – angiogrāfija. 

 
Lai nieres pārstādīšanas operācija būtu veiksmīga, ļoti svarīgi zināt donora nieres 
asinsvadu izvietojumu. Lai iegūtu precīzas ziņas par to, jāveic donora nieru 
izmeklējums ar rentgenkontrastvielu  - nieru angiogrāfija.  

 
6. Kopējā veselības stāvokļa novērtējums. 

 
Jāizslēdz tādu slimību esamību, kas pēc nieres izņemšanas varētu ietekmēt otras 
nieres darbību (piemēram, cukura diabēts, dažas pārmantotas nieru kaites – nieru 
policistoze, u.c.), kā arī dažu vīrusslimību un onkoloģisku slimību pārnešanas risku no 
donora recipientam. Tāpēc visiem potenciāliem nieres donoriem jāveic sekojoši 
izmeklējumi: 
 

• Krūšu kurvja orgānu rentgenogramma, elektrokardiogramma (EKG), 
ehokardiogrāfija (sirds izmeklēšana ar ultraskaņu). Var būt vajadzīgi arī citi 
papildizmeklējumi  - veloergometrija (sirds izmeklējums slodzes apstākļos), 
cukura slodzes tests u.c. 

• Klīniskās un bioķīmiskās asins analīzes. 
• Virusoloģiskās analīzes.  
• Ja nieres donors ir sieviete, kas vecāka par 50 gadiem, viņai pirms operācijas 

jāveic ginekoloģiska izmeklēšana, lai izslēgtu onkoloģiskas slimības. 
 

Izmeklējumu un analīžu izvērtēšana. 
 
Lai pārliecinātos par potenciālā donora piemērotību operācijai, visu izmeklējumu un 
analīžu rezultātus vērtē  vairāki speciālisti - Latvijas Transplantācijas centra nefrologi 
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un transplantologi. Visus rezultātus saprotami izskaidro arī potenciālajam donoram, kā 
arī sniedz rakstisku atzinumu par veiktajiem izmeklējumiem ģimenes ārstam. Ja rodas 
šaubas par donora veselības stāvokli vai atrasta kāda blakusslimība, potenciālajam 
donoram var nozīmēt arī papildizmeklējumus, kas nav minēti šajā bukletā.  
 
Ja donora veselības stāvoklis tiek atzīts par piemērotu operācijas veikšanai, tiek 
nozīmēta operācijas diena.  
 
Kā norit nieres izņemšanas operācija (nefrektomija)? 
 
Sagatavošana pirms operācijas. 
 
Kad veikti visi izmeklējumi un potenciālais donors atzīts par pietiekami veselu, lai 
ziedotu vienu nieri,  turpmāka sagatavošana operācijai nav nepieciešama.  
Ja cilvēks smēķējis, pirms operācijas smēķēšana noteikti jāpārtrauc. Ja lietoti 
medikamenti, kas sašķidrina asinis (piemēram, aspirīns vai varfarīns), ar 
Transplantācijas centra speciālistiem jāvienojas par laiku, kad šīs zāles jāpārtrauc 
lietot. Ir ziņas par to, ka pretapaugļošanās tabletes var palielināt trombu veidošanās 
risku vēnās. Tāpēc šo zāļu lietošanu vēlams pārtraukt 2 – 3 mēnešus pirms 
paredzamās operācijas.  
 
Nieres transplantācija no dzīva donora. 
 
Nieres transplantācija no dzīva donora ir divu atsevišķu operāciju kopums – vispirms 
tiek veikta donora nieres izņemšanas operācija, kurai seko šīs nieres pārstādīšanas 
operācija. Parasti šīs operācijas veic divas atsevišķas ķirurgu-transplantologu brigādes, 
kas sastāv no 2 – 3 ķirurgiem. Operācijās piedalās arī anesteziologs un vairākas 
medicīnas māsas. Visu nepieciešamo organizatorisko darbu veic transplantācijas 
koordinators.  
 
Pirms operācijas. 
 
Lai savlacīgi sagatavotos operācijai, Jūs iestāsieties nieru transplantācijas nodaļā 
dienu pirms operācijas. Jums tiks veiktas: 

• Atkārtotas asins analīzes un, vajadzības gadījumā, arī citi izmeklējumi.  
• Anesteziologa apskate (nieres izņemšanas operāciju veic vispārējā narkozē). 
• Sagatavošana operācijai un narkozei (klizmošana, operācijas lauka noskūšana, 

premedikācija utt.).   
 
Nieres izņemšanas operācijas veidi. 
 
Nieres izņemšanas (nefrektomijas) operācijai no dzīva donora ir divi veidi – atklāta vai 
laparoskopiska operācija. Šobrīd Latvijā pamatveids dzīva donora nefrektomijai ir 
atklāta operācija. To parasti izdara ar slīpu griezienu sānos virs vai zem divpadsmitās 
ribas. Dažreiz operācijas laikā divpadsmito ribu ir daļēji jāizgriež. Turpmāk tiek 
pārgriezti zemādas taukaudi un muskuļi, lai piekļūtu nierei. Nieri izdala, tiek pārgriezti 
un nosieti (donora organisma pusē) asinsvadi, kas savieno nieri ar kopējo asinsriti, kā 
arī urīnvads. Nieri izņem, un tad pa kārtām tiek aizšūta operācijas brūce un tai uzlikts 
pārsējs. Operācija parasti ilgst 2 – 3 stundas.  
Izņemto nieri atskalo ar konservējošo šķīdumu un uzglabā līdz transplantācijas 
operācijai 4-6°C temperatūrā. 
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Ķirurģiskie sarežģījumi pēc nieres izņemšanas.  
 
Kā visas nopietnas ķirurģiskas operācijas, arī nieres izņemšanas operācija var izraisīt 
sarežģījumus. Atsevišķos gadījumos var veidoties operācijas brūces infekcija, var 
paaugstināties ķermeņa temperatūra un attīstīties plaušu infekcija. Visbiežākā 
problēma pēc lielām ķirurģiskām operācijām (arī pēc nefrektomijas) ir dziļo vēnu 
tromboze (DVT) jeb asins trombu veidošanās kāju vēnās. Ļoti retos gadījumos kāds no 
trombiem kājās var atrauties un nosprostot plaušu asinsvadus, izraisot plaušu emboliju. 
Lai mazinātu vēnu trombozes un plaušu embolijas risku, ir jāveic noteikti profilakses 
pasākumi – pēc operācijas vairākas dienas jālieto kompresijas zeķes un jālieto 
medikamenti, kas sašķidrina asins (piemēram, heparīns). Arī agrīna fiziska aktivitāte un 
vingrojumi mazina trombožu risku, tāpēc jau nākošajā dienā pēc operācijas parasti ar 
Jums sāks nodarboties rehabilitācijas speciālists. Mirstības risks pēc nieres 
izņemšanas parasti ir ļoti neliels (aptuveni 0,03%).  
 
Kādas ir pēcoperācijas perioda norises īpatnības? 
 
Pēc nefrektomijas īpašu pēcoperācijas perioda norises īpatnību nav. Kā pēc jebkuras 
ķirurģiskas operācijas, jāveic elpošanas vingrinājumi, vingrojumi gultā, agrīni  jāceļas 
no gultas. Ja pēcoperācijas periods norit labi, pacients slimnīcu var pamest 7 – 10 
dienas pēc operācijas. 
 
2 – 3 nedēļas pēc operācijas nieres donoram vēlreiz jāapmeklē ķirurgs un nefrologs 
Transplanācijas centrā. Sēsties pie auto stūres var  aptuveni 2 – 4 nedēļas pēc 
operācijas, bet atgriezties darbā pēc 1 – 1,5 mēnešiem. Pilnīgu fizisku aktivitāti nieres 
donors parasti atgūst pēc 2 – 3 mēnešiem.  
 
Lai sekotu nieres donora  vienīgās nieres darbībai un kopējam veselības stāvoklim, pēc 
operācijas regulāri būs jāapmeklē ārsti Latvijas Transplantācijas centrā. Viņi veiks visus 

Nieres 
donors 

Operācijas  
brūce 
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vajadzīgos izmeklējumus un, ja tas nepieciešams, arī ārstēs nieres donoru. Vizītes pie 
nefrologa būs regulāras – reizi 6 – 12 mēnešos. 
 
 
Daži praktiski padomi pēc nieres izņemšanas operācijas. 
 

• Atcerieties, ka pēc nefrektomijas operācijas apmēram 3 mēnešus Jums 
nevajadzētu celt neko smagu, kā arī krasi stiept operēto sānu.  

 
• Tam, ka Jums ir tikai viena niere, nevajadzētu ietekmēt Jūsu ikdienas dzīvi. 

Nieru mazspējas risks cilvēkiem, kas ziedojuši savu nieri, ir tāds pats kā 
veseliem cilvēkiem kopējā populācijā. Arī nieres donoru dzīves ilgums neatšķiras 
no cilvēku dzīves ilguma kopējā populācijā. 
 

• Atcerieties, ka cilvēkiem ar vienu nieri nevajadzētu izvēlēties nodarbes, kuru 
laikā var nieri traumēt (piemēram, kontakta sporta veidi, motosports). 
 

• Pēc nieres izņemšanas var nedaudz paaugstināties arteriālais asinsspiediens 
(parasti tas notiek donoriem, kuriem nieres izņemšanas brīdī ir vairāk kā 55 
gadi). Tāpēc pēc operācijas būtiski ievērot veselīgu dzīvesveidu – būt fiziski 
aktīvam, ēst pietiekami daudz dārzeņus un augļus, kā arī izvairīties no 
pārmērīga sāls daudzuma uzturā. 
 

• Jaunām sievietēm, kas ziedojušas nieri, var būt normālas grūtniecības un veseli 
bērni. Viena niere ir neliels papildus risks māmiņai, taču bērna attīstību un 
veselību tas neietekmē. 

 
 
Kādi ir dzīva donora nieres transplantācijas finansiālie aspekti? 
 
Latvijas Republikā nieres transplantācijas operācijas pilnībā finansē valsts. 
Likumdošana aizliedz saņemt atlīdzību par  nieres ziedošanu transplantācijai.  
 
Nieres donors visu turpmāko dzīvi jebkuru viņam nepieciešamo medicīnisko palīdzību 
var saņemt bez maksas – viņš ir atbrīvots no pacienta iemaksas. 
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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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