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2017. – pārmaiņu gads?
Cik dzīvotspējīgs būs onkoloģisko pacientu zaļais koridors?

Onkoloģijai 2017. gadā iedalīti papildu līdzekļi. Tomēr ar to varētu nepietikt 
visu pacientu operatīvai diagnostikai un ārstēšanai.

Ko ķīmijterapija sniedz onkoloģiskajiem pacientiem, un kas ļautu  
uzlabot ārstēšanas rezultātus Latvijā.

SOLIS PAREIZĀ VIRZIENĀ TIESĪBAS SAŅEMT LABĀKO
12.–13. lpp.2. lpp.

DIAGNOSTICĒ PRECĪZĀK KRŪTS VĒZIS MEKLĒ RISINĀJUMUS
Sarežģītie un bīstamie galvas smadzeņu audzēji.Sievietēm visbiežāk sastopamā ļaundabīgā slimība.Pieejama moderna vēža diagnostikas metode.

10.–11. lpp.8. lpp.4. lpp.
No kā pacientam jāuzmanās pēc ķīmijterapijas.
NOPIETNA BLAKNE

20. lpp.
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TOMS ZVIRBULIS

Par Onkoloģiskās modrības gadu tika 
pasludināts 2015. gads, taču arī 2016. gadā 
pastiprināta uzmanība tika pievērsta 
nepilnībām onkoloģisko saslimšanu diag-
nostikā un ārstēšanā. Nopietnas izmai-
ņas paredzētas īsti nestrādājošā nu jau 
bēdīgi slavenā zaļā koridora darbā, lai 
tas pilnvērtīgi palīdzētu onkoloģiska-
jiem pacientiem.

Par to, kāda ir situācija onkoloģijas nozarē Latvijā, 
kā tiek organizēts Latvijas Onkoloģijas centra darbs 
un kādas ir tā attīstības perspektīvas nākotnē, vai-
rāk stāsta Latvijas Onkologu asociācijas prezidents, 
Latvijas Onkoloģijas centra (LOC) Krūts ķirurģijas 
nodaļas vadītājs asoc. prof. Jānis Eglītis.

– Īsi pastāstiet par to, kādas ir Latvijas Onko
loģijas centra galvenās funkcijas.
– Onkoloģijas centrs ir viena no Austrumu slimnīcas 
struktūrvienībām, un nozīmīgākā vieta valstī, kur 
tiek ārstēti pacienti ar ļaundabīgām saslimšanām. 
Šeit tiek ārstēti aptuveni 70% Latvijas onkoloģisko 
pacientu. Šajā kompleksā nav Neiroķirurģijas noda-
ļas, kas atrodas Gaiļezerā. Tur strādā arī ķīmijtera-
peiti. Savukārt plaušu ķirurģija tiek nodrošināta 
Tuberkulozes un plaušu slimību centrā. Uz Onkolo-
ģijas centru no Linezera pārcēlušās Hematoloģijas 
nodaļas un to ambulatorā daļa. Darba intensitāte ir 
ļoti liela, gadā tiek veikti 7–8 tūkstoši operāciju. Daļa 
operāciju gadu gaitā kļūst arvien sarežģītākas un 
laikietilpīgākas, bet, konstatējot audzēju agrīnā sta-
dijā, operācijas kļūst mazāk traumatiskas, tā nodro-
šinot labākus ilgtermiņa ārstēšanas rezultātus.
– Kā LOC darbu ir ietekmējušas izmaiņas Vese
lības ministrijā?
– Būtiski mūsu darbu tas nav ietekmējis. Pagājušais 
gads tika pasludināts par Onkoloģiskās modrības 
gadu, kura laikā tika solīts īpašu uzmanību veltīt 
onkoloģijas jautājumiem. Ar onkologu asociāciju un 
pacientu biedrību palīdzību tas tika izcelts kā Vese-
lības ministrijas prioritārs uzdevums, taču faktiski 
netika ieguldīti nekādi papildu līdzekļi šī jautājuma 
aktualizēšanā. Līdz ar to nemazinājās problēmas ne 
ar pacientu izmeklēšanu, ne ārstēšanu, ne citām 
ar ieguldījumiem saistītām lietām. Šogad ledus 
ir nedaudz sakustējies. Arī pašreizējā ministre par 
vienu no prioritārajām jomām ir nosaukusi tieši 
onkoloģiju. Kopš oktobra darbojas tā saucamais 
zaļais koridors ģimenes ārstu nosūtītiem pacien-
tiem ar aizdomām par onkoloģiskām saslimšanām. 
Uzreiz gan jāpiebilst, ka tas neattiecas uz visām 
onkoloģiskajām saslimšanām, bet tikai 11 biežāk 
sastopamajām. Tie ir 80–85% no visiem saslimšanas 

gadījumiem. No jaunā gada zaļais koridors sāks dar-
boties arī pacientiem, kas nokļuvuši uz konsultā-
ciju pie speciālistiem, kuriem ir reālas aizdomas par 
audzējiem, un tāpēc ir jāveic tālāka izmeklēšana. Tas 
nozīmē vairāk darba mūsu diagnostikas dienestiem. 
Tas rada bažas par to, cik precīzi varētu būt aprē-
ķināts izmeklējumu skaita pieaugums. Pašlaik tiek 
pieņemts, ka tas palielināsies uz pusi. Pēc manām 
domām, šie aprēķini neiztur kritiku, jo, skatoties uz 
citu valstu piemēriem, izmeklējumu skaits varētu 
palielināties pat 4–5 reizes.
– Tātad var teikt, ka onkoloģiskajām problē
mām valstiskā līmenī tiek pievērsta uzmanība 
un meklēti risinājumi?
– Jā, bet šai jomai ir raksturīgas tās pašas hroniskās 
kaites, kas visai veselības nozarei, – nepietiekams 
finansējums. Arī papildu līdzekļi – aptuveni 13 mil-
joni –, kas nākamgad paredzēti onkoloģijas jomai, 
ir tikai mazs solis pareizajā virzienā. Finansējums 
būtu jāpalielina katru gadu, lai iecerētajām refor-
mām nebūtu kampaņveidīgs raksturs.
– Viena no Latvijas medicīnas lielākajām prob
lēmām ir biežā veselības aprūpes politikas 
maiņa. Vai, pēc jūsu domām, Latvijas medi
cīnā trūkst ilglaicīgas attīstības vīzijas?
– Es piekrītu šim viedoklim, lai gan tāda situācija 
ir ne tikai medicīnā, bet arī daudzās citās nozarēs. 
Visā valstī trūkst ilgtermiņa orientieru, ilgtermiņa 
mērķu, uz kuriem iet. Medicīnā tādiem ir jābūt, kaut 
vai ņemot vērā ļoti kritizēto un apšaubīto Pasaules 
bankas pētījumu par veselības iestāžu skaita opti-
mizāciju. Pilnvērtīgām slimnīcām, kur tiek sniegta 
plaša spektra medicīniskā palīdzība, nebūtu jābūt 
katrā mazpilsētā. Pietiktu ar aptuveni pārdesmit 
slimnīcām. Par to būtu jālemj kopīgi, apsverot, kur 
slimnīcas atstāt un kur ne. Pretējā gadījumā veido-
jas līdzīga situācija kā ar lauku skolām, kuras par 
Eiropas naudu ir renovētas, pie tām ir lielas sporta 
zāles, bet nav neviena, kurš tās izmantotu. Jāno-
vērš iespējamība, ka arī slimnīcas tiek renovētas, 
iepirkts dārgs aprīkojums, bet nav ne iedzīvotāju, 
ne ārstu, kuri to varētu izmantot.
– Katru gadu maijā tiek atzīmēta rozā lentīšu 
jeb Krūts veselības diena. Vai gadu gaitā tā ir 
devusi cerēto rezultātu? Vai ir cēlies iedzīvo
tāju izglītotības līmenis un palīdzējis veiksmīgi 
cīnīties ar krūts vēzi?
– Slimības apkarošanā tas ir palīdzējis, jo skrī-
ningā vai kādā citā nejaušā izmeklēšanā atrasto 
mazo audzēju skaits ir pieaudzis. Skatoties uz to, 
kā ir mainījusies skrīninga aptvere, ņemot vērā 
visas sociālās kampaņas, tad mērķis noteikti nav 
sasniegts, jo iedzīvotāju aktivitāte nav sasniegusi 
40% un vēlamā aptvere būtu 70%. Tajā pašā laikā 
jebkura šāda kampaņa, kuras laikā tiek pievēr-
sta uzmanība kādai problēmai, ir izglītojošs fak-
tors iedzīvotājiem. Pēdējās kampaņas laikā mēs 
izmantojām īpašus manekenus, kurus sievietes 
varēja aptaustīt un saprast, kā izskatās labdabīgs 
un kā izskatās ļaundabīgs audzējs. Šiem krūts dzie-
dzeru modeļiem bija ļoti liela piekrišana. Šobrīd tie 
atrodas Liepājā, kur tiek vadāti pa vidusskolām, 
lai izglītotu gados jaunākās meitenes. Mērķaudi-
torija, kuru mums vajadzētu izglītot, ir vidusskol-
nieki un nedaudz vecāki valsts iedzīvotāji, lai viņi 
laikus apzinātos tos ar veselību saistītos riskus, 
ar kuriem viņi saskarsies dzīves laikā. Bez šādām 
kampaņām iztikt nevar, un tās būtu nepieciešams 
organizēt biežāk, jo tas zināmā mērā uztur sabied-
rību tonusā. Par šo problēmu atceras un izmanto 
iespēju veikt izmeklējumus.

– Vai, pēc jūs domām, šāda kampaņveidīga 
sabiedrības informēšana ir pietiekami laba 
metode, lai uzlabotu izglītības līmeni par 
onkoloģiskām saslimšanām un mudinātu 
pārbaudīties? Piemēram, dzemdes kakla un 
īpaši kolorektālā vēža skrīninga pārbaudes ir 
vāji apmeklētas.
– Runājot par dzemdes kakla vēzi, protams, mēs 
vēlētos augstāku aktivitāti, bet katru gadu Latvijā 
ir tikai aptuveni 230–300 jaunu saslimšanas gadī-
jumu. Krūts vēzis savukārt ir 1100–1200 sievietēm. 
Problēmas apjoms ir krietni vien atšķirīgs. Noteikti, 
ja dzemdes kakla vēzim būtu aktīva pacientu orga-
nizācija vai biedrība, tad varētu izdarīt vairāk. Ar 
kolorektālā vēža skrīninga programmu ir lielākas 
problēmas. Tā norise, manuprāt, nav optimāla, jo 
skrīninga programmu realizē ģimenes ārsti. Vaja-
dzētu būt vadošai iestādei, kura atbild par šo pro-
cesu. Turklāt ir jāmaina testēšanas metodika, jāņem 
modernāki testi, kur pietiek ar vienu analīzi, un ir 
jābūt atsevišķai iestādei, kas pārbauda paraugus. 
Šis jautājums būtu jāregulē valstiskā līmenī. 2011. 
gadā bija pilotprojekts, kuru realizēja LU Medicī-
nas fakultāte sadarbībā ar Rīgas Austrumu klīnisko 
universitātes slimnīcu. 15000 iedzīvotāji tika uzaici-
nāti uz kolorektālā vēža skrīningu un tika sasniegts 
nepieciešamais 50% apmeklējuma apjoms. 10% 
apmeklējums, kurus sasniedza pašreizējā oficiālā 
programma pērn, mūsu ārzemju kolēģu acīs tiek 
uzskatīts par neapmierinošu. Tādam skrīningam 
nav praktiskas nozīmes. Ja mēs vēlamies saglabāt 
šo programmu, tad tā ir jāizmaina vai arī jādomā 
kāds cits risinājums.
– Kopumā var teikt, ka cilvēki Latvijā ir pietie
kami izglītoti par onkoloģiskajām saslimšanām 
un to ārstēšanu?
– Es domāju, ka dominējošais viedoklis par vēzi 
vēl arvien ir tāds, ka tā ir neārstējama, nāvējoša 
slimība. Tātad svarīgs uzdevums ir mainīt sabied-
rības viedokli, jo daļu audzēju, ko mēs atklājam 
pamatpārbaudēs, ir iespējams novērst ļoti ātri. Otrs 
uzdevums ir audzējus, kurus mēs nevaram novērst, 
regulāri izmeklēt un ārstēt. Sabiedrības izglītības 
līmenis noteikti paaugstinās, tomēr varētu vēlēties, 
lai tas būtu augstāks. Tās valstis, kas mamogrāfisko 
skrīningu agrīnai krūts vēža diagnostikai ir uzsāku-
šas 20. gadsimta septiņdesmitajos gados, jau tagad 
var diskutēt par šo programmu pārtraukšanu, jo 
sievietes jau zina, ka šis izmeklējums ir jāveic. Viņas 
pašas pieteiksies un to izdarīs. Līdz ar to nav vaja-
dzīgi valsts resursi, lai par to atgādinātu. Nenolie-
dzami, saglabājoties tendencei, ka iedzīvotāji dzīvo 
arvien ilgāk, onkoloģisko saslimšanu iespēja palie-
linās. Līdz ar to gan profilaktiskajiem, gan ikgadē-
jiem izmeklējumiem ir jānotiek. Tos nevajadzētu 
pārtraukt veikt arī pēc 70 gadu vecuma sasniegša-
nas, jo tad saslimšanas iespēja ir vislielākā.

– Kāda ir situācija vēža pacientu aprūpē Latvijā, 
salīdzinot ar Lietuvu un Igauniju?
– Ķirurģijas jomā situācija pie mums ir tāda pat kā 
pie kaimiņiem. Protams, runājot par vēdera dobuma 
un gremošanas trakta ķirurģiju, kur operācijas būtu 
jāveic minimāli invazīvi, aktuāls ir jautājums par 
operāciju apmaksu un tehnoloģiju pieejamību. 
Turklāt jaunu metožu ieviešana prasa laiku. Runā-
jot par staru terapiju, pirms dažiem gadiem mēs 
bijām priekšā mūsu kaimiņiem. Taču staru tera-
pijas tehnoloģiskais parks pamazām noveco, un 
tuvākajā nākotnē noteikti būtu jādomā par jaunu 
iekārtu iegādi. Nedaudz sliktāka ir situācija ar medi-
kamentozo terapiju, kur mūsu atpalicība no kaimi-
ņiem Lietuvā un Igaunijā, arī Rumānijā un Bulgārijā 
ir būtiska. Te mēs neko jaunu izdomāt nevaram. Ir 
nepieciešami līdzekļi, un tie medikamenti, kuri sevi 
ir pierādījuši pētījumos un uzrādījuši labus rezultā-
tus, slimības ārstēšanā būtu jāpielieto arī pie mums.
– Kāda ir tendence saslimstībai ar onkoloģis
kajām slimībām Latvijā?
– Pēdējos gados saslimšanu skaits nav palielinā-
jies, tas drīzāk ir stabilizējies. Katru gadu no jauna 
tiek reģistrēti 11000–11500 pacienti. Labā ziņa ir 
tā, ka palielinās uzskaitē esošo pacientu skaits. 
Tas norāda, ka viņi tiek agrīnāk diagnosticēti un 
veiksmīgi ārstēti, jo vēža uzskaitē šie pacienti būs 
visu mūžu.
– Iepriekš esat minējis, ka Latvijā būtu jāie
vieš obligātā veselības apdrošināšana, kas 
varētu uzlabot medicīnas nozares finansiālo 
situāciju. Ko iegūtu onkoloģija, ja šāda sistēma 
tiktu ieviesta?
– Manuprāt, šāda veida veselības apdrošināšanai 
būtu jārealizējas caur nodokļu pārdali. Strādājošie 
kādu nelielu daļu no sociālā nodokļa iemaksātu 
veselības aprūpes nodrošināšanai, savukārt skolē-
niem, studentiem un pensionāriem veselības aprū-
pes izdevumus kompensētu valsts. Ja šāds modelis 
tiktu attīstīts, tas nozīmētu papildu līdzekļu aku-
mulēšanos medicīnai. Izstrādājot nacionālo prog-
rammu, katrā nozarē būtu jāizvirza skaidri mērķi, 
kurus mēs vēlamies sasniegt, kādi resursi tam ir 
vajadzīgi, un tādā virzienā arī strādāt. Programmas 
mums ir bijušas jau iepriekš, bet vienmēr «atdūru-
šās» pret finanšu problēmām, un daļa no labajiem 
mērķiem tā arī nav sasniegti.
– Kādus galvenos mērķus Latvijas Onkoloģijas 
centram vajadzētu sasniegt 2017. gadā?
– 2017. gadā viens no mērķiem būs veiksmīgi tikt 
galā ar zaļā koridora pacientu pieplūdumu. Tas būs 
patiešām liels izaicinājums – nodrošināt palieli-
nāto izmeklējumu un procedūru izpildi. Tas prasīs 
ļoti daudz darba ambulatorajā etapā, kad pacienti 
tiks izmeklēti, viņiem tik izskaidrots viņu stāvoklis 
un aizdomas par ļaundabīgā audzēja esamību tiks 
apstiprinātas vai noliegtas.
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Jānis Eglītis: 
«Pēdējos gados 
saslimšanu skaits 
nav palielinā-
jies, tas drīzāk 
ir stabilizējies. 
Katru gadu no 
jauna tiek reģis-
trēti 11000–11500 
pacienti.»Fo
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FOKUSS

ANNA KALNIŅA

Onkoloģiskās slimības daži cilvēki mēdz 
dēvēt par planētas pašattīrīšanās mehā-
nismu, taču šādas filozofiskas pārdomas 
tiek mirklī aizmirstas, kad problēmas skā-
rušas pašu vai tuvinieku. Tad kļūst sva-
rīga katra iespēja, katra manipulācija 
un medikaments.

Par šā brīža situāciju onkoloģisko pacientu aprūpē 
Onkoloģijas avīzei stāsta onkoloģe ķīmijterapeite 
Gunta Purkalne, Paula Stradiņa Klīniskās univer-
sitātes slimnīcas Onkoloģijas klīnikas vadītāja.

– Kādas ir jaunākās tendences ļaundabīgo 
audzēju izplatībā?
– Saslimstība ar ļaundabīgajiem audzējiem pie-
aug gan Latvijā, gan pasaulē. To nevar noliegt. 
Sievietēm pirmajā vietā ir krūts vēzis, un saslim-
šanu skaits turpina pieaugt. Vīriešiem pasaulē jau 
vairāk nekā piecus gadus plaušu vēzi ir apsteidzis 
prostatas vēzis, un tā tas ir arī Latvijā. Zinot, ka 
prostatas audzējs nav reta slimība, vīriešu popu-
lācija ir aktivizējusies, biežāk pārbauda veselību. 
Vīrieši kļuvuši saprātīgāki, un viņu vidū samazinās 
arī smēķēšanas tendence.
Ir ļoti nepatīkami, ka pēdējās dekādēs pieaug 
plaušu vēža gadījumi sieviešu vidū. Vīrieši spēj 
atmest smēķēšanu, un ir daudz jaunu vīriešu, kas 
nav smēķējuši vispār, bet meitenes un sievietes šo 
netikumu turpina piekopt. Plaušu vēzis attīstās dau-
dzu gadu garumā, un tagad ir pienācis brīdis, kad 
jūtam šīs problēmas sekas. Taču Latvija šajā ziņā 
nav izņēmums, līdzīga situācija ir arī citviet pasaulē.
Konstatēto audzēju skaita palielināšanos nedaudz 
ietekmē arī atsevišķu lokalizāciju vēža diagnos-
tikas iespējas.
– Vai agrīni atklāto audzēju skaits, pateico
ties diagnostikas iespējām, skrīninga prog
rammām un pacientu informētībai, šobrīd 
ir pieaudzis? 
– Agrīnai diagnostikai pēdējos gados ir novēro-
jama neliela tendence pieaugt, un ielaisto audzēju 
skaits vairs nepieaug tik strauji kā iepriekš, tomēr 
to vēl nevar uzskatīt par sasniegumu. Runājot par 
sievietēm, agrīnu diagnostiku daļēji ietekmē arī 
skrīninga programmas, bet, atklāti sakot, Latvijā 
lielu panākumu tam nav. Tomēr zināmā mērā arī 
pieejamās skrīninga programmas virza sieviešu 
domāšanu un aktualizē rūpes par savu ķermeni 
un veselību.
Savlaicīgu vēršanos pie ārsta noteikti ietekmē 
sabiedrības apziņas pieaugums, kā arī tas, ka 
pēdējos gados onkoloģija ir aktualizēta kā prob-
lēma medicīnā, turklāt onkoloģiskās saslimšanas 
skar aizvien vairāk cilvēku, līdz ar to aizvien bie-
žāk ar šādiem gadījumiem nākas sastapties savu 
tuvinieku un draugu lokā, kas liek cilvēkiem aiz-
domāties arī par savu veselību.
– Kā pēdējā laikā ir attīstījusies onkoloģisko 
pacientu aprūpe?
– Labi, ka Latvijā onkoloģisko pacientu aprūpe ir 
koncentrēta četrās vietās – Paula Stradiņa Klīnis-
kās universitātes slimnīcas Onkoloģijas klīnikā, 
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 
Onkoloģijas centrā, Liepājas reģionālajā slim-
nīcā un Daugavpils reģionālajā slimnīcā –, kur 
pieejama multidisciplināra ārstēšana: gan ķirur-
ģija, gan staru terapija, gan ķīmijterapija. Šajos 
centros pieejamas visas diagnostikas iespējas, 
ārstiem veidojas liela pieredze, ir lielākas iespējas 
atklāt recidīvus utt. Tas ir labi. Tomēr problēmu 
nozarē vēl ir pietiekami.
Šobrīd Veselības ministrijas uzmanības lokā ir 
onkoloģiskā diagnostika, un mani dara bažīgu 

iecerētā sistēma ļaundabīgo saslimšanu diag-
nostiku uzticēt ģimenes ārstiem. Uzskatu, ka 
šeit ir nepieciešamas specifiskas zināšanas un 
vēl jo vairāk pieredze, kas ļautu noteikt, vai aiz-
domām par onkoloģisku saslimšanu ir pamats 
un nepieciešama turpmāka diagnostika, vai arī 
šādas vajadzības nav. Visticamāk, ka pilna diag-
nostika, mazāk pieredzējušam ārstam nevēloties 
palaist garām nopietnas veselības problēmas, 
tiks veikta visos gadījumos, līdz ar to tie būs lieki 
tēriņi. Es labāk gribētu, lai diagnostika tiktu uzti-
cēta tām četrām iestādēm, kas specializējas onko-
loģijas problēmās.
Attīstās ne tikai diagnostika, bet arī ķirurģija, kur 
aizvien tiek meklētas jaunas iespējas, kā mūsdie-
nīgot attieksmi pret vēzi un pēc iespējas saudzī-
gāk izturēties pret cilvēka ķermeni, samazināt 
operāciju apjomu. Ja agrāk tika veiktas lielas krop-
ļojošas operācijas, tad tagad ķirurģiskā iejauk-
šanās skar samērā nelielu audu daļu, ārstēšanu 
kombinējot ar citām terapijām un tādējādi sasnie-
dzot to pašu rezultātu.
Attīstās arī staru terapija, tomēr jāatzīst, ka Latvijā 
diemžēl lielākā daļa pieejamās aparatūras ir nove-
cojusi. Aparatūra, protams, funkcionē, tomēr ar 
jaunajām iekārtām ir iespējams veikt daudz dro-
šākas un precīzākas manipulācijas. Viens samērā 
jauns aparāts pieejams privātajā sektorā, taču tam 
ir ierobežotas funkcijas un tas ir noderīgs tikai 
atsevišķos gadījumos.
Šobrīd mēs vairs nerunājam tikai par ķīmijterapiju, 
bet gan par vēža sistēmisko terapiju, kas ietver 
gan ķīmijterapiju, gan endokrīno terapiju un bio-
loģiskos modulatorus jeb mērķterapiju, kas spēj 
apturēt atsevišķu audzēju šūnu dalīšanos, kā arī 
stimulē imūnsistēmu.
Ķīmijterapija jeb citotoksiskā terapija kā mono-
terapija zināmā mērā sevi ir izsmēlusi, un jauni 
medikamenti tik bieži vairs netiek radīti. Šobrīd 
gan Latvijā, gan pasaulē tiek lietoti preparāti, kas 
ir apritē jau kopš pagājušā gadsimta vidus, tie ir 
izturējuši laika pārbaudi un pierādījuši savu efek-
tivitāti. Bet, ja mēs gribam audzēju izārstēt ilgter-
miņā, nepieciešams kas vairāk, tāpēc aizvien tiek 
meklēti jauni risinājumi, kā, piemēram, bioloģis-
kie modulatori, kas ir efektīvi medikamenti un 
mazāk toksiski. Tiem ir cits darbības mehānisms 
nekā ķīmijterapijai, un ar to palīdzību mēs varam 
aizvien vairāk pietuvoties t.s. personalizētajai 

medicīnai. Ja ķīmijterapija visiem pacientiem 
ar viena veida vēzi ir vienāda, tad mērķterapija 
tiek dota tikai atlasītai pacientu grupai, kurai tā 
būs iedarbīga, neizmantojot to tiem pacientiem, 
kuriem mērķterapijas efeketivitāte nav pierādīta. 
Daži mērķterapijas medikamenti tiek izmantoti 
visiem konkrētas lokalizācijas vēža pacientiem, 
bet lielākoties tiek strādāts pie tā, lai atrastu spe-
cifiskus biomarķierus audzējā, kas norāda uz 
audzēja jutību uz konkrēto bioloģisko medika-
mentu un tādējādi varētu katram pacientam pie-
meklēt vispiemērotāko terapiju.
– Kāda ir Latvijas onkoloģisko pacientu 
iespēja izmantot efektīvas zāles? Nereti 
dzirdams, ka jaunie medikamenti pie mums 
pacientiem netiek kompensēti, tādējādi lie
dzot cilvēkiem pilnvērtīgu ārstēšanu.
– Ne tikai jaunie. Latvijā arī daži vecie medika-
menti netiek apmaksāti, bet tā vēl būtu daļēja 
bēda. Lielākā problēma ir bioloģiskie medika-
menti, kuri Latvijā lielākoties netiek kompensēti. 
Piemēram, krūts vēža gadījumos pirmā mērķ-
terapija tiek kompensēta, bet jaunākās paau-
dzes terapija, kas sniegtu lielāku efektu, vēl ne. 
Pēdējos gados pie mums daļēji tiek kompensēti 
medikamenti arī nieru vēža pacientiem, tomēr 
tie ir tikai divi preparāti, kamēr pasaulē to klāsts 
ir daudz lielāks un līdz ar to arī lielāka iespēja pie-
meklēt to, kas labāk palīdz. Tāpat ir virkne citu 
audzēju, piemēram, zarnu trakta, olnīcu, plaušu 
vēzis, kuru ārstēšanā arī iespējams izmantot bio-
loģiskos modulatorus, taču šajos gadījumos valsts 
tos nekompensē.
Tomēr ir arī pozitīvas ziņas. Ja uzskatām, ka 
pacientam jaunie medikamenti ir patiešām nepie-
ciešami un tie spētu palīdzēt, mēs rakstām indi-
viduālus pieprasījumus Nacionālajam veselības 
dienestam un lūdzam medikamentus apmaksāt. 
Pēdējā gada laikā ir vairāki gadījumi, kad kompen-
sācija netiek atteikta, īpaši tad, ja pacients ir veicis 
speciālu testēšanu, kas apliecina, ka medikaments 
varētu līdzēt. Tiesa, šī testēšana šobrīd iespējama 
tikai par pacienta personīgajiem līdzekļiem.
Daudz palīdz arī farmakoloģiskās kompānijas, kas 
daļai pacientu gan apmaksā testēšanu, gan arī 
speciālu programmu ietvaros atbalsta to iegādi, 
piešķirot atlaides un sedzot vismaz daļu izmaksu.
Tāpat mēs iespēju robežās cenšamies savus 
pacientus iesaistīt klīniskajos pētījumos. Pacientu 

atlases noteikumi tajos ir ļoti stingri, taču, ja cil-
vēks tiem atbilst un piekrīt piedalīties pētījumā, 
viņam ir iespēja saņemt attiecīgo medikamentu 
pilnīgi par brīvu.
Kā redzams, mēs cenšamies izmantot visas eso-
šās iespējas, lai pacients tiktu pie maksimāli efek-
tīvas ārstēšanas, tomēr gribētos, lai tas nebūtu 
tik sarežģīti un lai katram cilvēkam būtu iespēja 
saņemt tieši to terapiju, kas viņa gadījumā ir vis-
piemērotākā. Ir jādara viss labākais pierādītais!
– Vai ir cerības, ka situācija tuvākajā laikā 
uzlabosies? 
– Ir bijušas pārrunas par to, kā uzlabot kompen-
sējamo medikamentu sistēmu, tomēr reāla rezul-
tāta pagaidām vēl nav.
– Kaimiņvalstīs onkoloģiskie pacienti ir labākā 
situācijā? 
– Igaunijā ir vislabākā situācija. Protams, medika-
menti arī tur netiek simtprocentīgi kompensēti, 
tomēr igauņiem ir izstrādāts plāns, kā ar katru 
gadu sarakstā iekļaut aizvien jaunas pacientu gru-
pas, kas iegūst sev nepieciešamās zāles. Arī Lie-
tuvā situācija ir samērā labāka, arī tur bioloģiskie 
modulatori ir pieejami daudz plašākam pacientu 
lokam nekā šobrīd Latvijā.
– Vai plaši apspriestā obligātā veselības 
apdrošināšana, jūsuprāt, varētu uzlabot situā
ciju Latvijas medicīnā, tostarp onkoloģijā?
– Man grūti spriest, kā tas tiks atrisināts valstiskā 
un politiskā līmenī, taču es esmu pārliecināta, ka 
cilvēks ir jāaudzina, un jāaudzina jau no bērna 
kājas, kad viņš ir visatvērtākais pasaulei, ka rūpes 
par savu ķermeni ir pienākums. Ir jāsāk tautu 
audzināt, nevar vilkt garumā. Veselības apdro-
šināšana ir daudz svarīgāka nekā jauns auto vai 
ceļojums. Veselīgs dzīvesveids, lai gan ļauj labāk 
pārciest ārstēšanu un veseļoties, no onkoloģiskām 
slimībām nepasargā, tāpēc ir jāiegulda līdzekļi, lai 
gadījumā, ja slimība nepaiet secen, būtu vismaz 
daļēji apmaksāta ārstēšana.
Svarīgi, lai lietas būtu sakārtotas pārdomāti un 
sistēma gadu no gada pilnveidotos, nevis tiktu 
radīta atkal no jauna. Un svarīgi, lai tā būtu caur-
spīdīga, lai cilvēks zinātu ne tikai to, cik viņam 
ir jāiegulda, bet arī to, ko un cik par to viņš var 
saņemt. Rietumvalstīs, kur šāda veselības apdro-
šināšanas sistēma darbojas veiksmīgi, tā attīstīta 
daudzu gadu garumā, un arī Latvijā ir iespēja 
tādu radīt.

Gunta Purkalne: «Savlaicīgu vēršanos pie ārsta ietekmē sabiedrības apziņas pieaugums, kā arī tas, ka pēdējos gados onkolo-
ģija ir aktualizēta kā problēma medicīnā. Turklāt onkoloģiskās saslimšanas skar aizvien vairāk cilvēku. Līdz ar to aizvien biežāk 
ar šādiem gadījumiem nākas sastapties savu tuvinieku un draugu lokā, kas liek cilvēkiem aizdomāties arī par savu veselību.»
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Onkoloģijas
avīze

Jau gandrīz gadu Latvijā pieejama moderna vēža diagnostikas metode, kas ļauj 
viena izmeklējuma laikā pārbaudīt visu ķermeni un uzzināt precīzu diagnozi. Tā ir 
pozitronu emisijas tomogrāfija/datortomogrāfija jeb PET/CT.

Kas ir PET/CT?
PET/CT tehnoloģija ir viena no pasaulē modernākajām un precīzākajām vēža diagnostikas meto-
dēm, kas vienā iekārtā apvieno divus secīgus izmeklējumus – pozitronu emisijas tomogrāfiju (PET) 
un datortomogrāfiju (CT). Izmeklējuma rezultātā tiek iegūti trīs informatīvi attēli. Pirmais ir CT attēls, 
kas ataino cilvēka ķermeņa anatomisko struktūru – var redzēt orgānus, tos izmērīt, noteikt veidojumu 
izmērus. Otrs ir PET attēls – funkcionāls attēls, kurā precīzi, kā «lampiņas», izgaismojas audzēja šūnas 
un redzami fizioloģiskie procesi, kā tās uzvedas. Pēc tam abi attēli tiek digitāli apvienoti – anatomis-
kais ar funkcionālo –, un tiek iegūts trešais – hibrīdattēls, kas ir visbūtiskākais un kurā redzama ļoti 
vispusīga informācija par audzēju.

Kā PET/CT atrod vēža šūnas?
Lai veiktu PET izmeklējumu, pacientam vēnā tiek ieva-
dīts īpašs radiofarmaceitisks preparāts (visbiežāk tas ir 
18F-FDG), kas izplatās pa visu organismu un raida sig-
nālu diagnostikas iekārtai. Lai precīzi atrastu un pārrai-
dītu informāciju tieši par vēža šūnām, preparāta sastāvā 
ir glikoze, kuras uzdevums ir uzkrāties tajās šūnās, kas 
visaktīvāk patērē cukuru. Ārsti izmeklējuma rezultātā 
redz glikozes patēriņu cilvēka audos, un tas izpaužas kā 
zināma veida spīdēšana. Kopējā ainā īpaši izceļas ļaun-
dabīgie audzēji, jo tie pastāvīgi aug, enerģijai patērējot 
cukuru, tāpēc arī daudz vairāk ir uzsūkuši sevī glikozi. 
PET/CT izmeklējumā tos redz kā izteikti spīdošus punk-
tus – jo audzējs aktīvāks un agresīvāks, jo intensīvāk 
tas spīd. Šādā veidā ļaundabīgie veidojumi atklāj savu 
atrašanās vietu, izmēru un citu būtisku informāciju.

Ar ko PET/CT atšķiras no citiem izmeklējumiem – ultrasonogrāfijas, 
datortomogrāfijas, magnētiskās rezonanses?
Būtiskākā atšķirība ir tā, ka tikai PET spēj novērtēt audzēja funkcionālo dabu, t.i., kā audzējs uzvedas – 
vai tas ir labdabīgs vai ļaundabīgs, vai dzīvs, aktīvs, agresīvs, vai lēni augošs, vai vispār neaktīvs, tātad 
pieveikts. Šī informācija ļauj ārstam izvēlēties pareizāko ārstēšanas taktiku. Pateicoties PET augstajai 
sensitivitātei, tas var atklāt ļaundabīgas izmaiņas audos un orgānos agrīnāk, jau tad, kad citos izmek-
lējumos to vēl neredz. PET/CT metodei onkoloģijā nav konkurentu, kas spētu ar līdzvērtīgu precizi-
tāti noteikt vēža stadiju, novērtēt audzēju dinamikā, laikus diagnosticēt atkārtotu vēzi, kā arī noteikt 
pielietotās terapijas efektivitāti.

Pacienta ieguvumi pēc PET/CT izmeklējuma
Būtisks PET/CT izmeklējuma ieguvums ir iespēja noskaidrot, vai pacientam pielietotā ķīmijterapija 
ir efektīva. Tā kā ķīmijterapijas laikā pacientu piemeklē nopietni blakusefekti, kas pazemina dzīves 
kvalitāti – nespēks, slikta dūša, vemšana, matu izkrišana u.c. –, tad ir ļoti svarīgi laikus saprast, vai lie-
totās zāles ir efektīvas. Viegli iedomāties to pacientu prieku, kuriem PET/CT izmeklējums apliecina, 
ka vēzis ir apturēts, un ārsts tālāko ķīmijterapijas kursu var saīsināt vai pat nenozīmēt vispār. Tomēr 
1/3 pacientu izmeklējums parāda pretējo – zāles iedarbojas tikai daļēji vai nav efektīvas vispār, un tās 
ir jāmaina pret citām. Turklāt PET/CT izmeklējums sniedz vispusīgu informāciju par audzēju, kas ļauj 

precizēt tā stadiju (izmēru un lokalizāciju), pārliecināties, vai nav radušās metastāzes, vai audzējs nav 
atgriezies, kā arī dod atbildi neskaidru diagnožu gadījumos. Katrs PET/CT izmeklējums sniedz precīzu 
un vērtīgu informāciju, kas ļauj vai nu atviegloti uzelpot, jo vēzis ir pieveikts, vai kopā ar ārstu meklēt 
piemērotākos ieročus tālākai cīņai ar to. Piemēram, kādai kundzei, izmeklējot audzēju krūtī, negaidīti 
tika atklāta vēža metastāze paduses limfmezglā, kas vēlāk biopsijā apstiprinājās un tagad veiksmīgi 
tiek ārstēta. Vai citai jaunai sievietei ar hematoloģisku audzēju pēc ķīmijterapijas kursa neskaidrības 
radīja datortomogrāfijas izmeklējums, kas vēdera dobumā joprojām uzrādīja audzēja perēkļus. Taču 
PET/CT izmeklējumā tika konstatēts, ka tie ir metaboli absolūti neaktīvi – tātad ķermenī palikuši tikai 
audzēja audi, slimība vairs nav dzīvotspējīga, un ķīmijterapiju varēja pārtraukt.

30–40% gadījumu pēc PET/CT izmeklējuma mainās pacienta tālākā ārstēšanas taktika: tiek 
koriģēts zāļu daudzums, lietošanas ilgums vai medikaments vispār tiek atcelts.

Kā notiek izmeklējums?
PET/CT izmeklējums ir droša un nesāpīga procedūra, kas ilgst vidēji 20–50 minūtes. Kopējais laiks, 
kas jāpavada diagnostikas centrā, ir vismaz trīs stundas – to laikā notiek reģistrēšanās, konsultācija 
pie radiologa, sagatavošanās procedūras (svēršanās, mērīšanās, glikozes tests, radiofarmaceitiskā 
preparāta ievade) un pats izmeklējums. Kad pacientam ievadītais radiofarmaceitiskais preparāts ir 
izplatījies pa visu organismu (tam vajadzīga 1h), pacients tiek noguldīts uz izmeklējuma galda un 
lēnām virzīts cauri diagnostikas iekārtai, kurai ir divi gredzeni (gentriji) – pirmajā tiek veikts dator-
tomogrāfijas izmeklējumu, otrajā pozitronu emisijas tomogrāfija. Papildus PET/CT izmeklējumam 
ārsts dažkārt nozīmē datortomogrāfijas izmeklējumu ar kontrastvielu, kas ļauj iegūt daudz vairāk 
diagnostiskas informācijas.

Kā sagatavoties izmeklējums?
Lai iegūtu pēc iespējas labākus un diagnostiski vērtīgākus rezultātus, ir ļoti svarīgi pareizi sagatavo-
ties PET/CT izmeklējumam. Dienu pirms izmeklējuma uzturā jālieto produkti, kas satur pēc iespējas 
mazāk taukskābju un ogļhidrātu, jāizvairās no miltu izstrādājumiem, rīsiem, aizliegts dzert sulas, sal-
dus, gāzētus, alkoholiskus un kofeīnu saturošu dzērienus. 12h pirms izmeklējuma nedrīkst smēķēt. 
24–48h pirms izmeklējuma ir jāatturas no fiziskas slodzes, jo paaugstināta muskuļu aktivitāte var 
ietekmēt iegūto datu ticamību. Izmeklējuma dienā jāizvairās no aukstuma un apsaldēšanās. Jāuz-
velk mīksts, ērts, silts apģērbs bez metāliskām detaļām, kakla zonai siltums jānodrošina īpaši rūpīgi. 
Īpaši sagatavošanās nepieciešama cilvēkiem, kas sirgst ar diabētu. Ikviens pacients pirms izmeklē-
juma tiek instruēts par sagatavošanos.

PET/CT izmeklējuma drošība
PET/CT izmeklējums tiek uzskatīts par ļoti zema riska procedūru. Tajā izmantotais radiofarmaceitiskais 
preparāts ir ļoti viegli panesams – alerģijas, drudzis, slikta dūša vai vemšana praktiski nav novēroti. 
Pateicoties gadu desmitiem krātajai pieredzei, līdz šim brīdim nevienā gadījumā nav zināmi fiziski 
radioaktivitātes izraisīti bojājumi. Turklāt nepieciešamības gadījumā PET/CT izmeklējumu drīkst atkār-
tot ar nelieliem starplaikiem.

Kā pieteikties uz PET/CT izmeklējumu?
PET/CT izmeklējumu diagnostikas centrā MedVision veic ar ārsta nosūtījumu – tas var būt gan no 
onkologa, gan onkoķirurga, gan hematologa, urologa un cita ārsta, kurš uzskata, ka pacientam nepie-
ciešams PET/CT izmeklējums. Pirms pacienta nosūtīšanas uz izmeklējumu ārsts aizpilda nosūtījuma 
veidlapu, kurā norāda izmeklējuma mērķi.

Onkologa konsultācija
Aicinām pieteikties uz konsultāciju pie MedVision onkologa! Mūsu pieredzējusī daktere rūpīgi izvērtē 
pacienta veselības stāvokli, slimības vēsturi un konsultē par nepieciešamajiem izmeklējumiem un 
tālāko ārstēšanās gaitu!

KONTAKTI
SIA MedVision
Gardenes iela 13, Rīga
LV–1002
+371 27 078 822

MODERNĀS TEHNOLOĢIJAS

PET/CT – diagnostikas metode, kas atrod vēzi visprecīzāk

Latvijā ir ienākusi moderna diagnostikas metode, kas sniedz ļoti precīzu informā-
ciju par ļaundabīgo audzēju. Tā ir pozitronu emisijas tomogrāfija/datortomogrāfija 
(PET/CT).

PET/CT 
izmeklējuma 
hibrīdattēls 
kurā redzama 
progresē-
joša slimība, 
ko neuzrā-
dīja citas 
radioloģiskās 
metodes (CT).

VITĀLIJS SKRĪVELIS, 

SIA MedVision vadītājs

Līdz šim onkoloģisko slimību diagnostikas 
jomā Latvijā PET/CT bija kā iztrūkstošs puzles 
gabaliņš, kas bieži vien traucēja ieraudzīt un 
novērtēt slimības ainu pilnībā un precīzi ārstēt 

pacientu. Sarežģījumus radīja arī tas, ka pacien-
tiem šī izmeklējuma izdarīšanai bija jādodas 
uz ārvalstīm. Esmu gandarīts, ka tagad PET/CT 
izmeklējums ir ieviests arī mūsu valstī, un mēs 
darām visu, lai nākotnē tas tiktu iekļauts valsts 
apmaksāto pakalpojumu klāstā. Taču pagaidām 
PET/CT izmeklējums ir maksas pakalpojums, 
kam izstrādāta individuāla un elastīga samak-
sas un atlaižu politika. Ar visu informāciju aicinu 
iepazīties mūsu mājaslapā www.medvision.lv

DR. DACE BALTIŅA, 

Starptautiskā Viroterapijas centra 
medicīniskā direktore, LR Veselības 
ministrijas galvenā onkoloģe

Būtībā ar šo vienu PET/CT izmeklējumu mēs 
nošaujam vairākus zaķus uzreiz. Mums pacien-
tam nav jātaisa kaulu scintigrāfija, plaušu 
rentgens, datortomogrāfija, vēdera un mazā 
iegurņa datortomogrāfija, magnētiskā rezo-
nanse – to visu var redzēt vienā izmeklējumā. 
Šī izmeklēšanas metode pamatā domāta jau 
zināmas slimības izplatības novērtēšanai, 
un šādā aspektā tā ir viena no vislabākajām. 
PET/CT izmanto recidīvu konstatēšanai un arī 

terapijas efektivitātes pārbaudei. Proti, cilvēku 
ārstējot ar ķīmijterapiju, hormonterapiju vai 
viroterapiju, tās vidū veic PET/CT un skatās, 
cik intensīvi šie ļaundabīgie veidojumi spīd, 
novērtē, vai to aktivitātes intensitāte pieaug 
vai plok, un pēc iegūtajiem izmeklējuma rezul-
tātiem ārsti lemj, vai turpināt šo pašu terapiju 
vai kādu citu. Ir dažas vēža lokalizācijas, piemē-
ram, plaušu audzēji, kur PET/CT ir ļoti svarīga, 
lai pateiktu, no kuras vietas jāņem biopsija. 
Onkoloģijā PET/CT metode ir ārkārtīgi būtisks 
ieguvums. Latvijā tā ir ienākusi gandrīz vairā-
kus gadu desmitus vēlāk, nekā tā parādījās 
pasaulē. Pa šo laiku metode ir labi aprobēta, 
labi apzināta, un mūsu ārsti to sāk lietot jau 
labi sagatavotā augsnē.

Plašāka informācija par PET/CT izmeklē-
jumu, sagatavošanos tam un izmeklējuma 
norisi, klīniskās indikācijas, nosūtījuma 
veidlapas, foto, video un dažādi raksti ir 
pieejama mājaslapā www.medvision.lv
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JAUNĀS TEHNOLOĢIJAS

KETA SELECKA

Siguldas slimnīcas Radioķirurģijas cen-
trā (Siguldas slimnīcā, Lakstīgalas ielā 13) 
ir pieejams modernākais jaunās paau-
dzes robots CyberKnife M6, kas nodrošina 
ārstēšanu bez sāpēm un bez ķirurģiskas 
iejaukšanās pacientiem ar labdabīgiem 
un ļaundabīgiem audzējiem, kā arī citiem 
patoloģiskiem veidojumiem organismā.

Siguldas slimnīcas radioloģe terapeite Dace 
Saukuma sarunā atklāj, ka modernā iekārta ļauj strā-
dāt precīzi, efektīvi un saudzīgi, un pastāsta, kuriem 
pacientiem CyberKnife var palīdzēt izveseļoties, uzla-
bot dzīves kvalitāti un/vai pagarināt dzīvildzi.

– Iekārta CyberKnife ir ražota radioķirurģi
jai. Vārds «ķirurģija» asociējas ar griešanu, 
pēc kuras dažkārt rodas sarežģījumi un seko 
ilga atveseļošanās. Ko galu galā nozīmē 
radioķirurģija? 
– Kaut gan jaunās Radioķirurģijas centra iekārtas 
CyberKnife nosaukumā angļu valodā tiek izmantots 
vārds Knife (latv. val. – nazis), procedūrā ķirurģiska 
iejaukšanās nenotiek.
Radioķirurģija ir viens no staru terapijas veidiem un 
viena no labdabīgo un ļaundabīgo audzēju ārstēša-
nas metodēm, kad efektu panāk bez griešanas, bet 
ar precīzi tēmētu un spēcīgu starojumu. Ar iekārtu 
CyberKnife ļoti precīzi pievada lielu staru devu sli-
mības skartajiem audiem, neskarot un nebojājot 
veselos audus un šūnas un panākot līdzvērtīgu 
efektu ķirurģiskai ārstēšanai.
– Ko nozīmē apzīmējums, ka CyberKnife ir robo
tizētas stereotaktiskās radioķirurģijas iekārta? 
– Tas nozīmē, ka stars ļoti precīzi tiek raidīts kon-
krētajā punktā. Šai iekārtai ir apbrīnojama precizi-
tāte – līdz milimetra desmitdaļām. Šādi precīzi staru 
pieskārieni jeb stereotaktiskā radioķirurģija ļoti 
palīdz gadījumos, kad pacientam nedrīkst vienā 
reizē dot lielu starojumu – kad labdabīgais vai ļaun-
dabīgais veidojums atrodas tuvu dzīvībai svarīgiem 
orgāniem, piemēriem, blakus lieliem asinsvadiem. 
Lielā staru deva tiek sadalīta vairākās reizēs, jo tas 
ir saudzīgāk orgāniem, kas atrodas blakus.
– Kas vispār ir staru terapija? Vai tā cilvēkam 
ir kaitīga?
– Tas ir jonizējošais starojums, ko ārsti mērķē uz 
konkrēto audzēju. Jonizējošo starojumu mūsdie-
nās iegūstam no elektrības rozetes, jo staru apa-
rāts ir pievienots elektrībai. Latvijā staru aparātos 
vairs nav radioaktīvo starotāju, kā tas bija kādreiz. 
Līdz ar to staru terapija ir kļuvusi daudz saudzīgāka 
pacientam un ne tik bīstama medicīnas darbinie-
kiem, kas ar to strādā katru dienu.
Staru terapijas laikā tiek apturēta audzēja augšana, 
un notiek izmaiņas šūnu līmenī. Terapijas mērķis 
ir panākt, lai audzēja šūnas zaudētu savu aktivitāti 
un aizietu bojā.
– Viens no izplatītākajiem ļaundabīgā audzēja 
veidiem Latvijas vīriešiem ir prostatas jeb 
priekšdziedzera vēzis. Vai arī šiem pacientiem 
var palīdzēt ar jauno iekārtu?
– Jā, staru terapija ir viena no papildu ārstēšanas 
metodēm, jo parasti, ārstējot prostatas vēzi, tiek 
kombinētas vairākas terapijas, lai panāktu labāku 
rezultātu, piemēram, hormonterapija tiek kombi-
nēta ar staru terapiju.
Staru terapijā izmanto divas ārstēšanas meto-
des. Viena ir konvencionālā jeb klasiskā, kad 
pacientu staro ar mazu staru devu, bet daudz reižu. 
Tā ir tradicionālā metode, kas Latvijā tika izman-
tota līdz šim un joprojām tiek lietota. Kopš pagā-
jušā gada novembra Radioķirurģijas centrā Siguldā 
pieejama iepriekš minētā modernā stereotaktiskā 
ķermeņa staru terapija, kad vienā reizē tiek lietota 

liela staru deva, bet to dara tikai piecas reizes. Līdz 
šim bija pieejama septiņas līdz astoņas nedēļas 
ilga ārstēšana, bet tagad pacientam Radioķirur-
ģijas centrā jāierodas tikai piecas dienas. Pasaules 
līmeņa klīnisko pētījumu trīs gadu rezultāti liecina, 
ka ietekme uz šūnām un ārstēšanas efektivitāte šīm 
abām metodēm ir līdzvērtīga.
Turklāt starojums, izmantojot moderno staru tera-
pijas aparatūru CyberKnife, tiek raidīts tikai audzēja 
audos, neradot bojājumus blakus audos, līdz ar to 
samazinot blakusparādību un traumu biežumu 
un smagumu, kā tas, piemēram, ir tad, kad tiek 
izoperēta prostata.
– Cik ilgs ir ārstēšanas kurss?
– Tās ir piecas procedūras, taču katram pacientam 
var atšķirties staru devas lielums vienā reizē.
– Vai šī jaunā metode der ikvienam prostatas 
vēža slimniekam?
– Prostatas vēža pacientus iedala zema, vidēja 
un augsta riska grupā. Iepriekš minēto starošanu 
Radioķirurģijas centrā varam veikt tikai zema un 
vidēja riska grupas pacientiem – tātad vēža agrī-
najās stadijās. Tāpēc pirms ārstēšanas veicam ļoti 
rūpīgu pacientu atlasi.
– Kādā gadījumā prostatas vēža ārstēšanas 
efekts ar CyberKnife būs vislabākais?
– Jo agrīnāka ir vēža stadija, jo terapijas iespējas un 
efekts ir vislabākais. Protams, vienmēr ir izņēmumi. 
Ja audzējs jau ir liels, var palīdzēt tikai daļēji, taču arī 
tas atvieglo slimnieka pašsajūtu un dzīves kvalitāti.
– Kuriem pacientiem vēl var palīdzēt 
CyberKnife tehnoloģija?
– Visiem, kuriem ir kādi labdabīgi vai ļaundabīgi 
veidojumi galvā, aknās, plaušās, aizkuņģa dzie-
dzerī, nierēs, mazajā iegurnī, muguras smadzenēs. 
Tehnoloģija īpaši piemērota audzēju ārstēša-
nai, kas atrodas grūti pieejamās vietās, piemē-
ram, galvas un muguras smadzenēs, kustīgos 
orgānos – plaušās.
Jāskatās ļoti individuāli, jo katram audzējam ir 
noteiktas ārstēšanas vadlīnijas, ko izstrādājušas 
profesionālo organizāciju asociācijas vai Nacio-
nālais vēža centrs (National Cancer Center) un 
ko mēs ievērojam. Mēs nedrīkstam ārstēt, ja tas 
nav minēts klīniskajos pētījumos un ārstēšanas 

vadlīnijās. Ir ļoti svarīgi, lai mūsu procedūra pacien-
tam dotu labumu.
Palīdzam arī tiem pacientiem, kuriem ir asinsvadu 
anomālijas, piemēram, asinsvadu samezglojums 
galvas smadzenēs.
Vēl viens no stereotaktiskās staru terapijas mēr-
ķiem ir atvieglot sāpes un ilgstošus nepatīkamus 
simptomus, piemēram, pacientiem ar vēža meta-
stāzēm. Uzlabojam arī dzīves kvalitāti pacientiem 
ar trijzaru nerva neiralģiju, ja viņš visu mūžu ir lie-
tojis zāles, viņam ir bijušas sāpes sejā, kas atstaro-
jas ausī, zobos vai tml. un traucē dzīvot.
Jāpiebilst, ka jaunā CyberKnife tehnoloģija ir ļoti 
labs risinājums pacientiem, kurus ķirurģiski ārstēt 
nav iespējams arī dažādu blakussaslimšanu dēļ.
– Kā notiek procedūra?
– Pacients guļ uz terapijas galda, un ap viņu pēc 
noteiktas shēmas kustas un raida precīzus staru 
kūļus CyberKnife kustīgā daļa, kas uzmontēta uz 
robotizētās «rokas» tā, lai staru krustpunkts būtu 
tieši audzēja audos. Apkārtējos audos, caur kuriem 
ir gājis viens stars, izmaiņas ir tuvu nullei, bet krust-
punktā iedarbība summējas.
Tā kā jaunā iekārta ir robotizēta, ar pacienta ķer-
meni var strādāt jebkurā plaknē un jebkurā leņķī. 
CyberKnife kustīgā daļa spēj pievadīt starojumu 
no 1200 līdz 1600 leņķiem. Plānu un komandas 
šim robotam, protams, dod un veido cilvēks spe-
ciālā programmā.
– Vai pacients kaut ko jūt procedūras laikā?
– Nē! Starojumu cilvēks nejūt. Pacients vienkārši guļ 
un tikai redz un dzird, kā aparāts strādā – kā viņam 
apkārt darbojas aparāta kustīgā daļa. Pacienti pat 
mēdz aizmigt procedūras laikā.
– Cik ilga ir viena procedūra?
– Aptuveni 35–40 minūtes, bet sarežģītos gadī-
jumos arī ilgāk.
– Vai šāda audzēju ārstēšanas metode ir jau
nums Latvijas medicīnā?
– Kaut arī līdzīga metode Latvijā ir zināma un pie-
ejama Onkoloģijas centrā kopš 2009. gada, tomēr 
iekārta CyberKnife ir šobrīd modernākā radioķirur-
ģijas iekārta ne tikai Baltijā, bet arī Austrumeiropā 
un dod līdz šim nebijušas ārstniecības iespējas. 
CyberKnife paredzēts lielām staru devām, bet 

mazam procedūru skaitam, salīdzinot ar klasisko 
starošanu. Pirmā gada laikā esam palīdzējuši vairāk 
nekā 50 pacientiem, no kuriem liela daļa ir ārzem-
nieki – deviņi lietuvieši, pieci ukraiņi, trīs baltkrievi, 
divi igauņi un arī rumānis. Šajā laikā esam saņēmuši 
vairāk kā 800 ārstēšanas pieprasījumus un konsul-
tējuši ap 300 pacientiem klātienē.
– Lūdzu, atgādiniet vēlreiz pāris teikumos, 
kādas ir CyberKnife tehnoloģijas sniegtās 
priekšrocības salīdzinājumā ar līdz šim pie
rasto audzēju terapiju – ķirurģiju, tradicionālo 
starošanu un ķīmijterapiju?
– Ar CyberKnife var ārstēt audzējus, kuri līdz šim tika 
uzskatīti par neārstējamiem, jo bija grūti pieejamās 
vietās, piemēram, dziļi smadzenēs, tuvu muguras 
smadzenēm vai aknās u. c., un tos nevarēja operēt.
CyberKnife palīdz arī tad, kad visas līdz šim pielie-
totās metodes nav devušas vajadzīgo rezultātu.
Izmantojot CyberKnife, nenotiek ķirurģiska iejauk-
šanās, līdz ar to nav vajadzīga anestēzija un pacien-
tam nav asins zuduma. Turklāt pēc procedūras ir 
mazāk komplikāciju un augstāka dzīves kvalitāte 
nekā pēc ķirurģiskas operācijas.
Modernās procedūras laikā tiek saudzēti pacienta 
veselie audi, jo starojumu robotizētais aparāts raida 
tieši audzējam no dažādiem leņķiem ar milimetra 
desmitdaļas precizitāti.
Svarīgi, ka ārstēšanas kursa laikā īpaši netiek trau-
cēts pacienta ierastais dzīves ritms, jo nav jāuz-
turas slimnīcā – pacients var doties mājās uzreiz 
pēc procedūras.
– Kas jādara pacientiem, kuri ir ieinteresējušies 
par centra Sigulda iekārtas CyberKnife sniegta
jām ārstēšanas iespējām?
– Pacients piesakās uz konsultāciju pie manis vai 
ārsta Māra Mežecka, zvanot pa tālruni 20270077 
(Siguldas slimnīcas Radioķirurģijas centrs) vai nosū-
tot pieprasījumu slimības izvērtējumam elektroniski 
mūsu mājaslapā: www.cyberknife-sigulda.com.
Ārsts konsultē un rūpīgi atlasa pacientus radioķi-
rurģijai, izvērtējot katru gadījumu individuāli. Vēlos 
uzsvērt, ka radioķirurģija tiek veikta pēc ārstu konsi-
lija lēmuma un tikai tajos gadījumos, kad CyberKnife 
tehnoloģija var būtiski uzlabot pacienta veselības 
stāvokli un spēj panākt vislabāko rezultātu.

Radioķirurģijas procedūra prostatas vēža pacientam. Starojums, izmantojot moderno staru terapijas aparatūru CyberKnife, 
tiek raidīts tikai audzēja audos, neradot bojājumus blakus audos, līdz ar to samazinot blakusparādību un traumu biežumu un 
smagumu, kā tas, piemēram, ir tad, kad prostata tiek izoperēta.
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PACIENTU IZGLĪTĪBAI

ANNA KALNIŅA

Ļaundabīgas slimības mūsdienās tiek 
diagnosticētas aizvien biežāk, un to vidū 
laika gaitā atklājas aizvien jaunas, agrāk 
neapzinātas slimību grupas. Viena no 
samērā nesen apzinātajām un definē-
tajām audzēju grupām ir neiroendokrī-
nie audzēji, kas, kā liecina to nosaukums, 
skar gan nervu, gan endokrīno sistēmu, 
turklāt pēc savas būtības ir grūti atklā-
jams vēzis, kura etioloģija vēl nav līdz 
galam apzināta.

Par to, kas īsti slēpjas zem sarežģītā nosaukuma 
neiroendokrīnais audzējs, kādas ir tā diagnostikas 
iespējas un ārstniecība, Onkoloģijas avīzei stāsta 
Rīgas Stradiņa universitātes profesors, Rīgas Aus-
trumu klīniskās universitātes slimnīcas galvenais 
speciālists internajā medicīnā Aivars Lejnieks.

– Ko nozīmē termins – neiroendokrīnais 
audzējs? 
– Neiroendokrīnā audzēja definīcijā teikts, ka 
tie ir audzēji, kuri veidojas no neiroendokrī-
nās sistēmas šūnām, kas sintezē, uzglabā un 
izdala dažādus hormonus (proteīnus un nei-
roamīnus). Neiroendokrīnās sistēmas šūnām ir 
dažādas funkcijas atkarībā no tā, kur organismā 
tās atrodas un kam šis konkrētais hormons ir 
domāts. Piemēram, kuņģī ir šūnas, kuras sintezē 
hormonu gastrīnu, kas stimulē kuņģa, zarnu un 
aizkuņģa dziedzera darbību. Problēma veido-
jas tāpēc, ka aktīvās šūnas, kas sekretē, var kļūt 
ļaundabīgas, palielināties tilpumā, aktivitātē un 
radīt metastāzes.
Termina sākotne saistāma ar 1907. gadu, kad vācu 
ārsts patologs Zigfrīds Oberndorfers sāka lietot 
vārdu karcinoīds, ar to apzīmējot lēni augošus 
ļaundabīgus veidojumus kuņģa zarnu traktā ar 
biežām metastāzēm aknās. Jau 1914.–1915. gadā, 
turpinot pētījumus, tika konstatēts, ka karcinoīdi 
izdala dažādas vielas (serotonīnu), kas piedalās 
dažādu neirālu impulsu pārvadē.
Attīstoties medicīnai, kad kļuva iespējami mūs-
dienu modernie histoloģiskie izmeklējumi, tika 
secināts, ka šie audzēji sastāv no šūnām, kas ražo 
gan hormonus, gan vielas, kas piedalās neirolo-
ģiskajos procesos, tāpēc kopš 2000. gada tiek lie-
tots termins neiroendokrīnais audzējs, norādot 
konkrētu orgānu, kuru tas skar.
– Kurus orgānus šie audzēji visbiežāk skar?
– Parasti šie audzēji tiek atrasti kuņģa un zarnu 
traktā, aizkuņģa dziedzerī, plaušās, arī virsnierēs, 
vairogdziedzerī un nervu sistēmas ganglijos. Tie 
patiešām var atrasties visur.
– Cik bieži šie audzēji ir sastopami?
– Neiroendokrīnie audzēji veido aptuveni 0,46% 
no visiem audzējiem. Tiek lēsts, ka pēdējo 30 gadu 
laikā to skaits palielinājies četras līdz sešas rei-
zes, taču tas lielā mērā saistīts arī ar diagnostikas 
metožu un ārsta zināšanu uzlabošanos.
– Vai neiroendokrīnie audzēji vienmēr ir 
ļaundabīgi? 
– Tiek izdalīti funkcionējošie un nefunkcionējošie 
neiroendokrīnie audzēji atkarībā no tā, vai hormo-
nālā aktivitāte ir vai nav novērojama. Funkcionē-
jošie audzēji izmēra ziņā var būt nelieli, taču ļoti 
aktīvi un agresīvi, izplata metastāzes. Šajā grupā 
ietilpst, piemēram, gastrinoma, kam raksturīga 
pārmērīga gastrīna produkcija, insulinoma, kad 
pārmērīgi tiek producēts insulīns, u.c. Insulinomai 
ļaundabīgums ir aptuveni 20% gadījumu, citiem 
funkcionālajiem audzējiem tas var sasniegt pat 
80%. Funkcionējoši ir aptuveni 10% visu neiro-
endokrīno audzēju.

Nefunkcionējoši ir ap 90% neiroendokrīno 
audzēju. Tie mazāk aktīvi producē bioloģiski 
aktīvās vielas, bet ir ievērojami lielāki izmēra 
ziņā, kas savukārt var traucēt citu orgānu dar-
bību. Nefunkcionējošo audzēju ļaundabīgums 
ir 10–15%.

– Kādas pazīmes var liecināt par neiroendo
krīno audzēju?
– Neiroendokrīnajiem audzējiem nav neviena 
specifiska simptoma, un tas ievērojami apgrūtina 
to atklāšanu. Tāpēc ļoti svarīga ir ārsta spēja pre-
cīzi uzklausīt pacienta sūdzības un saskatīt tajās 

iespējamos neiroendokrīno audzēju klīniskos sim-
ptomus. Starp biežāk novērotajiem simptomiem 
jāmin pietvīkums – tas novērojams vairāk nekā 
90% gadījumu, tam seko caureja (gandrīz 80%), 
sirds vārstuļa traucējumi (vairāk nekā 50%), kram-
pji (ap 50%) u.c. nespecifiski simptomi – sēkšana, 
tūska, artrīts.
Simptomi saistīti ar tām aktīvajām vielām, kuras 
audzējs producē. Piemēram, ja audzējs izveido-
jies plaušās vai bronhos, var parādīties klepus, 
asins spļaušana. Ja tievajās zarnās – caureja, zarnu 
nosprostojums. Neiroendokrīnajam audzējam 
kuņģī īsti nav simptomātikas, tādēļ to grūti atrast. 
Arī apendicīta gadījumā var būt vainojams neiro-
endokrīns audzējs, ko atrod, operējot aklo zarnu 
un pārbaudot to morfoloģiski.
– Nespecifisko simptomu dēļ neiroendokrīnie 
audzēji ir sarežģīti diagnosticējami?
– Diagnostika ir ļoti nopietna problēma, un ārstu 
zināšanām jābūt ļoti plašām. Bieži diagnoze tiek 
par pieciem septiņiem gadiem nokavēta, kad 
simptomi jau kļuvuši nepārprotami. Bieži slimību 
atklāj, kad tā jau metastazējusies citos orgānos.
Lai atklātu un precizētu neiroendokrīnu audzēju 
un noteiktu tā agresivitāti, nepieciešams zinošs 
ārsts un multidisciplināra pieeja, jābūt sagata-
votiem speciālistiem, augsti attīstītām mor-
foloģiskām laboratorijām un radioloģiskai, 
tostarp kodolmedicīnai.

Uzlabojoties diagnostikai un ārstu zināšanām, 
atklāto gadījumu skaits arī Latvijā ar katru 
gadu palielinās.
– Kā notiek neiroendokrīno audzēju diagnos
tika? 
– Vispirms ir svarīgi saskatīt klīniskās izpausmes 
un veikt nepieciešamos klīniskos izmeklējumus, 
lai noteiktu, kur atrodas primārais audzējs, jo loka-
lizācija bieži korelē ar dzīvildzes prognozi. Svarīga 
ir vizuālā diagnostika, kur palīdz radioloģiskie 
izmeklējumi – ultrasonogrāfija, datortomogrāfija, 
magnētiskā rezonanse, angiogrāfija, pozitronu 
emisijas tomogrāfija. Atkarībā no audzēja atraša-
nās vietas (piemēram, bronhi, kuņģa zarnu trakts) 
arī bronhoskopija, endoskopija, kolonoskopija u.c.
Jāveic ļoti rūpīga un specifiska audzēja histopa-
toloģiskā izmeklēšana. Biopsijas materiālu tai var 
iegūt gan no primārā audzēja vai metastāzēm, 
gan arī no operācijas laikā iegūtajiem audzēja 
audiem. Ar laboratoriskajām metodēm var noteikt 
tās bioloģiski aktīvās vielas, kas izraisa problēmas.
Diagnozes noteikšanā būtiskās ir specifiskās 
izmeklēšanas metodes, imūnhistoķīmija, kuras 
laikā nosaka hromogranīnu A, kas spilgti iezīmē-
jas lielā daļā neiroendokrīno audzēju šūnās, kā arī 
proliferācijas marķieri Ki-76, kas ir no šūnas cikla 
atkarīga marķiera antigēns, kas norāda šūnas dalī-
šanās aktivitāti.
Latvijā jauna neiroendokrīno audzēju izmeklēša-
nas un diagnostikas metode ir pozitronu emisijas 
tomogrāfija. Ievadot organismā specifiskas vielas, 
iespējams ieraudzīt tās vietas, kur rodas nevaja-
dzīgi tilpuma procesi. Būtiski, ka ar šīs metodes 
palīdzību var konstatēt, vai audzējam ir specifiski 
receptori, kas var piesaistīt mērķterapijas medi-
kamentus. Pozitronu emisijas tomogrāfija palīdz 
izvērtēt arī ārstēšanas efektivitāti un iespējamos 
recidīvus. Šis izmeklējums precizē slimības sta-
diju, tādējādi palīdzot noteikt terapijas taktiku.
– Kādas ir ārstēšanas iespējas neiroendokrīna 
audzēja gadījumā?
– Ārstēšanas iespējas saistītas ar audzēja lielumu 
un citiem parametriem. Pamatmetode ir ķirur-
ģiska ārstēšana – atvērta ķirurģija vai endoskopis-
kas metodes. Šobrīd vadlīnijas nosaka: ja audzējs 
ir mazāks par diviem centrimetriem un atrodas 
zarnās, tad tiek operēts endoskopiski. Ja tas ir 
lielāks, tad notiek atvēra operācija.
Ja runājam par medikamentozo terapiju, tad bieži 
tiek lietota hormonu terapija ar somatostatīna 
analogiem, kas aizkavē šūnu darbību un sekrē-
ciju. Somatostatīns ir bioloģiski aktīva viela (hor-
mons), kas kavē šo neiroendokrīno šūnu spēju 
sintezēt hormonus. Ņemot vērā to antisekretoro 
darbību, 75–80% gadījumu tiek novērsti vai mazi-
nāti arī klīniskie simptomi – caureja, sarkšana, 
hipoglikēmija u.c. Somatostatīna analogi var 
tikt lietoti arī preventīvai terapijai pirms ķirurģis-
kām manipulācijām.
Tāpat ir pieejami arī specifiski ķīmijterapi-
jas preparāti.
Gadījumos, kad tiek atklāti specifiski receptori, 
tad ir pieejami medikamenti, kuriem pievienota 
radioaktīva viela, kas var piesaistīties receptoriem 
un iznīcināt audzēja šūnas.
Līdzīgi kā diagnostikā, arī ārstēšanā nepieciešama 
multidisciplināra komanda, jo vienam speciālis-
tam to paveikt ir gandrīz neiespējami. Neiroendo-
krīno audzēju ārstēšana jāveic tikai universitāšu 
klīnikās, kur pieejami visu nepieciešamo speciali-
tāšu ārsti – ķirurgs, onkologs, radiologs, invazīvais 
radiologs, ķīmijterapeits, patologs, endokrino-
logs, gastroenterologs, staru terapeits u.c. Ņemot 
vērā, ka šo specifisko pacientu skaits nav liels, jeb-
kuras aizdomas būtu jāpārbauda lielajās klīnikās, 
kur tam ir visi nepieciešamie priekšnoteikumi.

Pietvīkums un caureja – vēža simptomi?

Aivars Lejnieks: «Neiroendokrīnajiem audzējiem nav neviena specifiska simptoma, 
un tas ievērojami apgrūtina to atklāšanu. Tāpēc ļoti svarīga ir ārsta spēja precīzi 
uzklausīt pacienta sūdzības un saskatīt tajās iespējamos neiroendokrīno audzēju 
klīniskos simptomus.»
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EVITA HOFMANE

Neiroendokrīnie tumori (NET) pieder reto 
audzēju grupai, tomēr gan Latvijā, gan 
pasaulē tie tiek diagnosticēti arvien bie-
žāk. Mūsu valstī ik gadu vairāk nekā 50 
cilvēki uzzina šo diagnozi.

Par šo slimību, tās diagnostiku un ārstēšanas 
iespējām runājam ar Rīgas Austrumu klīniskās uni-
versitātes slimnīcas Ķīmijterapijas dienas stacio-
nāra vadītāju, virsārsti ķīmijterapijā, Rīgas Stradiņa 
universitātes asociēto profesori Ivetu Kudabu.

– Kas ir neiroendokrīnie tumori? Par šo 
audzēju veidu pagaidām dzirdēts samērā maz.
– Neiroendokrīnie tumori ir audzēju veids, kuriem 
ir samērā zemāks potenciāls kļūt ļaundabīgiem, 
tomēr tiem ir ļaundabīgs raksturs. Agrāk tos 
dēvēja par karcinoīdiem, tagad – par neiroen-
dokrīnajiem tumoriem. Salīdzinājumam: ja gadā 
tiek diagnosticēti vairāk nekā 1000 jauni krūts 
vēža gadījumi, tad neiroendokrīnie tumori Latvijā 
tiek diagnosticēti 50–60 pacientiem. Es pieņemu, 
ka skaits ir neprecīzs sliktās atpazīšanas un varbūt 
arī diagnostikas dēļ, jo pēc aprēķiniem uz Latvi-
jas iedzīvotāju skaitu vajadzētu būt ap 100–150 
jauniem gadījumiem gadā.
Primāro tumoru galvenokārt atrodam kuņģa-
zarnu traktā, visbiežāk tievajās zarnās, aizkuņģa 
dziedzerī un plaušās. Nereti šis audzējs ir ļoti 
mazs. Arī tad, ja tas kļūst ļaundabīgs, audzējs var 
palikt tikpat mazs un grūti atrodams, toties izpla-
tās metastāzes.
Šo audzēju primārā diagnostika ir ļoti sarežģīta. 
Audzējs sāk attīstīties tad, kad normālās endo-
krīnās sistēmas vai nervu sistēmas šūnas mainās 
un sāk nekontrolēti vairoties. Simptomi ir abso-
lūti nespecifiski, un šo tumoru diagnostika fak-
tiski kļuva iespējama tikai tad, kad patologi kā 
metodi sāka izmantot imūnhistoķīmiju.Tikai ar 
mikroskopa palīdzību noteikt neiroendokrīno 
audzēju un precizēt tā paveidu ir diezgan grūti.
Imūnhistoķīmiskā metode palīdz precīzāk noteikt 
audzēju veidu, ārstam izvēlēties optimālo slim-
nieka ārstēšanas metodi un prognozēt slimī-
bas gaitu.
– Kādiem simptomiem būtu jāpievērš uzma
nība gan pašiem cilvēkiem, gan ģimenes ārs
tiem, ieklausoties pacientu sūdzībās?
– Simptomi, kas var liecināt par šī procesa sāk-
šanos, nav viegli atpazīstami, piemēram, tā var 
būt bieža un nekontrolējama caureja, neskaidra 
temperatūras paaugstināšanās, pastiprināta 
svīšana, pēkšņs sejas-kakla daļas apsārtums, 
kam nav nekādas saistības ar menopauzi, jo 
tas var būt gan sievietēm, gan vīriešiem jeb-
kurā vecumā.
– Šādi simptomi var būt ļoti dažādu iemeslu 
dēļ un, visticamāk, par neiroendokrīnā 
audzēja diagnozi cilvēks pat neaizdomāsies, 
par tādu vispār nebūs dzirdējis.
– Vajadzētu būt tā: ja ir simptomi, cilvēks nejū-
tas labi, viņš iet pie ārsta un saņem ārstēšanu. 
Ja sliktā pašsajūta saglabājas un veselības stā-
voklis neuzlabojas, tad ir jāmeklē īstais cēlonis. 
Kaut vai ārstējot caureju, ja to ir izraisījis vīruss 
vai slikta pārtika, nedēļas vai divu laikā prob-
lēma tiek novērsta un varam par to aizmirst. 
Bet, ja nav saprotams, kāpēc slimība nepadodas 
ārstēšanai, tad ir jānoskaidro iemesls. Piemēram, 
kāpēc ir neskaidra paaugstināta temperatūra, 
veģetatīvie simptomi ar sejas apsārtumu, sirds-
klauves vai citas lietas, kas nepakļaujas ārstēša-
nai? Onkoloģijā vispār nav specifisku simptomu, 

un ir jānoskaidro nespecifisko simptomu izrai-
sītājs. Nevar cilvēkam mēnešiem ilgi vai visu 
gadu būt šķidra vēdera izeja. Ja tā nepadodas 
sākotnējai ārstēšanai, pacients ir jāizmeklē, un 
tad varam noteikt diferenciāldiagnozi: tas var 
būt zarnu audzējs vai neiroendokrīns tumors 
zarnās, zarnu traktā vai vēderā. Pacientam ir 
jāveic visi papildu izmeklējumi, jāņem talkā 
visi iespējamie mūsdienu līdzekļi, radioloģis-
kie izmeklējumi, papildu analīzes, kas palīdzētu 
noskaidrot situāciju.
– Vai tumori, kuri nav kļuvuši ļaundabīgi, arī 
rada simptomus?
– Jā, pacients jūt simptomus, bet jāsaprot, ka viss 
ir nosacīts: tumors var būt labdabīgs, bet, maino-
ties šūnām, tas var kļūt ļaundabīgs. Šis process 
var ilgt mēnešiem un arī gadiem. Ja mērķtiecīgi 
izzinām pacienta viedokli, nereti varam secināt, 
ka tumors sācis veidoties jau daudz, daudz agrāk, 
un ceļi, kā pacienti nonāk līdz onkologam, ir ļoti 
dažādi. Te liela nozīme ir tam, cik daudz ārsts, 
pie kura pacients ir vērsies, zina par šo slimību, 
vai viņš to atpazīst. Bieži vien var šķist, ka tādiem 
simptomiem kā sirdsklauves, pastiprināta svīšana 
un citi pamatā ir vienkārša nervozitāte, bet tie var 
liecināt par slimību.
– Cik sarežģīts ir šo pacientu ceļš pie dažādiem 
speciālistiem – ģimenes ārsta, onkologa utt.?
– Man ir grūti par to spriest. Varbūt tas vairāk ir 
jautājums ģimenes ārstiem, jo mēs parasti redzam 
tos gadījumus, kad pacients pie mums ir atnā-
cis ar aizdomām par ļaundabīgu procesu vai jau 
noteiktu diagnozi.

– Vai visi pacienti pēc diagnozes noteikšanas 
laikus nonāk pie onkologa? Vai tomēr daļa 
pacientu «pazūd» un ierodas pie onkologa, 
kad slimība jau ir progresējusi?
– Es domāju, ja ģimenes ārsts nosūta pie onko-
loga, tad vairums cilvēku ar aizdomām par ļaun-
dabīgu procesu arī dodas pie onkologa. Protams, 
ir arī izņēmumi.
Ceļš līdz diagnozei ir diezgan ilgs un arī samērā 
grūts. Te ir jautājums par mūsu izglītošanos. 
Pēdējos desmit gadus imūnhistoloģiskā metode 
dod daudz plašāku izpratni par audzēju biolo-
ģiju, tāpēc arī šobrīd mēs daudz ātrāk un labāk 
atpazīstam neiroendokrīnos audzējus. Ir skaidri 
zināms, kas mums ir jājautā patologam, un mums 
ir labāks priekšstats, kā tos ārstēt, kad pacients ir 
pie mums atnācis.
– Kā tiek diagnosticēti neiroendokrīnie 
audzēji? 
– Sākumā, atbilstoši simptomiem, tiek veikti 
izmeklējumi. Tie ir radioloģiskie izmeklējumi, 
rentgens, datortomogrāfija, magnētiskā rezo-
nanse, var būt arī kolonoskopija vai gastrosko-
pija, endoskopija, bronhoskopija, ja ir atbilstoši 
simptomi. Analīzes dod mums virzienu, kādus 
izmeklējumus vēl pacientam vajadzētu veikt un, 
ja ir iespēja veikt audzēja audu paraugu biopsiju, 
tas noteikti ir jādara.
Šobrīd Latvijā ir arī iespēja veikt pozitronu emi-
sijas tomogrāfiju.
Pozitronu emisijas tomogrāfijas/datortomogrā-
fijas medicīnas attēlveidošanas metode (PET/CT) 
ir tehnoloģija, kas apvieno pozitronu emisijas 

tomogrāfiju (PET) un rentgenstaru datortomo-
grāfiju (CT), iegūstot attēlus no abām ierīcēm 
secīgi vienas un tās pašas sesijas laikā. Iegūtais 
PET attēls rāda vielmaiņas vai bioķīmisko akti-
vitāti organismā, kas tiek atspoguļota ķermeņa 
anatomiskajā struktūrā un ko iegūst ar CT ske-
nēšanas palīdzību. Datortomogrāfijas un mag-
nētiskās rezonanses izmeklējumos diagnosticē 
audzēja anatomiskos izmērus un tā lokalizāciju, 
bet ar PET diagnostiku var iegūt informāciju par 
šūnu veidojuma funkcionālo dabu – vai tas ir 
aktīvs, neaktīvs, dzīvs, nedzīvs, ļaundabīgs vai 
labdabīgs. Šādi iespējams diagnosticēt slimību 
daudz agrākā stadijā, nekā veicot klasiskos diag-
nostiskos izmeklējumus.
Šai pacientu grupai veikt pozitronu emisijas 
tomogrāfijas izmeklējumu ir ļoti svarīgi, jo pri-
mārais audzējs var būt ļoti mazs, bet jau izplatījies, 
un PET/CT var palīdzēt mums nonākt pie parei-
zās diagnozes. Diemžēl šobrīd pozitronu emisijas 
tomogrāfija nav valsts apmaksāts izmeklējums.
Tāpat kā jebkuras onkoloģiskas slimības gadī-
jumā, diagnoze ir jāpierāda morfoloģiski. Tas izšķir 
ārstēšanas izvēli un, protams, pats svarīgākais – 
pacienta prognozi.
– Kā ārstē endokrīnos audzējus? Ja tie ir reti 
sastopami, vai tas nenozīmē, ka ir maz šo 
audzēju ārstēšanai paredzētu zāļu?
– Nosacīti labdabīgajām tumoru formām, lieto-
jot medikamentus, var panākt labu simptomu 
kontroli, pacienta sūdzības mazinās, un tas ir ļoti 
svarīgi. Pacienti atzīst, ka, piemēram, ja viņiem 
nakts laikā uz tualeti ir bijis jāiet sešas reizes un 
pēc medikamentu lietošanas uzsākšanas reižu 
skaits samazinās uz pusi, tas ir būtisks uzlabojums.
Ja, precizējot diagnozi, tiek konstatēts, ka audzējs 
jau ir kļuvis ļaundabīgs un ir metastāzes, tad arī ir 
konkrēti medikamenti, kas var sniegt labu rezul-
tātu. Protams, ir būtiski, cik slimība ir izplatīta, 
kādi ir pārējie raksturojošie lielumi šim audzējam.
Svarīgi ir tas, ko mums par savām sūdzībām 
pastāsta pats pacients un ko pavēsta patologs – 
viņa slēdziens ir ļoti nozīmīgs, lai izvēlētos pareizo 
ārstēšanu un noteiktu pacienta prognozi.
Jebkura tumora diagnoze tiek morfoloģiski pre-
cizēta, un tad tiek lemts par tālāko ārstēšanu, 
jo, kā jau teicu, tā labdabīgums ir nosacīts. Kurā 
brīdī tas transformēsies, mēs nevaram pateikt. 
Ja ķirurģiskā ārstēšana ir iespējama, audzējs tiek 
radikāli izoperēts. Tas ir vislabākais veids. Gadīju-
mos, kad audzējs jau ir izplatījies un metastazē-
jies, pacients saņem medikamentozo terapiju, kas 
faktiski ir ķīmijterapija. Medikamentozā audzēju 
ārstēšana ļauj kontrolēt simptomus un antiproli-
feratīvi iedarbojas uz pašu audzēju.
Šai audzēju grupai nav lielas izvēles ārstēšanas 
ziņā, nav daudz medikamentu, bet zāles ir.
Pacientiem ir pieejama arī terapija ar somatosta-
tīna analogiem, kas saskaņā ar Eiropas Neiroen-
dokrīno audzēju ārstēšanas vadlīnijām ir izvēles 
metode gan funkcionējošiem audzējiem, gan tad, 
ja ķirurģija nav iespējama vai ir nepietiekama. Ir 
pierādīta gan audzēju augšanu aizkavējošā dar-
bība, gan audzēja ražoto hormonu pārprodukciju 
nomācoša darbība.
– Kāda ir endokrīno audzēju pacientu dzīvil
dzes prognoze?
– Ja audzējs ir diagnosticēts tad, kad mēs varam 
piedāvāt veikt radikālu ķirurģisku ārstēšanu, mēs 
varam runāt par relatīvi labu prognozi, bet, ja 
pacientam ir plašs metastazējies process ar dau-
dzu orgānu iesaisti, tad prognoze visbiežāk ir ļoti 
slikta. Tāpat kā visā onkoloģijā, arī šiem audzē-
jiem prognoze ir atkarīga no audzēja un meta-
stāžu izplatības.

Iveta Kudaba: «Ceļš līdz diagnozei ir diezgan ilgs un arī samērā grūts. Pēdējos desmit 
gadus imūnhistoloģiskā metode dod daudz plašāku izpratni par audzēju bioloģiju, 
tāpēc arī šobrīd mēs daudz ātrāk un labāk atpazīstam neiroendokrīnos audzējus.»
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AKTUĀLI

ANNA KALNIŅA

Krūts vēzis ir viena no izplatītākajām 
ļaundabīgajām slimībām Latvijā un, 
neraugoties uz to, ka no mediķu un valsts 
puses tiek darīts teju viss iespējamais, lai 
šo slimību atklātu pēc iespējas agrāk, kad 
ir vislielākās iespējas to izārstēt, ne tikai 
apārstēt, sievietes aizvien mēdz atlikt lai-
kus došanos pie ārsta.

Par krūts vēža izplatību Latvijā, agrīnas atklāša-
nas nepieciešamību un mūsdienīgām ārstēša-
nas iespējām Onkoloģijas avīzei stāsta onkoloģe 
ķīmijterapeite Gunta Purkalne, Paula Stradiņa 
Klīniskās universitātes slimnīcas Onkoloģijas klī-
nikas vadītāja.

– Cik bieži sastopams krūts vēzis?
– Katru gadu Latvijā ir nedaudz vairāk nekā 
1000 primāri diagnosticēta krūts vēža gadījumu. 
2013. gadā to bija 1100, 2015. gadā – 1171, tātad 
šis skaits nedaudz, bet tomēr pieaug.
– Vai ir zināms konkrēts mehānisms, kas liek 
sākt veidoties ļaundabīgajām šūnām?
– Riska faktori var būt dažādi. Viens no tiem ir 
iedzimtības faktors. Tas nozīmē, ka ģimenē ir 
izmainītu šūnu vairošanās tendence, pastipri-
nāta nosliece uz ļaundabīgu audzēju veidoša-
nos. Varam runāt arī par pārmantotību: ja ģimenē 
ir bijis krūts, olnīcu vai resnās zarnas vēža gadī-
jums, tad ir risks, ka var attīstīties krūts vēzis. Tā 
notiek apmēram 5% gadījumu.
Riska grupā atrodas arī sievietes, kurām ir agri 
sākušās menstruācijas, tas ir, pirms 12 gadu 
vecuma, vai arī agrīni – drīz pēc 30 gadu vecuma 
sasniegšanas – iestājas menopauze. Ietekmi var 
radīt arī hormonu terapija – gan agrīni lietota hor-
monālā kontracepcija, gan arī hormonus aizvie-
tojošā terapija klimaksa laikā.
Pastiprināts krūts vēža risks ir arī sievietēm, kas 
saņēmušas radiāciju – vai nu dzīves vai darba vietā 
vai arī, piemēram, bērnībā citas slimības dēļ bijusi 
nepieciešama krūšu kurvja apstarošana, kas vēlāk 
veicinājusi audzēja attīstību.
Protams, spēkā ir arī tie riska faktori, kas var ietek-
mēt jebkuras ļaundabīgas slimības rašanos: vides 
piesārņojums, aptaukošanās, kas pēdējā laikā 
ļoti strauji pieaug. Arī smēķēšana. Ja vīriešu vidū 
smēķēšana salīdzinoši samazinās, tad sievietēm 
tā pēdējās dekādēs ir pieaugusi, kas tagad vai-
nagojas ar audzēju skaita, tostarp krūts vēža, 
palielināšanos.
Ņemot vērā visus iespējamos riska faktorus, ar 
primārajām pacientēm vienmēr noskaidrojam 
visu iespējamo informāciju par ģimeni, dzīves-
vietu, darba pieredzi, ieradumiem. Ja ir norādes 
par pārmantotību, tiek veiktas ģenētiskās analī-
zes, kas aizdomas vai nu apstiprina, vai noliedz. 
Tas ir būtiski ārstēšanas taktikas izvēlē, kas pār-
mantotajos gadījumos atšķiras no sporādiska-
jām saslimšanām.
Ja tiek konstatēts pārmantotais gēns, tad iespē-
jams veikt testu arī pacientes meitām un mazmei-
tām. Taču tā ir pacientes brīva izvēle. Pārmantotais 
gēns nozīmē desmit reizes lielāku risku saslimt ar 
krūts audzēju nekā citām sievietēm, un tā ir infor-
mācija, ko sievietes uztver dažādi.
– Vai, uzzinot par pastiprināto risku, sievietei 
ir iespēja to novērst vai samazināt?
– Ir iespējams izdarīt profilaktiskās darbības, tas 
ir, noņemt krūtis vai izņemt olnīcas, taču tas ir 
ļoti drosmīgs solis, kas prasa smagu psiholoģisku 
darbu ar sevi, un ne visas sievietes ir tam gatavas.
Taču riska apzināšanās var palīdzēt sievietei vai-
rāk rūpēties par sevi un pievērst uzmanību savai 

veselībai – regulāri veikt krūšu pašpārbaudi, 
izmantot krūts vēža skrīninga iespējas.
– Vai Latvijā ieviestais krūts vēža skrīnings 
ir rezultatīvs?
– Skrīninga process Latvijā nenotiek pietiekami 
labi. Ja tas aptver 75% mērķa populācijas, tad 
agrīnās atradnes un to ārstēšana rada mirstī-
bas samazināšanos, līdz ar to lielāku darbspē-
jīgo sieviešu skaitu un sabiedrības ieguvumu. 
Ja aptvere ir zema, tad lielo izmaksu, bet mazo 
atradņu dēļ sabiedrībai labuma maz. 2013. gadā 
Latvijā aptvere bija aptuveni 35%, 2014. un 2015. 
gadā – 38%. Rādītāji ir labāki nekā skrīninga prog-
rammas sākumā, tomēr aizvien pārāk zemi pozi-
tīvam rezultātam. Agrīni atklāto vēža gadījumu 
skaits Latvijā vēl joprojām ir par zemu, bet ielaisto 
gadījumu skaits ir aptuveni 30%, kas savukārt ir 
par augstu.
– Kādas pārbaudes tiek veiktas pirms diagno
zes noteikšanas?
– Parasti, kā jau minēju, pacientes pašas ir pama-
nījušas kādu veidojumu. Tas ir jāparāda krūšu 
ķirurgam jeb mamologam. Ja viņš apstiprina 
aizdomas, tad tiek veikta mamogrāfija un atse-
višķos gadījumos arī ultrasonogrāfija. Ja šajās pār-
baudēs veidojums patiešām tiek konstatēts, tiek 
ņemts šūnu paraugs jeb biopsijas materiāls, ko 
izmeklē ārsts patologs. Bez histoloģiskās izmek-
lēšanas tiek veikta arī imūnhistoķīmiskā izmeklē-
šana, tiek noteikti vairāki papildu parametri jeb 
biomarķieri, kas svarīgi terapijas izvēlē. Neskaid-
rību gadījumos ārsts var noteikt arī magnētiskās 
rezonanses nepieciešamību. Ja audzējs pierādīts, 
tiek pārbaudītas arī potenciālās metastāžu vietas 
un noteikta slimības klīniskā stadija.
Pēc izmeklējumu rezultātu saņemšanas multidis-
ciplināra komanda, kurā ietilpst mamologs, staru 
terapeits un onkologs ķīmijterapeits, lemj par pie-
mērotākās ārstēšanas taktikas izvēli.
– Vai primārā izvēle vienmēr ir ķirurģija?
– Kad ir zināma audzēja morfoloģija un slimības 
stadija, konsilijs nosaka, vai ārstēšanu var sākt 
ar operāciju, vai arī nepieciešama pirmsoperā-
cijas ķīmijterapija. Kad tā pabeigta, notiek ķirur-
ģiskā operācija, pēc kuras atkal tiek lemts, vai ir 
nepieciešama papildu ārstēšana – ķīmijterapija, 
staru vai hormonu terapija. Ja pēcoperācijas tera-
pija nav nepieciešama, pacients paliek onkologa 
ķīmijterapeita novērošanā.
– Kā novērošana notiek? Cik bieži un cik ilgi 
nepieciešamas pārbaudes?

– Pie mums, Stradiņa slimnīcā, novērošana pie 
onkologa ķīmijterapeita ilgst piecus gadus. Arī 
tad, ja sievietei nav nekādu sūdzību vai simptomu, 
regulāri tiek izdarīta izmeklēšana, lai agrīni atklātu 
iespējamās metastāzes, recidīvu, kā arī rūpētos 
par ārstēšanas izraisītajām blakusparādībām vai 
komplikācijām. Pirmos divus gadus izmeklēšana 
jāveic četras reizes gadā, nākamos divus gadus 
pa divām reizēm gadā, bet piektajā gadā vairs 
tikai vienu reizi. Šādu sistēmu paredz starptau-
tiskie protokoli.
Ja nelabvēlīgas izmaiņas pēc šiem pieciem 
gadiem netiek konstatētas, paciente paliek 
ģimenes ārsta uzraudzībā. Tad pārbaudes vairs 
nenotiek pēc grafika, bet gan tikai tad, ja ir kādas 
sūdzības. Piemēram, ja pacientei ir klepus, tiek 
pārbaudīts, vai tas ir tikai bronhīts vai arī ir radu-
šās metastāzes plaušās. Ja ģimenes ārsts konstatē 
ko aizdomīgu vai neskaidru, tad pacientei jānāk 
atpakaļ pie onkologa ķīmijterapeita, lai izdarītu 
papildu izmeklējumus un slimības progresijas 
gadījumā sāktu ārstēšanu.
Papildus ģimenes ārsta uzraudzībai mēs savām 
pacientēm rekomendējam reizi gadā izdarīt 
mamogrāfiju, kā arī reizi gadā apmeklēt gine-
kologu, bet tas jau būtu jādara katrai sievietei. 
Protams, arī sievietei pašai jāturpina regulāri 
sevi pārbaudīt.
– Kā šobrīd pieejamā krūts vēža medikamen
tozā ārstēšana atšķiras no agrāk izmantotās?
– Agrāk krūts vēža ārstēšanu noteica tā stadija 
un histoloģiskais tips. Šodien mēs zinām, ka tas 
ne vienmēr ir noteicošais. Svarīga ir moleku-
lārā diagnostika, konkrētā audzēja daba, kurai 
šobrīd zinātnieki ir daudz vairāk pietuvojušies: 
mēs varam prognozēt, cik tas ir agresīvs, kāda 
terapija efektīvāka, kādas ir dzīvildzes prognozes 
u.c. Varam noskaidrot, piemēram, vai ir pozitīvi 
hormonu receptori (HR) (tie ir pozitīvi aptuveni 
65% sieviešu), jo šie audzēji labi reaģēs uz hor-
monu terapiju. Tāpat tiek noskaidrota cilvēka epi-
dermālā augšanas faktora 2 (HER2) klātbūtne; 
HER2 pozitīvās pacientes labi reaģēs uz hercep-
tīna terapiju, kaut arī audzējs ir agresīvs. Ja pro-
liferācijas indekss ir augsts, tad mēs zinām, ka 
audzējs augs ātri un veidosies metastāzes. Tātad 
šajā gadījumā būs vajadzīga agresīvāka terapija. 
Katrs parametrs mums kaut ko stāsta, un, saliekot 
visu uzzināto kopā, varam veikt individualizētu 
ārstēšanu, izmantojot katrai sievietei piemēro-
tākos medikamentus. Šobrīd varam uzskatīt, ka 

tieši krūts vēža ārstēšana ir vistuvāk personalizē-
tai attieksmei pret katru pacienti.
– Kas ir mērķterapija krūts vēža gadījumā?
– Krūts vēža mērķterapija ir herceptīna terapija 
sievietēm, kam ir pozitīvi HER2 receptori. HER2 
receptors atrodas uz audzēja šūnas virsmas, un 
herceptīns tajā «iesēžas», veicinot šūnas pašiznī-
cināšanos vai signalizējot imūnsistēmai, ka šī šūna 
jāiznīcina. Tāpat arī vairākiem citiem vēža veidiem 
ir atrasti konkrēti biomarķieri (antigēni), uz kuriem 
iedarbojas noteikta mērķterapija (antivielas).
HER2 pozitīvas ir tikai aptuveni 20% krūts vēža 
pacienšu, un viņām ir piemērota terapija ar her-
ceptīnu. Pārējiem 80% herceptīns nav piemērots, 
tāpēc tiek izmantoti citi terapijas veidi. Piemē-
ram, trīskārši negatīvs krūts vēzis ir ļoti agresīvs 
audzējs, un pašlaik notiek daudzi pētījumi par tā 
efektīvāku ārstēšanu.
– Vai pēdējos gados ir bijuši nozīmīgi atklā
jumi un jaunumi krūts vēža medikamento
zajā terapijā?
– Par uzvaras gājienu uzskatāma HER2 receptoru 
lomas un herceptīna atklāšana, jo bez herceptīna 
šī vēža veida ārstēšana nenoritēja tik sekmīgi. 
Tagad zinām, ka šis medikaments labi darbojas 
gan profilaktiskajā terapijā, gan pirmsoperāciju 
ārstēšanā, gan arī metastāžu gadījumos. Tagad ir 
izstrādātas arī otrās un pat trešās paaudzes mono-
klonālās antivielas, kas sekmīgi tiek izmantotas 
HER2 pozitīvu audzēju ārstēšanā kombinācijā 
ar herceptīnu. Tātad, ja slimība progresē, varam 
pacientei dot vēl jaunākas paaudzes medikamen-
tus. Tas ir ļoti nozīmīgs atklājums, jo, pat ja slimība 
atgriežas, šie medikamenti palīdz dzīvot.
Savukārt pārmantotajam krūts vēzim 41% gadī-
jumu labus rezultātus uzrāda PARP inhibītori. 
Prognoze šādos gadījumos ir pat labāka nekā 
sporādiskajam vēzim.
Jauns medikaments, kas satur aktīvo vielu palbo-
ciclib, pacientēm ar HR pozitīvu un HER2 negatīvu 
progresējošu krūts vēzi ASV tika apstiprinātas 
pērnā gada februārī. To lieto kopā ar pretvēža 
hormonālo terapiju. Cerams, arī Latvijā šīs zāles 
būs pieejamas jau tuvākajā laikā un tiks iekļau-
tas kompensējamo zāļu sarakstā, lai palielinātu 
iespējas ārstēties tām pacientēm, kurām līdz šim 
iespējas bija ierobežotas.
Jaunas medikamentozās iespējas tiek pētītas, taču 
zāļu izstrādei un pārbaudēm nepieciešams laiks.
– Vai Latvijas pacientēm pieejami visi jau
nie medikamenti, kas tiek izmantoti krūts 
vēža ārstēšanā?
– Krūts vēzis ir vienīgais audzējs, kam Latvijā 
iespējams nodrošināt valsts kompensētu HER2 
testēšanu un pirmā līmeņa terapiju. Respektīvi, 
pirmās paaudzes monoklonālā antiviela hercep-
tīns pieejama visām HER2 pozitīvajām pacien-
tēm, kurām tā nepieciešama. Nākamo paaudžu 
medikamenti citur pasaulē jau ieviesti standarta 
praksē, bet Latvijas pacientēm pagaidām tie 
jāpērk pašām, un tas nav lēti.
Kā jau teicu, Latvijā tiek kompensēta HER2 recep-
tora noteikšana, taču atsevišķos gadījumos, kad 
tiek uzrādīts teorētiski negatīvs rezultāts, ir nepie-
ciešams izdarīt papildu testu – noteikt HER2 gēna 
amplifikāciju, kas daudz precīzāk norāda pozitīvu 
vai negatīvu rezultātu. Amplifikācija neietilpst 
valsts kompensēto izmeklējumu sarakstā.
– Vai mūsdienīgā medicīna padara krūts 
vēzi izārstējamu?
– Terapijas iespējas pārvērš krūts vēzi par hronisku 
slimību. Metastātisku vēzi mēs nevaram izārstēt, 
bet varam pietiekami ilgi apārstēt, lai paciente 
ar to varētu sadzīvot. Mūsdienīgā ārstēšana ar 
daudz mazāku toksicitāti ļauj mūsu pacientiem 
dzīvot ilgāk un dzīvot labāk!

Krūts vēzis kļūst par hronisku slimību

Gunta Purkalne: «Ja krūts vēzim pēcoperācijas terapija nav nepieciešama, pacients 
paliek onkologa ķīmijterapeita novērošanā. Stradiņa slimnīcā novērošana pie onko-
loga ķīmijterapeita ilgst piecus gadus. Arī tad, ja sievietei nav nekādu sūdzību vai 
simptomu, regulāri tiek izdarīta izmeklēšana, lai agrīni atklātu iespējamās meta-
stāzes, recidīvu, kā arī rūpētos par ārstēšanas izraisītajām blakusparādībām vai 
komplikācijām.»
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JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

TOMS ZVIRBULIS

Latvijā vēža ārstēšana ir izvirzīta par 
vienu no prioritātēm ārstniecības jomā 
2017. gadā. Precīza un savlaicīga vēža 
diagnostika ir pirmais solis cīņā ar sli-
mību. Šī atbildīgā uzdevuma veikšanā 
ļoti nozīmīga loma ir ārstam patologam.

Vairāk par patoloģijas un histoloģijas nozari, par 
to, kā vēzis tiek diagnosticēts un ar kādiem izai-
cinājumiem ikdienā saskaras patologi, jautājam 
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 
Patoloģijas centra Infekciju patoloģijas nodaļas 
vadītājam Dr. Mārim Spergam.

– Paskaidrojiet īsumā, kas ir histoloģija?
– Histoloģija ir mācība par šūnām un audu struk-
tūru. Te ir runa par mikroskopiskām atradnēm, 
kuras konstatē lielā palielinājumā. Histoloģija ir 
līdzīga anatomijai, tikai jau manis minētajā mik-
roskopiskajā līmenī. Daudzi cilvēki, ar mums sazi-
noties, izmanto terminu «histologs». Mēs pie tā 
esam pieraduši, bet, runājot precīzāk, mēs esam 
patologi. Tiesa, savā darbā bez histoloģijas mēs 
iztikt nevaram, tādējādi visiem patologiem tā 
ir jāpārzina. Patoloģiskā histoloģija ir mācība 
par patoloģiskiem procesiem un slimību izraisī-
tām izmaiņām mikroskopiskā līmenī. Tā ir viena 
no fundamentālajām medicīnas zinātnes noza-
rēm, uz kuras balstās ļoti daudzas citas noza-
res. Ikdienā mēs nodarbojamies ar diagnostisko 
darbu. Pēc mūsu secinājumiem tiek diagnosti-
cētas slimības, un ārstējošais ārsts lemj par pie-
mērotāko ārstēšanas taktiku.
– Onkoloģiskajiem pacientiem diagnostikas 
un terapijas laikā nākas saskarties gan ar ter
minu «histoloģija», gan «citoloģija». Kā tās 
savstarpēji atšķiras?
– Abas šīs nozares pēta slimību izraisītas izmai-
ņas mikroskopiskā līmenī. Histoloģiju un cito-
loģiju, tēlaini izsakoties, var salīdzināt ar ēkas 
arhitektūras un atsevišķu elementu analīzi. Ja 
runājam par to, no kādiem ķieģeļiem ēka ir 
celta, tādā gadījumā runa ir par citoloģiju. Ja 
runājam par ēkas fasādi, arkām, logiem utt., 
tad tā ir histoloģija. Abas nozares pēta šo iedo-
māto ēku, bet atšķiras pētāmie objekti. Nav 
īpaši daudz jāstāsta, kura no metodēm sniedz 
vairāk informācijas: vai mēs spriežam par ēkas 
stāvokli pēc viena ķieģeļa vai ēkas stāvokļa 
kopumā. Citoloģija pēta dažādus viegli iegūs-
tamus materiālus no cilvēka organisma, pietiek 
ar nelielu adatu iedurt dobumā vai tumorā un 
iegūt atsevišķas šūnas vai to grupas. Citolo-
ģijas priekšrocība ir tā, ka ātri un ērti ir iespē-
jams iegūt nepieciešamo materiālu un ļoti ātri 
tikt pie rezultāta, kaut gan informācijas apjoms 
ir ierobežots. Savukārt histoloģijā materiālu 
iegūt ir grūtāk. Tas visbiežāk prasa operācijas, 
kur vispārējā vai lokālā anestēzijā cilvēkam tiek 
paņemti audu paraugi. Ja procedūras laikā 
ķirurgs nevar noteikt, kāda veida audzējs tiek 
operēts, viņš izmanto ekspress histoloģijas palī-
dzību: operācijas laikā mēs veicam šī parauga 
izpēti. Bieži vien pie mums nonāk endoskopijās 
iegūtie materiāli. Ārsts nosūta pacientu uz šo 
procedūru, un tajā tiek konstatēta kuņģa čūla. 
No čūlas tiek paņemts mikroskopisks paraugs, 
kurš savukārt tiek nosūtīts mums. Mēs izvēr-
tējam, vai tas ir labdabīgs process vai nē, kas 
būtiski ietekmē turpmāko ārstēšanos. Tādas arī 
ir galvenās atšķirības. Citoloģija ir ātrāka, lētāka, 
bet ar mazāku informatīvo devumu, savukārt 
histoloģija ir lēnāka, dārgāka, taču tās snieg-
tais informācijas apjoms ir krietni vien lielāks.

– Kādas izmeklējumu metodes tiek izmanto
tas un kā paraugi tiek apstrādāti?
– Paraugi tiek apstrādāti tā, lai arī pēc vairākiem 
gadiem tos varētu izmantot. Audu paraugi tiek 
dehidratēti: no tiem tiek izvilkts ūdens, un tas 
tiek aizvietots ar parafīnu. Šis process prasa 
vienu līdz pusotru diennakti. Pēc tam audu 
paraugi ar mikrotomu tiek griezti ļoti plānos 
griezumos un pēc tam krāsoti. Šis process aiz-
ņem vidēji trīs darbadienas, un tad paraugi 
nonāk līdz mūsu mikroskopiem.
– Cik ilgu laiku aizņem paraugu apskate un 
analīze? 
– Ikdienas gadījumi prasa vienu darbadienu, un 
vienas dienas laikā mēs varam sniegt savu slē-
dzienu, bet bieži vien ir nepieciešamas papildu 
izmeklēšanas metodes. Ir arī starptautiski pie-
ņemtas vadlīnijas, kas nosaka gadījumus, kuros 
ir obligāti jāizmanto papildu izmeklēšanas 
metodes. Tādi gadījumi aizņem ilgāku laiku, 
pievienojot izmeklēšanas ilgumam 2–3 dienas. 
Ir gadījumi, kad pašam patologam ir ļoti grūti 
izlemt par to, kāds ir process. Tādā gadījumā 
arī ir nepieciešams izmantot manis minētās 
papildu metodes. Tā visbiežāk ir imunohisto-
ķīmija. Tā ļauj iegūt informāciju par daudziem 
audzēja prognostiskajiem faktoriem. Piemēram, 
kā audzējs uzvedīsies nākotnē, vai ir gaidāmas 
agrīnas metastāzes, vai, izoperējot audzēju, 
mēs varam par to aizmirst. Tāpat imūnhistoķī-
mijas metodes palīdz iegūt informāciju par to, 
kā audzējs ir jāārstē. Klasisks piemērs ir piena 
dziedzera vēža diagnostika, kad mums ir jāno-
saka estrogēna un progesterona klātbūtne, jo šo 
hormonu klātbūtnē audzēji aug ātrāk un izplatās. 
Ja hormonu receptorus izdodas nobloķēt, tad 
audzējs attīstīties nespēj. Audzēji, kuriem ir zems 
hormonu saturs un zems hormonu receptoru 
daudzums, sliktāk padosies antihormonālajai 
terapijai, un ir jāizmanto citi protokoli. Tāpat arī 
citu augšanas faktoru noteikšana ir ļoti svarīga 
informācija, kuru mēs sniedzam onkologiem. 
Viņi savukārt izvēlas, kādu terapijas veidu kon-
krētam pacientam izmantot.

– Kad vēzi patologiem ir grūtāk un kad vieg
lāk noteikt? Minējāt, ka katram audzējam ir 
kādas tieši tam raksturīgās īpašības.
– Tipiski vēži lielākajā daļā gadījumu ir viegli 
nosakāmi, pieredzējušam patologam tas problē-
mas nesagādā. Problēmas sagādā robežstāvokļi. 
Vienā vietā vēl var redzēt normālus audus, citā 
jau ir notikušas kādas izmaiņas. Šie robežstāvokļi 
ir vissarežģītākie, vienalga, vai tas ir uroloģiskais, 
vai gastroenteroloģiskais materiāls. Izšķirties 
par ļaundabīga audzēja slēdzienu patologam 

ir ārkārtīgi grūti, jo viņš zina, kādas sekas var 
būt viņa lēmumam. Bieži vien, diagnosticējot 
ļaundabīgu audzēju, tam seko diezgan radikāla 
ārstēšana. Visbiežāk audzējs tiek plaši izoperēts, 
tās ir kropļojošas operācijas. Tāpēc jābūt piere-
dzei, jābūt drošai sajūtai, ka darbs ticis izdarīts 
pareizi. Ja audzēji ir ļaundabīgi un ļoti agresīvi, 
to diagnostika nesagādā lielas problēmas. Īsāk 
sakot, ir liels skaits kritēriju, ar kuru palīdzību 
mēs nosakām audzējus. Ja audzējs atbilst šiem 

kritērijiem, tad problēmu to noteikt nav, prob-
lēmas sagādā robežstāvokļi.
– Histoloģija ir medicīnas nozare, kur nepie
ciešama augsta precizitāte un, kā jūs minē
jāt, morālais briedums. Kāda ir situācija ar 
jauno patologu un histologu apmācību? 
Vai nākotnē mums šo speciālistu pietiks, 
zinot kāda ir vispārējā situācija ar ārstnie
cības personālu?
– Patoloģija studentiem tiek pasniegta ļoti aug-
stā līmenī un ir salīdzināma ar rietumu klīnisko 
universitāšu līmeni, jo mācību apjoms un prog-
ramma ir līdzīgi. Var runāt par to, cik stundu ir 
atvēlēts lekcijām un kādā mērā studenti pato-
loģiju redz praksē, ne tikai izlasa grāmatā. Te 
noteikti jāatzīmē, ka šis laiks nav pietiekošs.
Latvijā patologu nav daudz, un patoloģijas labo-
ratorijas koncertētas lielākajās un reģionālajās 
slimnīcās. Kādreiz šis tīkls bija plašāks. Ir samazi-
nājies patologu skaits, taču šobrīd mums speciā-
listu pietiek. Tajā pašā laikā jāatzīmē, ka prasības, 
daudzas metodikas un starptautiski pieņem-
tās vadlīnijas ir mainījušās. Patologam ir nepār-
traukti jāizglītojas.
– Cik liela nozīme ļaundabīgu audzēju ārstē
šanā ir precīziem un laicīgiem histoloģiska
jiem izmeklējumiem?
– Viena vai divas dienas lielu lomu nespēlē, bet 
vairākām nedēļām var būt liela ietekme, īpaši, 
ja ir runa par strauji augošiem un agresīviem 
audzējiem, kam arī metastāzes veidojas ātri. Šeit 
ļoti liela loma ir savlaicīgai diagnostikai. Nav pie-
ļaujams, ka materiāls tiek ilgstoši turēts labora-
torijā bez atbildes.
– Patologu un onkologu sadarbība ir ļoti 
svarīga. Kādas rekomendācijas jūs sniedzat 
onkologiem pacientu ārstēšanā un kāda ir 
speciālistu savstarpējā komunikācija?
– Ļoti svarīga ir informācija, ko mums sniedz 
onkologi, kā arī savstarpējā komunikācija. To 
varētu salīdzināt ar gadījumu, kad ģimenes ārsts 
nosūta savu pacientu uz datortomogrāfiju, bet 
nedod nekādus papildus datus par pacientu. 
Radiologs nesaprot, kāpēc pacients pie viņa ir 
ieradies, un paiet daudz laika, lai iegūtu nepie-
ciešamo informāciju. Ārsts patologs, nesaņemot 
pietiekamu informāciju, nelietderīgi tērē laiku. 
Latvijas Onkoloģijas centrā ārsti ir pieredzējuši 
un zina šo situāciju. Problēmas sākas, saņemot 
materiālu no mazajām slimnīcām.
– Kāda ir situācija Latvijā, vai izmeklējumus 
iespējams veikt gana operatīvi un nepiecie
šamajā apjomā?
– Atbildi centrs parasti sniedz ātri. Mums ir liela 
pieredze audzēju diagnostikā, un mēs sevi pozi-
cionējam kā valsts vadošo patoloģijas centru.
– Kādas ir jaunākās attīstības tendences his
toloģijā pasaulē un kad mēs varētu šīs meto
des redzēt darbībā arī Latvijā?
– Tagad ir moderni runāt par mērķterapiju. 
Daudziem audzējiem tiek piemeklēta indivi-
duāla ārstēšana. Tiek precīzi noteikts audzēja 
veids, kas nosaka arī to molekulāros procesus. 
Ar ārstnieciskajiem līdzekļiem ir iespējams šos 
molekulāros signālus nomākt un apturēt tumora 
augšanu vai to iznīcināt. Šīs metodes nedarbo-
jas visos vēža gadījumos, bet gan konkrētām 
audzēju grupām. Tādējādi aktuāli kļūst ne tikai 
audzēja morfoloģiskie, bet arī ģenētiski izmeklē-
jumi. Senāk tie tika izmantoti tikai zinātniskiem 
mērķiem, bet tagad ar to palīdzību var noteikt 
terapijas stratēģiju. Šo izmeklējumu ietvaros tiks 
pētīti molekulārie dzīvības procesi audzēja šūnā, 
ar kādām ģenētiskām izmaiņām tie ir saistīti, 
lai arvien specifiskāk un precīzāk varētu ietek-
mēt audzēju.

Māris Sperga: 
«Tipiski vēži lielā-
kajā daļā gadījumu 
ir viegli nosakāmi, 
pieredzējušam 
patologam tas 
problēmas nesa-
gādā. Problēmas 
sagādā robežstā-
vokļi. Vienā vietā 
vēl var redzēt nor-
mālus audus, citā 
jau ir notikušas 
kādas izmaiņas. 
Šie robežstāvokļi 
ir vissarežģītākie. 
Izšķirties par ļaun-
dabīga audzēja 
slēdzienu pato-
logam ir ārkārtīgi 
grūti, jo viņš 
zina, kādas sekas 
var būt viņa 
lēmumam.»Fo
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Precīza diagnoze veiksmīgai vēža ārstēšanai

Vienai vai divām 
dienām histoloģiskajā 
izmeklēšanā nav tik 
lielas nozīmes, bet 
vairākām nedēļām 
var būt liela ietekme, 
īpaši, ja ir runa par 
strauji augošiem un 
agresīviem audzējiem, 
kam arī metastāzes 
veidojas ātri. Šeit ļoti 
liela loma ir savlaicīgai 
diagnostikai. Nav 
pieļaujams, ka materiāls 
tiek ilgstoši turēts 
laboratorijā bez atbildes.
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TOMS ZVIRBULIS

Saslimstība ar ļaundabīgiem audzējiem 
Latvijā un visā Eiropā saglabājas aug-
stā līmenī. Parasti, kad runājam par šo 
tēmu, pirmie prātā nāk plaušu vēzis un 
krūts vēzis, kuriem sabiedrībā tiek pie-
vērsta pastiprināta uzmanība to plašās 
izplatības dēļ, bet ne mazāk bīstami un 
reizēm pat ievērojami bīstamāki ir gal-
vas smadzeņu audzēji. To ārstēšana ir 
sarežģīta un ilgstoša, un atsevišķiem 
audzēja tipiem pat visagresīvākā tera-
pija var nedot vēlamo rezultātu.

Lai uzzinātu vairāk par šo ļoti bīstamo slimību, kā 
to diagnosticē, ārstē un kādas ir jaunākās ārstnie-
cības metodes, uz sarunu esam aicinājuši Paula 
Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Neiro-
ķirurģijas klīnikas vadītāju Egilu Valeini.

– Kādi ir pirmie smadzeņu audzēja simptomi?
– Smadzeņu audzējiem ir gan vispārējie simp-
tomi, kas raksturīgi visiem galvas smadzeņu 
audzējiem, gan specifiskie simptomi, kas ir atka-
rīgi no tā, kur audzējs lokalizēts. Vispārējie simp-
tomi varētu būt galvassāpes, slikta dūša, varbūt 
arī nogurums, nomāktība, garastāvokļa izmaiņas. 
Galvassāpes un slikta dūša galvas smadzeņu 
audzēja gadījumā ir no rīta. Ja cilvēkam galva sāp 
no slodzes vai emocionāla stresa, tad tas parasti 
notiek vakarā, bet pie smadzeņu audzējiem sais-
tībā ar smadzeņu tūsku un apasiņošanas trau-
cējumiem cilvēks problēmas vairāk izjūt no rīta. 
Šie simptomi ir ļoti nespecifiski un ir vairāk vai 
mazāk raksturīgi jebkurai audzēja lokalizācijai. 
Specifiskie simptomi, kā jau minēju, ir atkarīgi 
no audzēja atrašanās vietas.
– Kā simptomi savstarpēji atšķiras atkarībā 
no audzēja atrašanās vietas?
– Speciālisti, kuri strādā ar smadzeņu problē-
mām, zina, pie kādas audzēja lokalizācijas varētu 
parādīties konkrētie simptomi. Ja audzējs būs 
izvietots pieres daļā, tad cilvēkam var mainī-
ties domāšana. Ja audzējs ir kreisajā pieres daļā, 
pacientam var rasties grūtības izrunāt vārdus. 
Audzēji pieres daivas mugurpusē izraisīs kus-
tību traucējumus. Ja audzējs ir labajā pusē, tad 
kreisā ķermeņa puse kustēsies slikti, un otrādi. 
Ir audzēji, kas atrodas zem redzes nerviem jeb 
hipofīzes audzēji. Ja tie sasniedz pietiekamu 
izmēru, var rasties problēmas ar redzi, jo tiek 
saspiesti redzes nervi. Tajā pat laikā hipofīzes 
audzēji var radīt hormonālas izmaiņas. Sievie-
tēm pazūd mēnešreizes vai parādās apmato-
jums netipiskās vietās, savukārt vīriešiem no 
krūtīm var izdalīties piens. Redzes traucējumi 
var rasties ne tikai no hipofīzes audzējiem, kuri 
atrodas pie redzes nerva, bet arī pakauša dai-
vas audzējiem, jo tur atrodas redzes analiza-
tors. Saistībā ar dzirdes nerva audzējiem cilvēks 
sākotnēji var izjust vieglu džinkstoņu ausī, līdz-
svara traucējumus, un pakāpeniski vienā ausī var 
pazust dzirde. Vecāka gadagājuma cilvēkiem 
šķiet, ka dzirdes zudums ir saistīts ar vecumu, 
bet patiesībā tas ir audzējs. Līdzsvara un kus-
tību koordinācijas traucējumi, slikta dūša, vem-
šana raksturīga galvaskausa mugurējās bedres 
audzējiem. Ja audzējs atrodas smadzeņu krei-
sajā puslodē deniņu paura daivā, tad cilvēks 
nepareizi virknē vārdus, ir apjucis, runā nelo-
ģiski, var būt rakstīt vai lasīt prasmes traucējumi. 
Smadzeņu stumbra audzējs var radīt rīšanas 
vai elpošanas traucējumus. Audzēja lokalizā-
cija ir ļoti svarīga, veicot operācijas. Gadījumos, 

kad audzējs neatrodas virspusēji, bet gan dzi-
ļāk smadzenēs, ķirurgam ir ļoti rūpīgi jāanalizē 
ķirurģiskās pieejas ceļi, lai netraumētu funk-
cionāli svarīgās smadzeņu garozas zonas, kā 
arī smadzeņu traktus, kur iet kustību šķiedras 
no smadzeņu garozas uz smadzeņu stumbru 
un muguras smadzenēm, un tālāk uz ekstre-
mitātēm. Ir ļoti svarīgi nepārtraukt šos ceļus 
operācijas laikā.
– Ir primārie un sekundārie smadzeņu 
audzēji? Kā tie atšķiras?
– Primārie audzēji aug no smadzeņu vielas, sma-
dzeņu apvalkiem vai no nervu apvalkiem. Sekun-
dārie ir metastāzes no ļaundabīgiem audzējiem 
citos orgānos. Biežāk metastāzes smadzenēs ir 
plaušu vēzim un krūts vēzim. Taču tikpat labi tas 
var būt ādas vēzis – melanoma –, nieru, zarnu 
vēzis, prostatas vēzis. Metastāzes smadzenēs var 
rasties no visiem vēža tipiem. Pēdējos gados mēs 
arvien biežāk sastopamies un ķirurģiski ārstējam 
šīs metastāzes.
– Kādi ir primārā galvas smadzeņu audzēja 
galvenie cēloņi?
– Patiesībā tas joprojām vēl nav līdz galam 
skaidrs. Skaidrs ir tas, ka pieaugušam cilvēkam 
smadzeņu šūnām nevajadzētu dalīties jeb vai-
roties. Kļūda ir radusies šūnas ģenētiskajā infor-
mācijā, kas liek šūnām sākt dalīties un veidot 
nepareizas šūnas, jo normālos apstākļos tam 
nebūtu jānotiek. Kas šo procesu palaiž? Tas 
varētu būt saistīts ar imunitātes traucējumiem. 
Jebkura cilvēka organismā visu laiku tiek ražo-
tas nepareizas šūnas, bet ir mehānismi, ka tās 

tiek iznīcinātas. Ja imūnā reakcija novājinās, tad 
nepareizās šūnas sāk vairoties, un rodas audzēji. 
Protams, ir faktori, kuru ietekme uz galvas sma-
dzeņu vēža rašanos ir pierādīti. Tā ir radiācija, 
ķīmisko vielu iedarbība.
– Vai kādai konkrētai pacientu grupai ir lie
lāks primāru galvas smadzeņu audzēju risks?
– Saskare ar radioaktīviem elementiem noteikti 
palielina galvas smadzeņu audzēju risku. Vēl ļoti 
svarīga ir ģenētika. Ir audzēji, kas tiek pārman-
toti. Piemēram, neirofibromatoze, kad audzēji 
aug no galvas smadzeņu nervu apvalkiem un 
galvas smadzeņu apvalkiem. Šie audzēji rodas 
gēnu mutācijas rezultātā, kas tiek nodota no 
paaudzes paaudzē. Tomēr jāatceras: mēs varam 
teikt, ka smēķētājiem daudz biežāk nekā nesmē-
ķētājiem ir sastopams plaušu vēzis, taču lielāko-
ties mēs nevaram pateikt, kam biežāk veidojas 
ļaundabīgi smadzeņu audzēji.
– Cik izplatīti jūsu praksē ir gadījumi, kad 
pie jums griežas vecāki ar bērnu, kuram ir 
galvas smadzeņu audzējs? Kāda ir prognoze 
šiem bērniem?
– Jāteic, ka bērniem no visiem audzējiem tieši 
galvas smadzeņu audzēji ir visbiežāk sastopamie 
veidojumi. Arī mirstība no tiem ir vislielākā. Par 
prognozi runājot, jā, no šiem audzējiem bērni 
mirst, bet, ja mēs salīdzinām galvas smadzeņu 
audzējus bērniem un pieaugušajiem, tad bēr-
niem tomēr ir lielākas cerības to izārstēt. Pie-
augušajiem parasti ir visļaundabīgākās vēža 
formas, tā saucamās glioblastomas, kuras pašlaik 
pilnībā nevar izārstēt nekur pasaulē. Ar pašlaik 

iespējamo terapiju pacienta dzīvildze ir aptuveni 
17 mēneši. Bērniem prognoze ir labāka, jo viņiem 
biežāk sastopami labdabīgi veidojumi, kas attīs-
tās lēnāk un kurus ir vieglāk operēt. Bērniem arī 
ir labākas iespējas atgūties pēc operācijas, jo 
organisms ir jaunāks un atjaunojas ātrāk. Bēr-
niem nav tik daudz galēji ļaundabīgu audzēju, 
kaut gan mēdz būt arī tādi. Lai gan operējam 
galvenokārt pieaugušos, esmu operējis arī vai-
rākus bērnus, jaunākais bija tikai vienu gadu un 
divus mēnešus vecs.
– Kādas metodes tiek izmantotas, lai diag
nosticētu galvas smadzeņu audzējus?
– Ja pastāv aizdomas par galvas smadzeņu 
audzēju, vispieejamākā metode bez īpašām rin-
dām ir datortomogrāfija. Tā ir visvienkāršākā 
metode, ar kuras palīdzību pārliecināties, vai 
pacientam ir galvas smadzeņu audzējs. Protams, 
labāka un precīzāka ir magnētiskā rezonanse. 
Tā arī ir pilnīgi nekaitīga metode, kas ļoti smalki 
parāda ne tikai ievērojama izmēra audzēju, 
bet arī smalkākus procesus, kas varbūt pat nav 
audzējs, bet kādas iedzimtas izmaiņas smadzeņu 
vielā, kas varētu radīt sūdzības. Magnētiskā rezo-
nanse ir efektīvāka, bet šīs abas ir galvenās meto-
des, kas pierāda veidojumus galvas smadzenēs. 
Galīgo audzēja diagnozi var noteikt, paņemot 
galvas smadzeņu audzēja materiālu, vai nu izda-
lot to ķirurģiski, vai paņemot analīzi ar biopsi-
jas adatiņu.
– Kādas ir galvas smadzeņu audzēja ārs
tēšanas metodes un kā tiek noteikts, kuru 
metodi izmantot?

Egils Valeinis: «Vēl joprojām tiek meklēti ceļi, kā vislabāk cīnīties ar audzējiem»

ACI PRET ACI

Egils Valeinis: «Ja audzējs ir operējams, svarīgākais ir maksimāli daudz no šī audzēja izņemt, tajā pat laikā ar operāciju neradot 
pacientam neiroloģiskā stāvokļa pasliktināšanos. Tāpēc operācija tiek ļoti rūpīgi plānota.»
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– Neiroķirurgi visbiežāk pacientus ārstē ķirur-
ģiski. Ja audzējs ir operējams, svarīgākais ir mak-
simāli daudz no šī audzēja izņemt, tajā pat laikā 
ar operāciju neradot pacientam neiroloģiskā 
stāvokļa pasliktināšanos. Tāpēc operācija tiek 
ļoti rūpīgi plānota. Mēs analizējam magnētiskās 
rezonanses attēlus. Ja pacients pie mums iero-
das ar datortomogrāfijas rezultātiem un mēs 
nolemjam viņu operēt, tad šim pašam pacien-
tam tiek veikta arī magnētiskā rezonanse, lai 
mēs precīzi redzētu, kur audzējs ir izvietots un 
kur iet kustību un runas ceļi. Citreiz mēs vēl šo 
izmeklējumu precizējam. Veicam funkcionālo 
magnētisko rezonansi, kad pacients izmeklē-
juma laikā kustina roku vai kāju, lai mēs varētu 
ieraudzīt, kura smadzeņu garozas zona aktivi-
zējas, un izvairītos no šīs zonas traumēšanas. 
Mums ir īpaša programma, ar kuras palīdzību 
smadzeņu kustības ceļi tiek iekrāsoti. Tad mēs 
redzam, vai audzējs ir priekšā vai aiz šiem ceļiem, 
un attiecīgi plānojam, pa kuru pusi varam tikt 
tam klāt, apejot svarīgos ceļus. Ja ir iespējams, 
tiek izmantota maksimāli radikāla ķirurģiskā 
ārstēšana. Ja nav skaidrs, vai tas ir audzējs, vai 
tās ir kādas iekaisīgas izmaiņas, vai deģeneratī-
vas izmaiņas galvas smadzenēs, tad var veikt ste-
reotaktisko biopsiju. Pirms tās pēc attēliem tiek 
saplānota trajektorija, galvaskausā tiek izurbts 
mazs caurumiņš, un ar speciālu ierīci – biopsi-
jas pinceti – mēs ieejam pareizajā dziļumā un 
paņemam materiālu analīzei. Šis materiāls tiek 
nosūtīts uz histoloģisko izmeklēšanu, kas sniedz 
atbildi, vai tas ir audzējs, vai kas cits. Ja tas ir 
audzējs, tad mēs lemjam, vai to operēt, vai nosū-
tīt pacientu uz staru terapiju. Ļaundabīgiem 
audzējiem tiek izmantota arī ķīmijterapija, kuru 
nodrošina mūsu Onkoloģijas klīnika. Vēl viena 
ļaundabīgo galvas smadzeņu audzēju ārstēša-
nas metode ir staru ķirurģija jeb stereotaktiskās 
radioķirurģijas metode. Tā ir alternatīva atklā-
tajai ķirurģijai. Procedūras laikā ar koncentrētu 
staru kūli audzējam tiek pievadīta liela staro-
juma deva, tā iznīcinot audzēja šūnas un aptu-
rot tā augšanu. Šo metodi mēs varam pielietot 
gadījumos, kad audzējs nav izdalāms vai atrodas 
ļoti dziļi, vai ir vairāki mezgli, kurus vienlaikus 
nevar izoperēt. Tā ir izmantojama arī gadīju-
mos, kad ķirurgs daļu audzēja var izoperēt, bet 
daļa jau ir saistīta ar nerviem vai asinsvadiem 
vai gluži vienkārši ķirurģiski nav sasniedzama, 
neradot pacientam dzīvības vai neiroloģisku 
bojājumu risku. Modernākā stereotaktiskās 

radioķirurģijas iekārta Latvijā atrodas Siguldā. 
Tā ir uzstādīta nesen un darbojas ļoti veiksmīgi. 
Taču tā kā valsts šo procedūru nekompensē, 
pacientam tā izmaksā dārgi. Līdzīga, bet ne tik 
moderna staru ķirurģijas iekārta ir pieejama arī 
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 
stacionārā Latvijas Onkoloģijas centrs.
– Kādi ir audzēju ārstēšanas rezultāti un 
kādas ir pacienta cerības izārstēties pilnībā?
– Izoperējot labdabīgus audzējus, viss parasti ir 
kārtībā. Visvieglāk operējamas ir meningiomas 
jeb smadzeņu plēves audzēji un švannomas jeb 
nervu apvalka audzēji. Ja šos audzējus pilnībā 
izņem un likvidē stiprināšanās vietu pie apvalka, 
tad var uzskatīt, ka pacients ir vesels. Pēc gada 
mēs rekomendējam veikt magnētisko rezonansi, 

lai pārliecinātos, ka nekas jauns neveidojas. Tad 
var uzskatīt, ka pacients ir izārstēts. Ir arī citi lab-
dabīgu audzēju veidi, kurus, radikāli izoperējot, 
mēs izārstējam pacientu. Labi rezultāti var būt 
arī audzējiem, kurus ārstēt ir ievērojami grūtāk, 
piemēram, jau minētajām glioblastomām. Ir atse-
višķi gadījumi, kad pacients nodzīvo ļoti ilgi, un 
mēs esam pārsteigti par pozitīvo ārstēšanas iznā-
kumu. Glioblastomas mēdz būt ļoti atšķirīgas. 
Citas ir jutīgas pret ķīmijterapijas preparātiem, 
tie ir ļoti efektīvi, bet citām tā rezultātu nedod. 
Tas ir atkarīgs no audzēja ģenētiskā veida. Praksē 
esmu redzējis gadījumus, kad pēc operācijas daļa 
audzēja smadzeņu dziļumā vēl ir saglabājusies, 
bet ķīmijterapijas un staru terapijas rezultātā tā 

pilnībā izzūd. Šie ļaundabīgie audzēji gan mēdz 
atjaunoties. Pat gadījumos, ja tos izdodas pilnībā 
likvidēt un skarto smadzeņu apvidu ārstē papil-
dus, pēc kāda laika audzējs var parādīties otrā 
smadzeņu puslodē. Tas liecina, ka audzēja šūnas 
ir izkaisītas pa visām smadzenēm, un arī imūn-
sistēmā ir noticis kas tāds, lai audzējs rastos no 
jauna. Ja kāds veiksmīgi sintezēs zāles pret gliob-
lastomu un varēs to izārstēt pilnībā, šim cilvēkam 
Nobela prēmija ir garantēta. Ar šo slimību cīnās 
visā pasaulē, un iznākums bieži vien ir līdzīgs. 
Sekas var būt traģiskas gan Latvijā, gan ASV. Ārs-
tēšanas iznākums ir ļoti atkarīgs no tā, cik radikāli 
pacientu ir iespējams izoperēt. Pacienta bezreci-
dīva periods, kad netiek novērota audzēja veido-
šanās, un dzīvildze ir atkarīga no tā, vai audzējs 
tiek izņemts pilnībā. Tāpēc mēs izmantojam 
neironavigāciju, ar kuras palīdzību var iezīmēt 
audzēju un redzēt, kur tas atrodas, kāds ir taisnā-
kais ceļš, pa kuru tam piekļūt, un cik tālu audzējs 
sniedzas. Operācijas laikā mēs pielietojam jaudī-
gus mikroskopus, lai atšķirtu audzēja robežas no 
veselām smadzenēm. Tikai Stradiņos pagaidām 
tiek izmantota metode, kas ļauj skaidri saskatīt 
robežu starp audzēju un veselajām smadzenēm. 
Pacients pirms operācijas iedzer kontrastvielu, 
kas ļaundabīgo audzēju iekrāso sārtā krāsā. Ope-
rācijas laikā caur mikroskopu uz smadzenēm un 
audzēju tiek spīdināta fluorescenta gaisma, un 
ir redzams, ka audzējs iekrāsojies sārts, bet sma-
dzenes ir zilganpelēcīgas. Tas palīdz to maksi-
māli precīzi izoperēt, un pacienta prognoze ir 
ievērojami labāka.
– Cik izplatīti ir galvas smadzeņu audzēji?
– Latvijā gada laikā tiek operēti vairāk nekā 500 
pacienti ar galvas smadzeņu audzējiem. No šiem 
500 nedaudz vairāk kā 300 ir primārie audzēji, 
kuri tiek operēti pirmo reizi. Līdz 100 ir meta-
stāzes jeb sekundāri smadzeņu audzēji. Tāpat 
ap 100 ir atkārtotas operācijas, kad pacients ir 
jau kādreiz operēts, bet audzējs ir atjaunojies.
– Kādi ir jaunākie atklājumi cīņā ar galvas 
smadzeņu audzējiem?
– Runājot par ķirurģiskajām metodēm, jau teicu 
par fluorescentās gaismas pielietošanu ļaunda-
bīgo audzēju operācijās. Vēl ir metode, kuru 
var atļauties tikai bagātākās rietumvalstu klī-
nikas – intraoperatīvā magnētiskā rezonanse 
un intraoperatīvā datortomogrāfija. Tā gan nav 
ļoti jauna, bet pie mums nav pieejama. Pacien-
tam operācijas laikā tiek veikts izmeklējums, 
lai konstatētu, cik pilnīgi audzējs ir izoperēts. 

Šī metode palīdz ķirurgam noteikt, vai viņš ir 
izoperējis visu audzēju, vai ir palicis kāds atli-
kums, un operācija ir jāturpina. Audzējs jau nav 
norobežots. Vieglāk izoperējami ir labdabīgie 
audzēji, jo tie ir ļoti labi atšķirami no smadze-
nēm. Labdabīgie audzēji atšķiras gan pēc blī-
vuma, gan bieži vien pēc krāsas, un operācijas 
parasti ir vieglākas. Ļaundabīgie audzēji, kuri 
smadzenes infiltrē, atrodas smadzeņu dziļumā 
un ir grūti atšķirami no smadzeņu vielas. Krāsa 
ir līdzīga, atšķiras tikai blīvums, redzami pato-
loģiski asinsvadi. Operācijas nepavisam nav 
vienkāršas. Arī ar mikroskopa palielinājumu ir 
grūti saprast, kur atrodas robeža. Tāpēc izmek-
lēšanas metodes operācijas laikā ķirurgiem 
palīdz. Šīs metodes ir ļoti dārgas, jo pati apa-
ratūra maksā miljonus. Latvijā pie samērā zemā 
operāciju skaita un nelielā valsts finansējuma 
mēs pagaidām tādu tehniku nevaram atļauties. 
Ir pieejama arī vienkāršāka un lētāka metode 
– intraoperatīvā ultrasonogrāfija. Tā darbojas 
līdzīgi, bet iekārta ir daudz lētāka. Tāpat kā ar 
ultrasonogrāfu var izmeklēt vēdera dobuma 
orgānus, var skatīties arī smadzenes un precīzāk 
noteikt audzēja robežas. Šī iekārta pie mums 
Stradiņos varētu būt jau pavisam drīz.
Es esmu Latvijas pārstāvis EORTC (European 
Organisation for Research and Treatment of Can-
cer). Šī organizācija meklē jaunus risinājumus 
audzēju ārstēšanai. Notiek pētījumi, lai saprastu, 
kā vislabāk cīnīties ar audzējiem, izmantojot gan 
ķirurģiju, gan medikamentus, gan citus terapijas 
veidus. Pasaulē vēl joprojām tiek meklēti labākie 
ceļi, kā rīkoties katrā konkrētā situācijā, tostarp, 
kā un kad izmantot ķīmijterapiju. Skaidrs, ka, 
piemēram, glioblastomas gadījumā ķirurģija 
viena pati neko panākt nevarēs. Ķirurģiska iejau-
šanās slimību var uz kādu laiku aizturēt. Pro-
tams, ir iespējams brīnums, kad audzējs vairs 
neaug, taču ir skaidrs, ka šai problēmai nepie-
ciešami globāli risinājumi. Gēnu terapija varētu 
būt viens no virzieniem. Ir metode, kura pagai-
dām tiek izmēģināta, bet vēl nav prezentēta. 
Tā ir vakcīna, kas tiek veidota no glioblasto-
mas pacienta audzēja. Tā šūnas īpaši apstrādā 
un ievada pacienta organismā ar domu, ka šī 
substance atradīs ļaundabīgā audzēja šūnas 
un tās iznīcinās. Metode ir ļoti dārga. Pilns ārs-
tēšanas kurss pacientam varētu izmaksāt vai-
rāk nekā 200 000 eiro, tomēr šī metode jau ir 
pielietota nelielam skaitam pacientu, kuri to 
varēja atļauties.

Egils Valeinis: «Vēl joprojām tiek meklēti ceļi, kā vislabāk cīnīties ar audzējiem»
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EVITA HOFMANE

Katru gadu Latvijā aptuveni 10 tūksto-
šiem cilvēku tiek noteikta diagnoze – 
ļaundabīgs audzējs. Viens no vēža 
ārstēšanas posmiem ir ķīmijterapija.

Par ķīmijterapiju, ārstēšanas problēmām un risi-
nājumiem uz sarunu aicinājām Rīgas Austrumu 
klīniskās universitātes slimnīcas Ķīmijterapijas 
dienas stacionāra vadītāju, virsārsti ķīmijterapijā, 
Rīgas Stradiņa Universitātes asociēto profesori 
Ivetu Kudabu.

– Kas ir ķīmijterapija un kādos gadījumos 
ķīmijterapiju izmanto?
– Ķīmijterapija ir viens no ļaundabīga audzēja 
ārstēšanas veidiem. Tā ir ārstēšana ar medi-
kamentiem. Ķīmijterapija iedarbojas uz 
audzēja šūnu, un tās mērķis ir apstādināt vai 
mazināt audzēja šūnu dalīšanās ātrumu un 
pārtraukt audzēja augšanu. Dažādi medika-
menti iedarbojas uz atšķirīgām šūnas dzīves 
cikla fāzēm, bet mērķis ir viens – apstādināt 
audzēja augšanu un tādējādi novērst slimības 
tālāku progresiju.
– Pēdējā laikā arvien vairāk tiek runāts par 
mērķterapiju kā progresīvu, perspektīvu 
vēža ārstēšanas veidu. Kā standarta ķīmij
terapija atšķiras no mērķterapijas?
– Runājot par ķīmijterapiju, es gribētu preci-

zēt, ka pastāv tā saucamā sistēmiskā audzēju 
ārstēšana, kas ietver gan ķīmijterapiju, gan hor-
monālo terapiju, gan mērķterapiju, gan imūnte-
rapiju. Faktiski tā ir ārstēšana ar medikamentiem. 
Ķīmijterapija tiek lietota kā standartterapija ļaun-
dabīgo audzēju ārstēšanā jau ilgus gadus. Mērķ-
terapija arī ir medikamentozā terapija, tikai tā 
mērķtiecīgi darbojas uz noteiktu šūnas recep-
toru, nevis kādu audzēja šūnas dalīšanās fāzi. 
Mērķterapijai iedarbojoties uz kādu receptoru 
vai noteiktu mehānismu, tiek pārtraukta audzēja 
šūnu dalīšanās. Šobrīd mērķterapija pārsvarā 
tiek kombinēta ar standartterapiju, jo nepastāv 
tikai viens konkrēts receptors uz ko jāiedarbo-
jas, šūnai ir daudz receptoru un mehānismu, kur 
notiek slimo šūnu vairošanās.
Es nedomāju, ka, attīstoties mērķterapijai, 
parastā ķīmijterapija izzudīs. Arvien tiek sinte-
zēti jauni medikamenti, kas laika gaitā aizvieto 
vecākas paaudzes medikamentus. Pašlaik mēs 
strādājam arī ar zālēm, kas radītas un praksē 
lietotas ilgstoši, kuru efektivitāte ir pierādīta 
un ārstēšanas procesā izsvērta, un tās nav zau-
dējušas savu vietu kompleksajā terapijā. Es 
noteikti domāju, ka ķīmijterapija tiks izman-
tota arī turpmāk.

– Ir dzirdēts, ka Latvijā vēža pacientus ārstē ar 
medikamentiem, kuriem citur pasaulē jau sen 
tiek izmantoti efektīvāki aizstājēji? Vai tā ir?
– Varu tikai atkārtot, ka ir medikamenti, kas 
ilgus gadus tiek izmantoti gan pie mums, gan 
citviet attīstītajās Eiropas valstīs un ASV, un es 
nedomāju, ka tie vairs netiks lietoti. Protams, 
parādās jaunas zāles, tiek papildinātas iepriek-
šējās ārstēšanas shēmas. Ķīmijterapijas shēmas, 
medikamentu kombinācijas tiek mainītas, ja tās 
uzrāda labāku efektivitāti nekā iepriekšējās. Lat-
vija ir Eiropas Savienības valsts, un mēs varam 
lietot tikai tos medikamentus, kuri ir apstipri-
nāti ES. Tātad noteikti nav tā, ka pie mums lieto 
medikamentus, ko citur vairs nelieto. Protams, 
jaunās zāles ne vienmēr kļūst ātri pieejamas, 
un noteikti lēnāk, nekā tam vajadzētu būt. 
Bet tā nav taisnība, ka mēs strādājam tikai ar 
veciem medikamentiem.
– Vai mērķterapija Latvijā ir pieejama visu 
lokalizāciju ļaundabīgajiem audzējiem? 
Vai daudzi mērķterapijas līdzekļi ir iekļauti 
valsts kompensējamo zāļu sarakstā?

– Mērķterapija ir ļoti dārga, un visām vēža lokali-
zācijām, kam tās iedarbības efektivitāte ir pierā-
dīta, tā diemžēl nav iekļauta valsts kompensēto 
zāļu sarakstā. Mēs vēlētos, lai šādu medikamentu 
būtu daudz vairāk. Valsts kompensēto zāļu 
sarakstā šobrīd ir iekļauti mērķterapijas līdzekļi 
krūts vēža, galvas un kakla audzēju un nieru šūnu 
audzēju ārstēšanai. Tas nav daudz.
– Kā šī saraksta papildināšanu var ietekmēt 
Latvijas Onkologu ķīmijterapeitu asociācija?
– Viss ir atkarīgs no valsts budžeta, un to ķīmij-
terapeitu asociācija ietekmēt nevar. Kā tiek 
sadalīts veselības aprūpes budžets, tostarp 
arī onkoloģijai, nav asociācijas kompetencē. 
Mēs izsakām savu viedokli, bet medikamenta 
iekļaušana vai neiekļaušana valsts apmaksāto 
zāļu sarakstā ir atkarīga no tā, cik daudz līdzekļu 
tam tiek iedalīts.
– Kādas ir Latvijas Onkologu ķīmijterapeitu 
asociācijas funkcijas? Kā ķīmijterapeiti uzzina 
par jaunākajām iespējām vēža ārstēšanā?
– Viena no Onkologu ķīmijterapeitu asociāci-
jas pamatfunkcijām ir tālākizglītība. Tiek rīkotas 

konferences un kongresi. Mēs izvēlamies kon-
krētu tematu, tiek sagatavoti ziņojumi, lekcijas, 
uzstāties aicinām arī citu specialitāšu ārstus. Tie ir 
ļoti svarīgi pasākumi un iespēja papildināt zinā-
šanas, apmainīties viedokļiem. Pēdējā pusgada 
laikā mums ir bijušas vairākas multidisciplināras 
sēdes, jo onkoloģiskā ārstēšana nav iespējama 
bez sadarbības ar visiem speciālistiem, kas ir 
iesaistīti šo pacientu aprūpē. Mums ir iespēja 
apmeklēt seminārus un konferences ārvalstīs. 
Kādā veidā mediķi atrod iespējas turp doties, 
gan vairāk ir atstāts pašu ārstu ziņā, jo valsts slim-
nīcām faktiski nav finansiālu iespēju nodrošināt 
kongresu apmeklējumus. Pašizglītošanās iespē-
jas šodien ir plaši pieejamas. Tie ir gan žurnāli, 
gan grāmatas, gan arī visiem pieejamais globā-
lais tīmeklis jeb internets. Internetā ir iespēja 
iegūt informāciju par visu jaunāko medicīnā, kā 
arī «neklātienē» noklausīties lekcijas no dažādām 
svarīgām starptautiskām konferencēm.
Onkoloģijas tēma šobrīd valsts mērogā ir ļoti 
nopietni aktualizēta, un es ceru, ka tas nepaliks 
tikai runu līmenī. Onkoloģijai ir jābūt prioritātei. 

Iveta Kudaba: «Onkoloģijai ir jābūt valsts mēroga prioritātei»

ACI PRET ACI

Iveta Kudaba: «Mērķterapija ir ļoti dārga, un visām vēža lokalizācijām, kam tās iedarbības efektivitāte ir pierādīta, tā diemžēl 
nav iekļauta valsts kompensēto zāļu sarakstā. Mēs vēlētos, lai šādu medikamentu būtu daudz vairāk.»
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Onkoloģisko pacientu ārstēšana nekad nebūs 
lēta, tas ir jāsaprot. Es negribu teikt, ka valsts 
par to nedomā, bet varbūt tomēr līdz galam 
neizprot, cik daudz Latvijā ir slimnieku, kuriem 
nepieciešama ārstēšana, un viņiem ir tiesības to 
saņemt atbilstoši mūsdienu rekomendācijām. 
Onkoloģiskajai saslimstībai ir tendence palieli-
nāties. To mēs nevaram novērst. Mēs varam uzla-
bot ārstēšanas rezultātus, samazināt mirstību.
– Vai ir kādi mērķterapijas līdzekļi, kuri Latvi
jas onkoloģiskajiem pacientiem būtu nepie
ciešami steidzamības kārtā?
– Jau ilgus gadus mērķterapija tiek izman-
tota kolorektālā vēža ārstēšanā. Tā ir ļoti liela 
pacientu grupa. Arī krūts vēža pacientu skaits 
aug, un ir nepieciešams papildināt mērķterapi-
jas medikamentu klāstu. Tādā veidā ir iespējams 
uzlabot ārstēšanas efektivitāti.
Mums faktiski nav efektīvu medikamentu meta-
stātiskas melanomas ārstēšanai. Te būtu nepie-
ciešams ātrs risinājums, jo šobrīd ir zināmi 
medikamenti, kas var uzlabot metastātiskas 
melanomas terapijas rezultātus un uzlabot dzī-
vildzes rādītājus. Mēs pacientiem varam pie-
dāvāt tikai rakstīt iesniegumu Nacionālajam 
veselības dienestam un lūgt piešķirt individu-
ālu zāļu kompensāciju. Šīs pacientu grupas prob-
lēmas pilnīgi noteikti ir nepieciešams risināt. 
Tāpat arī kolorektālā vēža slimnieku ārstēšanā 
jau sen tiek izmantoti un savu efektivitāti ir pie-
rādījuši medikamenti, kurus Latvijā saņem tikai 
tie pacienti, kas tos iegādājas par saviem līdzek-
ļiem vai klīniskā pētījuma ietvaros.
– Kā ķīmijterapeits nosaka, kuras zāles kon
krētajam pacientam ir nepieciešamas?
– Tas ir atkarīgs no ļaundabīgā audzēja lokali-
zācijas, histoloģiskās struktūras un izplatības. 
Audzēja ārstēšanā tiek izmantotas tikai pierā-
dītas ķīmijterapijas shēmas un kombinācijas. 
Protams, tiek ņemts vērā arī pacienta vecums, 
blakusslimības un vispārējais stāvoklis.
– Vai ķīmijterapiju pielieto tikai slimnīcā? 
Cik daudzi Onkoloģijas centra pacienti 
saņem ķīmijterapiju stacionāri, bet cik dau
dzi – ambulatori?
– Parasti ar jēdzienu «slimnīca» saprot diennakts 
stacionāru, tātad pastāvīgu atrašanos slimnīcā. 
Šobrīd ļoti daudzi pacienti, aptuveni 60%, ķīmij-
terapiju saņem ambulatori, tas ir, dienas stacio-
nārā. Tas nozīmē, ka pacients nāk uz dienas 
stacionāru no rīta, saņem ķīmijterapiju un pēc-
pusdienā dodas mājās.
– Cik bieži un cik ilgi lieto ķīmijterapiju?
– Laika periods ir atkarīgs no iemesla, kāpēc 
pacients saņem ķīmijterapiju. Pēc radikālas 
operācijas pēcoperācijas ķīmijterapija krūts 
vēža pacientēm ilgst apmēram pusgadu, bet 
metastātiskam vēzim tie var būt arī gadi. Tāpat 
ķīmijterapija tiek atkārtota pēc dažāda ilguma 
starplaikiem atkarībā no slimības gaitas, ķīmijte-
rapijas efektivitātes un blakusparādībām.
– Vai drīkst izlaist ķīmijterapijas medika
menta uzņemšanas reizi?
– Ja ir tāda nepieciešamība, tad noteikti. Piemē-
ram, ja pacients ir saslimis ar gripu, viņš nenāk uz 
ķīmijterapiju, kamēr neizveseļojas. Tomēr ķīmij-
terapijai ir svarīga regularitāte. Ir noteikti inter-
vāli, kas var būt atšķirīgi, taču vidēji tās ir trīs 
nedēļas starp ķīmijterapijas kursiem. Intervāli un 
devas ir noteiktas katrai ķīmijterapijas shēmai. 
Ja pacients izlaiž ķīmijterapijas kursu objektīvu 
iemeslu dēļ, mēs skatāmies, kāpēc tas ir noticis: 
vai ir bijušas nopietnas blakusparādības, vai tam 

ir cits iemesls. Ja cilvēks ir saslimis ar kādu vīrusa 
infekciju, tad pēc izveseļošanās mēs turpinām 
iesākto terapiju. Protams, terapijas pārtraukša-
nai nevajadzētu būt ļaunprātīgai, kad pacients 
vienu dienu nāk uz ārstēšanu, bet otru nenāk, jo 
tad zūd ārstniecības efektivitāte un jēga.
– Vai ir pacienti, kuri atsakās no ķīmijtera
pijas vai kuriem ārsts pārtrauc ķīmijterapi
jas kursu?
– Ir atsevišķi pacienti, kuri kaut kādu iemeslu vai 
savas pārliecības dēļ atsakās no ķīmijterapijas. 
Pirms tam ārstam noteikti ir atkārtoti ar viņu 
jārunā, lai sarunas laikā pilnībā pārliecinātos, ka 
cilvēks saprot, kāda ir viņa diagnoze un kāpēc 
vajadzīga ārstēšana. Pacientam ir jāapzinās risks, 
atsakoties no terapijas. Šādi gadījumi gan ir ļoti 
reti, jo pārsvarā cilvēki izprot situāciju un zina, 
ka viņiem nepieciešama ārstēšana, vēlas ārstē-
ties un uzveikt savu slimību.
Ķīmijterapijas kurss var tikt pārtraukts un ir jāpār-
trauc noteiktu iemeslu dēļ: ja slimība progresē 
un turpmākā terapija nav mērķtiecīga; ja izmēģi-
nātas dažādas shēmas, bet slimība turpina prog-
resēt, vai arī ir ļoti nopietnas blakusparādības. Ja 
ķīmijterapija tiek pārtraukta no ārstniecības per-

sonas puses, tas vienmēr ir objektīvi pamatoti.
– Kādi ir ķīmijterapijas medikamenta ieva
dīšanas veidi? Kuru no tiem izmanto biežāk?
– Visbiežāk izmanto intravenozo ievadi, atseviš-
ķus medikamentus ievada zemādā vai musku-
lāri. Ir arī iekšķīgi lietojami medikamenti tablešu 
vai kapsulu formā.
– Kā pacients jūtas ķīmijterapijas laikā? 
Kādas ir jūsu iespējas ietekmēt ķīmijtera
pijas blaknes?
– Viena lieta ir ārsta stāstītais pacientam par 
iespējamām blaknēm un konkrētas rekomen-
dācijas par papildu medikamentu lietošanu, lai 
mazinātu vai pilnībā novērstu ķīmijterapijas radī-
tās blaknes. Tāpat ārsts var sniegt padomu, kā 
pacients pats sev var palīdzēt, ja blakusparādī-
bas rodas. Tomēr par cilvēku fiziskajām un psi-
holoģiskajām izjūtām vislabāk vaicāt pacientiem.
Internetā un rakstos nereti lasāmas negatīvas 
atsauksmes. Es domāju, ka tie acīmredzot ir cil-
vēki, kuriem ķīmijterapijas laikā bijis ļoti grūti. 
Nav daudz cilvēku, kuri rakstītu: es ļoti labi jutos 
ķīmijterapijas laikā. Laikam šie pacienti neizjūt tik 
lielu vajadzību dalīties pieredzē. Ķīmijterapijas 
sliktā panesamība, tāpat kā viss negatīvais tiek 
pausts skaļāk. Un tas arī ir saprotams, jo ķīmij-
terapija būtiski ietekmē pašsajūtu.

Sākotnēji pacients ir saņēmis informāciju par 
to, ka viņam ir ļoti nopietna diagnoze. Tas kalpo 
par psiholoģisko fonu. Nereti ir arī fiziskais fons 
– varbūt audzējs jau rada sliktu pašsajūtu. Tad 
nāk klāt ārstēšana un blakusparādības.
Es domāju, ka vairums pacientu jūtas ļoti nogu-
ruši; mainās asins analīžu rādītāji, kas arī ietekmē 
pacienta fizisko stāvokli. Psiholoģisko nomāk-
tību pastiprina matu izkrišana. Lai gan ne no 
visiem ķīmijterapijas preparātiem izkrīt mati. 
Kaut arī tagad ir iespējams iegādāties un valkāt 
glītas parūkas, taču psiholoģiski tas nav vien-
kārši. Varbūt apkārtējie to pat nepamana, bet 
tomēr apziņa, ka tev jāliek parūka, jo nav matu, 
ir nomācoša.
Pacientam ir slikta dūša, šķebināšana. Vemšana 
ir sastopama samērā reti, bet arī uz šo jautājumu 
paši pacienti varētu atbildēt objektīvāk. Atseviš-
ķos gadījumos mēdz būt ļoti smaga vemšana, 
bet, ja zinām, ka pacientam ir šķebināšana, mēs 
viņam nozīmējam pretvemšanas terapiju, reko-
mendējam, kādas zāles lietot. Ir pieejami dažādi 
pretvemšanas medikamenti, ko varam kombi-
nēt, uzlabojot ķīmijterapijas panesamību, ja ar 
pirmo reizi nav izdevies izvēlēties visefektīvāko 
pretvemšanas medikamentu. Dažreiz sliktā dūša 
nav saistīta tikai ar ķīmijterapiju, iemesls var būt 
arī pats audzējs, pretsāpju līdzekļu blakusparādī-
bas un citi iemesli. Ir nepieciešama laba pacienta 
un ārsta sadarbība, pacienta un medicīnas māsas 
kontakts. Tas viss ir svarīgi.
Pēc ķīmijterapijas kursa pacientam var būt 
paaugstināta temperatūra. Tā nav visiem slim-
niekiem, bet ir ļoti svarīgi zināt: ja temperatūra 
paaugstinās, tad nevar sēdēt mājās un ārstē-
ties ar zāļu tējām, jo var pievienoties infekcija. 
Ir nekavējoties jāvēršas pie ģimenes ārsta vai 
jāizsauc ārsts uz mājām. Jo ātrāk sāksim kom-
plikāciju ārstēšanu, jo veiksmīgāk mēs varēsim 
tās izārstēt. Pacienta izglītošana ir ļoti svarīga, 
jo mēs strādājam ar ļoti augsta riska medika-
mentiem. Jo ilgāk pacients saņem terapiju, jo 
blakusparādību iespējas ir lielākas.
Ķīmijterapijas kursa laikā var rasties arī nagu 
bojājumi, plaukstu–pēdu sindroms, stomatīts 
(mutes gļotādas iekaisums). Par to visu pacien-
tam ir jābūt informētam, un to rašanās gadījumā 
nekavējoties jāvēršas pēc palīdzības pie ārsta. 
Tas varētu būt gan ārstējošais ārsts, gan ģime-
nes ārsts vai smagākos gadījumos neatliekamās 
palīdzības mediķi.
Ķīmijterapeits pacientu redz tikai ķīmijterapijas 
dienā, tāpēc pacientam ir jābūt ārstam, pie kura 
griezties veselības problēmu gadījumā. Tāds ir 
viņa ģimenes ārsts. Ģimenes ārstiem, manuprāt, 
ir jābūt ļoti zinošiem, jo pie viņiem nāk pēc palī-
dzības cilvēki ar visplašāko diagnožu spektru.
– Cik lielas ir ķīmijterapijas zāļu variēšanas 
iespējas, ja pacients kādas zāles nepanes?
– Tas ir atkarīgs no audzēja lokalizācijas. Ir loka-
lizācijas, kam ir pieejami daudzi medikamenti, 
kuru efektivitāte dažādās kombinācijās ir pie-
rādīta. Ir lokalizācijas ar ļoti mazu izvēli, jo uz 
šo audzēju ir pierādīta tikai 2–3 medikamentu 
iedarbība. Variēšanas iespējas ir atkarīgas arī 
no tā, vai pie mums šie medikamenti ir iekļauti 
valsts kompensēto zāļu sarakstā. Izvēles iespē-
jas nosaka arī tas, cik medikamentu pacients 
iepriekš jau ir saņēmis un vai tie ir palīdzējuši, 
vai ir bijušas blakusparādības, kuru dēļ medi-
kamenti ir mainīti. Tas ir komplekss jautājums.
– Vai pacientam ķīmijterapijas kursa saņem
šanas laikā ir iespējams strādāt?

– Pirmkārt, tas ir atkarīgs no pacienta pašsajū-
tas. Otrkārt, nozīme ir darbam, ko viņš dara. Ja 
pacienta pašsajūta un veicamais darbs atļauj, 
es vienmēr atbalstu, ka vajag iet uz darbu, cil-
vēkos un iespēju robežās saglabāt savu agrāko 
dzīvesveidu. Protams, ja pacients strādā fizisku 
darbu vai arī naktsdarbu, tad tas nav ieteicams.
Ja darbavietā ir ļoti liela slodze, mēs iesakām 
to samazināt, jo ir daudzi cilvēki, kas strādā 12 
un vairāk stundu diennaktī. Cilvēkam ir jāzina 
un jāsaprot, ka diagnoze un ķīmijterapijas kurss 
prasa dzīvesveida korekcijas, tomēr daudz kas 
ir atkarīgs arī no pacienta paša vēlmēm, darba 
devēja u.c. Mēs izvēli parasti atstājam pacienta 
ziņā, lai gan ir lietas, ko mēs iesakām nedarīt. 
Cilvēkam ir svarīgi justies vajadzīgam, saglabāt 
savu aktivitāti, kontaktus ar citiem cilvēkiem, 
nevis visu laiku sēdēt mājās, domāt par savu 
slimību. Lai gan kādu brīdi arī tas ir vajadzīgs. 
Tomēr pēc tam ir labi, ja cilvēks var iziet sabied-
rībā. Viņš pats sajutīs brīdi, kad būs gatavs iziet 
no mājas tiešā un pārnestā nozīmē.
– Vai ķīmijterapijas laikā drīkst lietot citu sli
mību ārstēšanai izrakstītos medikamentus?
– Ja pacientam ir blakusslimības, kuru ārstēša-
nai ārsts ir nozīmējis konkrētus medikamen-
tus, tie noteikti jāturpina lietot. Onkoloģiskie 
pacienti bieži vien ir vecāka gada gājuma cilvēki, 
un viņiem ir hroniskas slimības, kuru ārstēšanai 
ik dienas jālieto zāles. Vienīgi mēs lūdzam, lai 
pacients pastāsta par savām blakusslimībām un 
to ārstēšanai lietotajām zālēm.
– Vai ir kādas zāles, ar kurām ķīmijterapijas 
medikamentiem biežāk rodas blaknes?
– Man nav zināmi medikamenti, kuri noteikti 
apgrūtinātu ķīmijterapijas panesamību. Tera-
pijas noteikšanu un izvēli varētu apgrūti-
nāt kāda smaga blakusslimība pati par sevi, 
nevis medikaments.
– Vai ķīmijterapijas laikā drīkst lietot vitamī
nus un mikroelementus?
– Vitamīni ir jālieto tad, kad tie ir vajadzīgi. Vasarā 
vitamīni papildus nav nepieciešami. Ja nu vie-
nīgi pacients kādu iemeslu dēļ nav varējis lietot 
pilnvērtīgu uzturu. Ziemā tie jālieto pāris kursu 
veidā. Visam, ko mēs lietojam, ir jābūt pama-
totam, nevis, vēloties izdarīt sev kaut ko labu, 
nopirkt aptiekā paku vitamīnu un domāt, ka no 
tā būs labums.
–Cik dārga ir ķīmijterapija? Kādos gadījumos 
par to maksā pats pacients?
– Onkoloģiskajiem slimniekiem Latvijā terapija ir 
bez maksas, tikai jāveic pacienta iemaksa. Mūsu 
pienākums ir informēt pacientu par medikamen-
tiem, kas nav iekļauti valsts kompensējamo zāļu 
sarakstā un kuriem mēs nevaram izrakstīt 100% 
bezmaksas receptes. Tādos gadījumos pacienti 
paši var izlemt, vai šos medikamentus iegādāties.
– Vai Latvijas pacientiem ir iespēja iesaistī
ties ķīmijterapijas medikamentu klīniskajos 
pētījumos? Cik bieži tādi pie mums notiek?
– Pacientiem ir iespēja iesaistīties klīniskajos 
pētījumos, kas notiek mūsu klīnikā. Pētījumi 
notiek daudzu gadu garumā, bet diemžēl to 
nav daudz, jo Latvija ir maza valsts un tāpēc ne 
tik interesanta starptautisku pētījumu veicējiem. 
Proporcionāli mums ir liels onkoloģisko pacientu 
skaits, bet skaitliski tas tomēr ir maz, ja salīdzina 
ar valstīm, kurās ir desmitiem miljonu iedzīvo-
tāju. Ja pacients atbilst noteikta klīniskā pētī-
juma kritērijiem, viņš tiek informēts par iespēju 
saņemt ārstēšanu pētījuma ietvaros. Tālāk tā būs 
viņa izvēle – piedalīties vai nē.

Iveta Kudaba: «Onkoloģijai ir jābūt valsts mēroga prioritātei»

Pēc radikālas 
operācijas pēcoperācijas 
ķīmijterapija krūts 
vēža pacientēm ilgst 
apmēram pusgadu, bet 
metastātiskam vēzim 
tie var būt arī gadi. 
Tāpat ķīmijterapija tiek 
atkārtota pēc dažāda 
ilguma starplaikiem 
atkarībā no slimības 
gaitas, ķīmijterapijas 
efektivitātes un 
blakusparādībām.
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Pirms diviem gadiem Liepājas reģionālajā 
slimnīcā uz Uroloģijas nodaļas bāzes, pie-
vienojot nefroloģiskā profila palīdzību, 
izveidoja Kurzemes Uroloģijas centru ar 
mērķi nodrošināt palīdzību pacientiem 
visā Kurzemē.

«Centra izveidošana ir pilnībā attaisnojusi izvir-
zīto mērķi,» norāda tā virsārste uroloģe, onko-
loģe-ķīmijterapeite Dzintra Litavniece, stāstot 
par biežāk ārstētajām diagnozēm.

– Kādi, atskatoties uz pirmajiem diviem darba 
gadiem, jūsuprāt, ir galvenie ieguvumi, Lie
pājas slimnīcā izveidojot Kurzemes Uroloģi
jas centru?
– Pats galvenais ieguvums ir pacientu koncentrā-
cija. Ja agrāk uroloģiskie un nefroloģiskie pacienti, 
kam bieži vien ir līdzīgas problēmas, ārstējās dažā-
dās nodaļās un katras nodaļas ārsti lūdza citas 
nodaļas kolēģus konsultēt pacientus, tad tagad 
mēs esam spēcīga speciālistu komanda vienā 
nodaļā: trīs urologi un viens nefrologs. Otrs iegu-
vums ir tas, ka, pateicoties spēcīgajai komandai 
un arī slimnīcā pieejamajai diagnostikas un ārs-
tēšanas aparatūrai, pie mums koncentrējas attie-
cīgā profila pacienti no visas Kurzemes. Tas arī bija 
mērķis, kāpēc centru veidojām. Protams, centra 
izveidošana nozīmē arī darba apjoma palielināša-
nos, bet ar to mēs rēķinājāmies. Turklāt es nevaru 
nepieminēt mūsu slimnīcas lielās vizuālās un arī 
funkcionālās izmaiņas pēc rekonstrukcijas, tāpēc 
pacientiem mūsu slimnīcā ir patīkami uzturēties.
– Vai Kurzemes kaimiņpilsētu mediķi zina par 
Uroloģijas centra piedāvātajām iespējām, lai 
pacienti nonāktu zinošu speciālistu aprūpē? 
Vai jūs savu darbu reklamējat citās Kurze
mes pilsētās?
– (Smejas) Mēs esam diezgan daudz strādājuši, 
lai reklamētu gan centru, gan tā iespējas. Esam 
piedalījušies dažādos ārstu semināros, stāstījuši, 
kādu palīdzību varam sniegt. Es pati personiski 
esmu bijusi Talsos un citur, lai slimnīcās stāstītu 
par mūsu centru.
– Kādu palīdzību ikdienā sniedzat vairāk – 
akūto vai plānveida?
– Aptuveni pusi uz pusi. Ik dienas, ārstējot plān-
veida pacientus, jārēķinās, ka daļa laika jāatstāj 
akūtajai palīdzībai. Tās visbiežāk ir nierakmeņu 
lēkmes, kad tie nosprūduši urīnceļos, izraisot 
pacientam milzīgas sāpes, un kā komplikācijas 
var radīt urīnceļu infekcijas un septiskus stāvok-
ļus. Vēl arī urīna retence (urīna aizture vīriešiem, 
nespēja pilnvērtīgi pačurāt), kas visbiežāk novē-
rojama pie prostatas problēmām – gan ļaunda-
bīgām, gan labdabīgām. Trešā izplatītākā akūtā 
situācija uroloģijā ir asiņošana, kam pamatā ir 
onkoloģisku slimību komplikācijas. Nav gandrīz 
ne dienas, kad nebūtu kāda akūta pacienta.
– Jūs vairākkārt pieminējāt onkoloģiskās 
problēmas. 
– Jā, jo līdz pat 80% no visiem slimniekiem mums 
ir onkoloģiskie pacienti. Pirmajā vietā jau daudzus 
gadus ir prostatas vēzis, taču labā ziņa ir tā, ka 
ar gadiem šīs slimības diagnostikas iespējas aiz-
vien uzlabojas, tāpēc mēs to varam atklāt aizvien 

agrākā stadijā, kas nozīmē veiksmīgāku ārstēšanu. 
Tas ir zelta likums jebkurai onkoloģiskai slimībai: 
jo ātrāk to diagnosticē, jo veiksmīgāka ir ārstē-
šana un lielāka dzīvildze. Ja agrāk prostatas vēzi 
uzskatīja par vecāku kungu slimību, tad, attīsto-
ties diagnostikai, mūsdienās to atklāj arī jaunā-
kiem vīriešiem. Ar to es negribu gluži baidīt, ka 
šī slimība kļūst jaunāka, bet uzsvērt mūsdienu 
diagnostiskās iespējas. Iespējams, ka arī agrāk 
saslima jaunāki vīrieši, tikai šo problēmu viņiem 
diagnosticēja jau stipri novēlotā stadijā, kad, vis-
ticamāk, no slimības sākuma bija pagājuši daudzi 
gadi. Tāpēc es vēlreiz un vēlreiz gribu uzsvērt, ka 
vismaz reizi divos gados pat veselam vīrietim vaja-
dzētu veikt PSA (prostatas specifiskā antigēna) 
pārbaudi – vienkāršu asins analīzi, kas norāda uz 
prostatas veselību –, kā arī aiziet uz konsultāciju 
pie urologa. Tas nebūtu gluži vajadzīgs 30 gadu 
vecumā, bet 45 gadu vecumā gan.
– Kādu lokalizāciju ļaundabīgo audzēju 
pacienti vēl ir starp lielākajām jūsu centra 
speciālistu pacientu grupām?
– Tie ir pacienti, kam diagnosticēti urīnpūšļa 
un citi uroteliālie, piemēram, urīnvadu ļaunda-
bīgie audzēji. Te nu man jānorāda, ka viens no 
biežākajiem šīs lokalizācijas audzēju rašanās 
iemesliem ir smēķēšana. Cigaretēs esošie toksīni 
izdalās caur nierēm un urīnizvadsistēmu, kaitējot 
šiem orgāniem.
Vēl viena grupa ir nieru vēža pacienti. Salīdzinā-
jumā ar citas lokalizācijas ļaundabīgajiem audzē-
jiem, nieru vēzis ir visvienkāršāk diagnosticējams. 
Sākotnējā izmeklēšanas metode ir ultrasonogrā-
fija, kurā arī neliels audzējs ir viegli pamanāms. 
Pārbaudi veic, ultrasonogrāfiski izmeklējot vēdera 
dobuma orgānus. Tāpēc es mudinātu ģimenes 
ārstus reizi divos gados savus pacientus, pat ja 
viņiem nav sūdzību, nosūtīt uz šo izmeklējumu, 
kas ir pavisam vienkāršs, nekaitīgs, taču lietderīgs, 
lai tiktu skaidrībā par cilvēka veselību. Viena no 
būtiskām nieru vēža riska grupām ir pacienti, kam 
ir paaugstināts un grūti koriģējams asinsspiediens.
– Vai nieru vēzis viegli padodas arī ārstēšanai?
– Tas visbiežāk ir atkarīgs no stadijas, kurā ļaunda-
bīgais audzējs diagnosticēts un, protams, vēža for-
mas. Ja to atklāj sākotnējā stadijā, iespējams, pat 
nevajadzēs veikt radikālu operāciju, lai izņemtu 
visu nieri, bet izoperēt tikai audzēju, saglabājot 
daļu nieres. Ik gadu mums ir ap 30 šādām operā-
cijām, un daļa no tām notiek laparoskopiski, kas 
ir mazinvazīva operācija. Ja audzējs jau ir meta-
stātiskā stadijā, ārstēšana, protams, ir sarežģī-
tāka. Šādos gadījumos bieži vien arī operācija 
vairs nav iespējama, bet jāizmanto citas ārstē-
šanas metodes – gan medikamenti, gan staru 
terapija. Ja pacientam ir progresējošs nieru šūnu 
vēzis, valsts apmaksā arī mērķterapiju. Tas nozīmē 
konkrētu medikamentu lietošanu, kas mērķtie-
cīgi iedarbojas tieši uz šī audzēja šūnām, sama-
zinot to apjomu. Tā ir dārga terapija, taču sniedz 
labus rezultātus, un cilvēks var turpināt pilnvēr-
tīgu dzīvi. Nieru vēzis ir no tiem, kas nerada nekā-
dus simptomus – pacients to nejūt. Un, ja reiz 
nejūt, tad neveic nekādas pārbaudes. Tieši tāpēc 
es sacīju, ka ģimenes ārstiem vajadzētu nosūtīt 
savus pacientus uz ultrasonogrāfiju. Ir gan gadī-
jumi, kad dažkārt pie nieru vēža urīnā parādās 
asinis, taču bieži vien šis simptoms drīz pāriet, un 

cilvēks tam nepievērš nekādu uzmanību. Starp 
citu, līdzīgs simptoms ir arī urīnpūšļa un citu uro-
teliālo audzēju gadījumos.
– Vai šo divu gadu laikā, kopš darbojas Urolo
ģijas centrs, jums kā mediķu komandai ir bijis 
arī kāds īpašs pārsteigums – gadījums, ar kādu 
iepriekš nebija nācies sastapties?
– Medicīniski es tādu nevaru nosaukt, taču ir kāda 
brīdinoša tendence – pie mums ir atvesti vairāki 
tik ļoti smagi un ielaisti pacienti, kādu agrāk nav 
bijis. Tur ir skaidri redzams, ka cilvēkam ir izteikti 
slimības simptomi, kas nenorisinās bez sāpēm un 
citām neērtībām, taču pacients nav vērsies pie 
ārsta, bet novilcinājis situāciju tik ilgi, līdz vairs 
nav iespējams izturēt. Tās ir mocības pacientam 
pašam, un arī ārstēšana tādos gadījumos ir sarež-
ģīta, ilgstoša un komplicēta.
– Vai šie gadījumi ļoti konkrēti nenorāda uz 
cilvēku grūto materiālo stāvokli un veselības 
aprūpes slikto pieejamību?
– Situācijas ir ļoti dažādas, bet to nu gan es varu 
pateikt, ka palīdzība zināmā apjomā tiek sniegta 
vienmēr. Tā ir neatliekamā palīdzība. Turklāt vien-
mēr pastāv varianti, kā samaksāt līdzmaksājumu 
par slimnīcā sniegto palīdzību, ja nav iespējams to 
izdarīt uzreiz. Mūsu slimnīcā ir sociālais darbinieks, 
kurš palīdz šos jautājumus risināt, gan sastādot 
atmaksas grafiku, gan citādi, kā arī sadarbībā ar 
pašvaldību sociālajiem dienestiem meklē iespējas 
palīdzēt trūcīgajiem cilvēkiem. Arī zāļu spektrs ir 
pietiekami plašs, lai varētu izvēlēties medikamen-
tus atbilstoši savai maksātspējai.
– Šie gadījumi tomēr norāda uz lielām prob
lēmām veselības aprūpē Latvijā: cilvēki bai
dās meklēt palīdzību, ja zina, ka nespēs par 
to samaksāt. Vai jums ir ilūzija, ka tuvākajā 

laikā kaut kas šajā ziņā varētu mainīties? Ko 
jūs no veselības aprūpē paredzētajām refor
mām cerat sagaidīt visvairāk?
– Cerība, ka veselības aprūpei piešķirs vairāk nau-
das, lai pacientiem nebūtu jācieš slimību dēļ, 
bet viņi varētu droši meklēt palīdzību, man ir 
vienmēr. Mana vislielākā pārliecība ir tā, ka par 
zināma apjoma medicīnisko palīdzību cilvēkiem 
no sava maciņa vispār nebūtu jāmaksā. Citādi 
ir ar operācijām vai citām manipulācijām, kas 
tieši neskar cilvēku veselību un dzīves kvalitāti, 
piemēram, kosmetoloģiskajām operācijām u.c. 
Diemžēl arī onkoloģijā līdz šim ir līdzmaksājumi, 
kas daudzus cilvēkus attur no ārstēšanās, un tas 
ir ļoti slikti. Vēl, runājot par nepieciešamajām 
reformām veselības aprūpē, es noteikti gribu 
norādīt, ka mūslaiku birokratizētajā sistēmā 
mediķiem – ārstiem, ārstu palīgiem, māsām – ir 
tik daudz dažādu aizpildāmu dokumentu, lai fik-
sētu savas veiktās darbības un sniegto palīdzību, 
ka pacientu tiešajai aprūpei paliek mazāk laika 
nekā šim darbam. Es saprotu, ka dokumentiem 
ir jābūt kārtībā, tomēr nupat jau šo rakstu darbu 
ir krietni par daudz. Tas laiks, ko mēs veltām šiem 
darbiem, faktiski ir atņemts pacientu aprūpei, 
un tas ir skumji. Es ļoti vēlētos, lai mediķiem šo 
slogu atvieglotu.
– Ja runājam par Kurzemes Uroloģijas centra 
tālāko attīstību – kādas ir jūsu vēlmes?
– Mēs nevaram žēloties ne par mediķu, ne aprīko-
juma trūkumu, taču vēl kāds jauns kolēģis mums 
drīz vien būs vajadzīgs, jo, kā jau es sākumā teicu, 
darba apjoms palielinās. Mēs patiešām esam iein-
teresēti ar savu palīdzību aptvert visu Kurzemi. 
Tāpēc arī regulāri atjaunojam tehnisko bāzi, kas 
intensīva darba laikā nolietojas.

ATTĪSTĪBA

Kurzemes Uroloģijas centra vadītāja Dzintra Litavniece: «Centra izveidošana ir pil-
nībā attaisnojusi izvirzīto mērķi!»
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SPECIĀLISTA PADOMS

TOMS ZVIRBULIS

Prostatas palielināšanās jeb labdabīga 
prostatas hiperplāzija (LPH) ir problēma, 
ar kuru savas dzīves laikā būs jāsaskaras 
gandrīz katram vīrietim, tāpēc ļoti svarīgi 
ir zināt, kā rīkoties gadījumos, ja parādās 
pirmie LPH simptomi.

Vairāk par šo slimību un kā ar to cīnīties skaidro 
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 
urologs dr. Linards Rēdmanis.

– Kas, jūsuprāt, šobrīd ir lielākais ģimenes 
ārstu un speciālistu izaicinājums, ārstējot 
LPH pacientus?
– Šobrīd lielākais izaicinājums varētu būt pacienti, 
kuri pie mums griežas novēloti un kuriem priekš-
dziedzeris jau ir palielinājies. Pacienti, kuri vairs 
nevar normāli pačurāt, kuriem ir attīstījusies 
nieru mazspēja uz nepilnīgas urīnpūšļa tukšo-
šanās fona. Tie arī ir smagākie pacienti, jo LPH ir 
slimība, kas ietekmē dzīves kvalitāti. Tai attīsto-
ties, var veidoties nierakmeņi, infekcijas vai pat 
nieru mazspēja, kas jau ir nopietns apdraudē-
jums veselībai. Vīrieši pamazām kļūst apzinīgāki 
un biežāk dodas pie ārsta, bet tik un tā reizēm ir 
gadījumi, kad viņi pie mums ierodas ar pilnīgu 
urīna aizturi, un šādi pacienti visbiežāk nākotnē 
ir jāoperē. Šobrīd tas, pēc manām domām, ir lie-
lākais izaicinājums.
– Vai ir būtiska atšķirība starp pacientiem Rīgā 
un pacientiem Latvijas reģionos? Vai ārstē
šanā ir svarīgs pacienta izglītības līmenis un 
materiālais nodrošinājums?
– Jā, šeit lielu lomu spēlē gan izglītība, gan sociāl-
ekonomiskie faktori. Zināmā mērā pacienta izglī-
tības līmenis ļauj viņam ātrāk vērsties pie ārsta, 
un finansiālās iespējas palīdz pie ārsta nokļūt, jo 
lielākā daļa urologu koncentrējušies Rīgā, un atse-
višķos reģionos uroloģiskā palīdzība ir ierobežota.
– Vai, ierodoties pie jums, pacients pats apzi
nās, kas ar viņu ir noticis? Vai viņš ir gana 
zinošs par prostatas saslimšanām un LPH?
– Daļa pacientu jau ir apmeklējuši urologu. Viņi 
kaut nedaudz ir informēti par prostatas slimībām, 
un daļa no viņiem jau ir ārstējušies. Daļa vīriešu 
visās vecuma grupās, tai skaitā arī 75 gadus veci 
vīrieši, nekad nav bijuši pie urologa. Tātad, ja mēs 
pieņemam, ka no 50 gadu vecuma pie urologa 
vajadzētu iet katru gadu, tad 25 urologa vizītes 
viņš ir izlaidis. Situācijas var būt dažādas. Ja priekš-
dziedzeris ir patiešām mazs, tad var teikt, ka viņš 
ir gluži vai laimējis loterijā un arī, neapmeklējot 
ārstu, nav iedzīvojies nekādās nopietnās slimī-
bās. Prostatas slimību izplatība ir visnotaļ liela. 
Ja runā tieši par LPH, tad katram sestajam pietie-
kami cienījamu vecumu sasniegušajam vīrietim 
tiek operēts priekšdziedzeris. Operācija kā pēdējā 
iespēja tiek izmantota gadījumos, ja medikamen-
tozā terapija vairs nevar palīdzēt. Tas ir, ja pacients 
nav lietojis medikamentus, kas aizkavētu slimības 
progresiju, vai ir sasniegts brīdis, kad ar zālēm 
vairs nevar bremzēt prostatas augšanu.
– Vai labāk informēts pacients vienmēr ir arī 
labāk situēts pacients?
– Nauda ne vienmēr spēlē noteicošo lomu šādas 
saslimšanas gadījumā. Mēdz teikt, ka cilvēkiem, 
kuri vēlas savu dzīvi vadīt, ir svarīgi būt veselī-
giem, un viņi ir atbildīgāki pret savu veselību. Viņi 

apzinās, ka no veselības ir atkarīgs tas, cik stipri 
viņi varēs ietekmēt procesus sev apkārt.
– Prostatas palielināšanās ir saistīta tikai ar 
organisma novecošanu, vai ir arī kādi citi fak
tori, kas to ietekmē?
– Tas ir ģenētiski noteikts process, kad, vīrietim 
novecojot, palielinās viņa prostata. Prostatas lie-
lums tiešā veidā ir saistīts ar sūdzībām, kas vīrie-
tim parādās. Pārsvarā, jo vecāks ir vīrietis, jo lielāka 
viņa prostata, bet arī šādas situācijas nav vienmēr. 
Ir iespējams, ka vīrietim cienījamos gados prosta-
tas izmērs ir normāls, kamēr gadus 10 jaunākam 
tā ir palielināta.
– Par prostatas palielināšanos atbild vīrišķie 
hormoni, galvenokārt testosterons. Vai augsts 
testosterona līmenis automātiski nozīmē 
problēmas ar prostatu?
– Testosterons atbild par prostatas izmēriem, bet 
šajā gadījumā svarīgāka ir receptoru jutība. Vīrie-
šiem ar vienādu testosterona līmeni var būt ļoti 
atšķirīgi prostatas izmēri. Ilgstošas prostatas sli-
mību izpētes rezultātā ir izvirzīts apgalvojums, ka 
prostatas augšanu ietekmē arī iekaisumi priekš-
dziedzerī. Iekaisums prostatā jeb prostatīts varētu 
būt ierosinātājmehānisms visam šim procesam. 
Pamatā tas gan ir saistīts ar novecošanu.
– Kāda pētījuma rezultāti norādīja uz to, 
ka prostatas palielināšanos var veicināt arī 
pārāk liels olbaltumvielu daudzums uzturā. 
Vai ir kādi ārēji faktori, kas var veicināt 
LPH attīstību?
– Ja mēs runājam par LPH, tad nav stingru ietei-
kumu par to, ka uzturā nebūtu vēlams lietot gaļu. 
Ļaundabīgu prostatas saslimšanu gadījumā gan 
diētas faktori var pozitīvi ietekmēt prostatas vese-
lību. Mēs zinām, ka pastiprināta dzīvnieku tauku 
lietošana uzturā var būt nopietns faktors vēža 
attīstībā, bet nevar kategoriski apgalvot, ka ir 
jākļūst par veģetārieti, lai priekšdziedzeris nepa-
lielinātos. Ir pētījumi par dažādiem oksidantiem, 

kas varētu uzlabot prostatas funkcionālo stāvokli, 
bet to skaits ir nepietiekams un pētījumi nav gana 
augstas kvalitātes, lai varētu teikt: ēdiet konkrētus 
produktus, un viss būs labi!
– Vai ir kādi jauni medikamenti, kuri LPH ārstē
šanu padara vieglāku nekā līdz šim?
– Mums ir profesionāli ieteikumi, rekomendācijas, 
pie kāda prostatas izmēra būtu jāsāk lietot zāles, 
lai bremzētu prostatas palielināšanos. Šie medi-
kamenti darbojas, lai bloķētu hormonu ietekmi 
uz prostatas šūnām, tādējādi panākot tās sama-
zināšanos. Šīs zāles nevajadzētu lietot visiem, bet 
tikai tiem vīriešiem, kuru prostatas izmērs pār-
sniedz 40cm3. Ir dati, ka arī bezrecepšu zāles var 
kavēt priekšdziedzera samazināšanos, bet stingri 
medikamentozā ziņā ir pieejami divi preparāti, kas 
kavē prostatas augšanu un to samazina. Tā parasti 
ir ilgtermiņa terapija. Liela daļa vīriešu zāles lieto 
gadiem, tām ir savas blakusparādības, bet prosta-
tas augšana tiek bremzēta. Pirmais solis gan būs 
vizīte pie ārsta, nevis zāļu lietošana.
– Kā prostatas palielināšanās ietekmē vīrieti 
un viņa dzīves kvalitāti?
– Protams, negatīvi. Sen jau ir pierādīts, ka priekš-
dziedzera palielināšanās izraisa nepieciešamību 
pēkšņi urinēt, urinēt naktīs, ir vājāka urīna strūkla. 
Tiek traucēts vīrieša miegs, kā arī viņa ikdienas gai-
tas. Visas šīs sūdzības ievērojami iedragā vīrieša 
pašapziņu, jo viņš to uztver kā novecošanas 
pazīmi. Zināmā mērā tiek traucēta arī seksuālā 
funkcija. Pārsvarā tikai emocionāli, bet neliela 
korelācija starp prostatas palielināšanos un sek-
suālo funkciju ir.
– Tā ir patiesība, ka regulāra dzimumdzīve 
palīdz uzlabot prostatas veselību?
– Noteikti. Ja vīrietis arī cienījamā vecumā spēj 
saglabāt kvalitatīvu dzimumdzīvi, tas nozīmē, 
ka ar viņa veselību kopumā viss ir kārtībā. Ja tā 
ir droša dzimumdzīve, tad tā noteikti atstāj tikai 
pozitīvu ietekmi uz vīrieša veselību. Savukārt, ja 

tā ir nedroša dzimumdzīve, tad paaugstinās gan 
audzēju, gan iekaisumu risks. Pamatā regulārs un 
drošs sekss pozitīvi ietekmē prostatas veselību, 
bet mēs nevaram konkrēti apgalvot, ka tas sama-
zina hiperplāziju.
– Vai citas saslimšanas var veicināt LPH 
attīstību? 
– Pamatā nē, bet, jo vairāk blakusslimību, jo izteik-
tākus urinācijas simptomus tas var radīt. Šo sli-
mību dēļ varbūt ir jālieto zāles, kam viena no 
blakusparādībām ir urinēšanas traucējumi. Bet 
apgalvot, ka sirds vai plaušu slimības tiešā veidā 
ietekmē prostatas hiperplāzijas procesus, mēs 
nevaram. Tās var pasliktināt simptomus, bet ne 
tos izraisīt.
– Vai vīrietim ir nepieciešamas kādas nozīmī
gas dzīvesveida izmaiņas, ja viņam ir problē
mas ar prostatu?
– Pie pirmajām prostatas problēmām mēs saviem 
pacientiem sniedzam divas rekomendācijas. Tās ir 
saistītas ar ēšanas un dzeršanas ieradumiem. Vīrie-
šiem pēc 60 gadu vecuma ir jāatceras par niktū-
riju jeb urināciju nakts laikā. Mēs viņiem iesakām 
trīs stundas pirms gulētiešanas nelietot šķidrumu 
lielos daudzumus. Tāpat vajadzētu izvairīties no 
urīndzenošu šķidrumu, piemēram, tējas, kafijas, 
arī dažādu saldu dzērienu un alkohola lietošanas. 
Tā iespējams padarīt nakti mierīgāku. Urīnu dze-
nošie šķidrumi var pastiprināt simptomus, to vidū 
arī niktūriju, kas dzīves kvalitāti ietekmē visnotaļ 
spēcīgi. Ja pacients naktī trīs reizes iet uz tualeti, 
tad būtu nepareizi atļaut viņam vakarā izdzert 
puslitru tējas. Zināmā mērā simptomus ietekmē 
arī hroniski aizcietējumi. Aizcietējumu profilaksei 
uzturā iesakām lietot daudz šķiedrvielu, zaļumu, 
nodarboties ar fiziskām aktivitātēm.
– Tātad veselīgs dzīvesveids ir lielisks LPH sim
ptomu mazinātājs un pati labākā profilakse?
– Noteikti. Cilvēkam labāk izprotot, kā funk-
cionē viņa ķermenis, tikai ar ārsta padoma palī-
dzību iespējams uzlabot savu dzīves kvalitāti. Pie 
vieglāk izteiktiem simptomiem fiziskās aktivitā-
tes ir mūsu pirmā rekomendācija. Tikai pēc tam 
mēs ķeramies pie medikamentiem vai kādām 
citām procedūrām.
– Vai LPH gadījumā ir svarīga vīrieša poza 
urinēšanas laikā? Esmu lasījis, ka vecākiem 
kungiem sēdus poza palīdz labāk iztukšot 
urīnpūsli un urīna strūkla ir spēcīgāka.
– Konkrētu atbildi sniegt būs grūti. Tas var būt 
saistīts ar funkcionālām īpatnībām un to, ka 
muskulis, kurš atbild par urīnpūšļa iztukšošanos, 
sadarbojas ar slēdzējmuskuli. Taču parasti, ja ir 
jāveic ķermeņa stāvokļa izmaiņas, lai pačurātu, 
tad problēma jau ir pietiekami nopietna. Stingru 
ieteikumu šajā sakarā mums nav, bet daži pacienti 
to dara tāpat. Nav arī pietiekami daudz pētījumu, 
lai varētu apstiprināt šo teoriju.
– Vai galējas nepieciešamības gadījumā LPH 
pacienti var paši sev ievietot katetru, lai veik
smīgi izvadītu urīnu?
– Šādus ieteikumus mēs nesniedzam. Teorētiski 
tas ir izdarāms, jo ir cilvēki, kas nevar normāli 
pačurāt urīnpūšļa funkciju zuduma dēļ. Ir vīrieši, 
kuri to dara bez ārsta ziņas. Viņi parasti jau ir sasta-
pušies ar urīna aizturi. Kā risinājums prostatas sli-
mībām šī metode gan netiek ieteikta. Tas tomēr 
ir jādara medicīnas personālam, jo procedūrai ir 
nepieciešama sterila vide un ir jāievēro vairāki 
medicīniska rakstura priekšraksti.
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Linards Rēdmanis: «Prostatas palielināšanās negatīvi ietekmē vīrieša dzīves kvali-
tāti. Tā izraisa nepieciešamību pēkšņi urinēt, urinēt naktīs, ir vājāka urīna strūkla. 
Tiek traucēts vīrieša miegs, kā arī viņa ikdienas gaitas. Visas šīs sūdzības ievērojami 
iedragā vīrieša pašapziņu, jo viņš to uztver kā novecošanas pazīmi. Zināmā mērā 
tiek traucēta arī seksuālā funkcija.»

Palīdzība prostatas palielināšanās 
gadījumā jāmeklē laikus
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JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

ANNA KALNIŅA

Runājot par virkni dažādu diagnožu un 
ārstēšanas iespējām, jāsaskaras ar tādiem 
argumentiem un problēmām kā «valsts 
neapmaksā», «visiem nepietiek», «jaunie 
medikamenti ir dārgi», «šīs zāles netiek 
kompensētas» u.tml. Runājot par nieru 
vēža pacientiem nepieciešamo tera-
piju, onkologs ķīmijterapeits Viktors 
Kozirovskis, Paula Stradiņa Klīniskās uni-
versitātes slimnīcas Onkoloģijas klīnikas 
ķīmijterapijas nodaļas virsārsts, uzsver, 
ka viņa pacienti nepieciešamo ārstēšanu 
saņem, paši nepiemaksājot.

Turpmāk sarunā – par mūsdienīgām nieru vēža 
ārstēšanas metodēm, to pieejamību, iespējama-
jiem sarežģījumiem un pozitīvajiem rādītājiem.

– Vai nieru vēzis labi pakļaujas ārstēšanai?
– 2015. gadā Latvijā tika konstatēti ap 450 nieru 
vēža gadījumi un no tiem nedaudz vairāk nekā 
300 bija operablā, tātad radikāli ārstējamā stadijā. 
Nieru vēzis starp citiem audzējiem ir izņēmuma 
gadījums, kuru daudz biežāk (apmēram 75% 
gadījumu) atrod agrīnā, nevis vēlā stadijā. Atka-
rībā no audzēja lieluma tiek izņemta vai nu visa 
slimā niere, vai nu nieres daļa. Visvairāk pacientu 
tiek operēti jau pirmajā stadijā – apmēram 250 
gadījumos. Otrajā un trešajā stadijā tiek operēti 
apmēram 100 pacientu, un tikai atlikušajiem 100 
pacientiem no pieminētajiem 450 slimība jau ir 
progresējusi un nav operējama.
– Kas ļauj nieru audzēju atšķirībā no citiem 
konstatēt tik agrīni?
Tas saistīts ar labu vizuālo diagnostiku: ja ģime-
nes ārsts nosūtījis pacientu uz tādu lētu rutīnas 
izmeklējumu kā ultrasonogrāfija kādas citas kaites 
dēļ, tad nieru audzējs ir labi saskatāms.
– Vai pēc operācijas pacients sevi var uzska
tīt par veselu?
– Ar vēzi ir kā ar bitēm – nekad neko nevar zināt. 
Var gadīties, ka arī pēc operācijas pirmajā sta-
dijā jau pusgada laikā tiek atklātas metastāzes 
citos orgānos.
Atkarībā no dažādiem parametriem – primārā 
audzēja izmēra, vēža šūnu agresivitātes u.c. – ārsts 
var prognozēt metastāžu risku, kas var svārstīties 
no dažiem līdz pat 75% piecu gadu laikā. Atka-
rībā no riska pacients tiek vairāk vai mazāk inten-
sīvi novērots un pie slimības atjaunošanās tiek 
uzsākta terapija.
– Kur visbiežāk rodas nieru audzēja meta
stāzes? 
– Visbiežāk metastāzes atrodamas plaušās, bet 
var tikt skarts jebkurš cits orgāns – aknas, sma-
dzenes, kauli, zemāda...
– Kādi medikamenti tiek izmantoti nieru 
audzēja ārstēšanā?
– Nieru vēzis ir nejutīgs pret citotoksisko ķīmijte-
rapiju, ar ko tiek ārstēta lielākā daļa audzēju. Tā 
darbojas, ietekmējot visu organismu – pēc ķīmij-
terapijas var izkrist mati, parādās vemšana, čūlas 
mutē, mazasinība utt. – , bet visvairāk skarot tieši 
vēža šūnas. Nieru vēža gadījumā šī ķīmijterapija 
nav efektīva. Tāpēc jau kopš pagājušā gadsimta 
līdz samērā nesenam laikam vienīgais, ko izman-
toja nieru audzēja ārstēšanā, bija imūnterapija – 
alfa interferons. Tā ir iekaisuma viela, kas jāinjicē 
vairākas reizes nedēļā. Mākslīgi radītais iekaisums 
palēnina vēža šūnu augšanu.
Taču jau apmēram piecus gadus arī Latvijā ir pie-
ejami mērķterapijas medikamenti. Tēlaini izsako-
ties, vairs nav jāiznīcina viss mežs, lai nonāvētu 
dažus partizānus, jo mērķterapija darbojas kā 

bumba ar lāzertēmēšanas ierīci – tā trāpa tikai 
pa vēža šūnām. Protams, arī šai terapijai ir savas 
blaknes, tomēr tās ir citādākas nekā citotoksiska-
jai ķīmijterapijai.
– Kā darbojas mērķterapija?
– Mērķterapija iejaucas šūnu dalīšanos regulē-
jošo proteīnu un receptoru funkcijā. Iejaukšanās 
palēnina vēža šūnu augšanu. Par brīnumlīdzekli 
to uzskatīt nevar, vēzis pilnībā izārstēts netiek, bet 
slimība «iesaldējas» un ilgus gadus neprogresē.
– Vai mērķterapiju izmanto arī tajos gadīju
mos, kad pacients tiek operēts?
– Mērķterapiju var izmantot jebkurā gadījumā, 
un metodes var kombinēt atkarībā no nepiecie-
šamības katrā konkrētajā gadījumā. Ja, piemē-
ram, ir liels audzējs nierē un mazas metastāzes 
citos orgānos, tad tiek apsvērta iespēja izņemt 
nieri, apvienojot operāciju ar sekojošu mērķte-
rapiju. Bet, ja ir daudz lielu metastāžu, taču pats 
audzējs nierē ir mazs, tad nav vērts to izņemt, un 
tiek lietota tikai mērķterapija.
Bieži šajās kombinācijās tiek iekļauta arī staru tera-
pija. Ja ir metastāzes kaulos, kas rada lielas cieša-
nas, tad paralēli ar mērķterapijas tabletēm sāpes 
ir mazināmas ar pretsāpju staru terapiju.
Gadās, ka vēža šūnas metastāzēs ir ar dažādu 
jutību pret zālēm, un, piemēram, 80% metastāžu 
reaģē uz terapiju, bet 20% – ne. Tad arī cenšas šīs 
nejutīgās metastāzes izgriezt vai apstarot.
Kā jau pierādīts praksē, vislabākie ārstēšanas 
rezultāti ir tad, kad vēža pacientu ārstē tā sau-
camā multidisciplinārā komanda: onkologi ķirurgi, 
staru terapeiti, ķīmijterapeiti, kā arī vairāki atbalsta 

specialisti – rehabilitologi, paliatīvas aprūpes spe-
cialisti un algologi, dietologi, psihologi u.c.
– Citu audzēju gadījumos nereti ķīmijterapija 
tiek rekomendēta pirms operācijas audzēja 
samazināšanai. Vai tā notiek arī nieru vēža 
gadījumā? 
– Pagaidām nav pierādījumu, kas attaisnotu šādu 
pieeju. Ja audzēju nierē atrod tik lielā izmērā, ka to 
tehniski vairs nav iespējams izgriezt, pacientam 
parasti jau ir metastāzes kaut kur citur.
Tad galvenais labums ir no medikamentiem. Pat 
ja audzējs un metastāzes sarausies pēc zāļu lie-
tošanas – visu izgriezt ārā tāpat faktiski nekad 
nav iespējams.
– Cik efektīva ir šī terapija?
– Efekts ir labāks par vēsturiski vecāko imūntera-
piju. Ja uz alfa interferonu reaģē viens pacients 
no desmit, tad ar jauno terapiju trīs līdz pieciem 
pacientiem no desmit audzējs samazinās vai pat 
pazūd, un efekts saglabājas divreiz ilgāku laiku. 
Kopumā labumu no mērķterapijas ārsti neredz 
tikai kādiem diviem pacientiem no desmit.
– Kādas ir palīdzības iespējas atlikušajiem 
diviem pacientiem no minētajiem desmit?
– Atlikušajiem diviem pacientiem diemžēl neva-
ram piedāvāt vēl kādu speciālu ārstēšanas 
metodi. Atliek simptomātiskā ārstēšana, samazi-
not audzēja izraisītās problēmas – sāpes, paaug-
stinātu temperatūru, intoksikāciju u.c.
– Kādas ir mērķterapijas iespējamās blaknes?
– Zāles iejaucas šūnu olbaltumu un receptoru 
darbībā, kas arī regulē asinsspiedienu, ādas stā-
vokli, zarnu darbību. Visbiežākās blaknes līdz ar 

to ir paaugstināts asinsspiediens, izmaiņas ādas 
stāvoklī – lobīšanās, plaisāšana –, kā arī caur-
eja, kuņģa un zarnu trakta spazmas. Vēl sasto-
pama tāda interesanta blakusparādība kā matu 
pigmenta izzušana. Bet praktiski visas blaknes 
iespējams samazināt ar papildu terapiju, regu-
lējot asinsspiedienu u.c. Patiesībā par asinsspie-
diena paaugstināšanos onkologi pat priecājas 
– jo augstāks ir spiediens, jo labāka medika-
mentu iedarbība.
– Vai visi pacienti Latvijā, kuriem mērķterapija 
nepieciešama, to var arī saņemt?
– Nieru vēzis ir viens no pirmajiem Latvijā, kam 
izdevās sakārtot kompensācijas mehānismu tā, ka 
pacientiem par ārstēšanos nekas nav jāpiemaksā. 
Jau vairākus gadus visi pacienti, kam ārstu konsi-
lijs nosaka mērķterapiju, to arī saņem.
Kopumā ir pieci seši mērķterapijas medika-
mentu veidi, un divi populārākie no tiem Latvijā 
ir pieejami. Pašlaik parādījies viens t.s. otrās līni-
jas preparāts, kas varētu slimniekiem palīdzēt, 
ja slimība kļūst rezistenta uz sākotnējo mērķte-
rapiju. Notiek pārrunas par tā iekļaušanu valsts 
apmaksāto medikamentu sarakstā, bet tas vēl 
nav ieviests praksē. Šobrīd, kad beidzas t.s. pir-
mās līnijas medikamentu iedarbība, tiek pāriets 
uz simptomātisko ārstēšanu.
– Kā jūs vērtējat pacientu, ģimenes ārstu, 
reģionālo onkologu un urologu informētī
bas līmeni, ja runājam par nieru vēža jaunā
kajām ārstniecības iespējām?
– Praksē nieru vēža pacienti koncentrējas pie spe-
ciālistiem lielajās klīnikās, kur ir multidisciplināra 
komanda šīs slimības ārstēšanai. Tā kā nieru vēzi 
ir samērā viegli atklāt agrīnā stadijā, ģimenes ārs-
tiem un reģionāliem speciālistiem parasti bez stei-
gas izdodas nosūtīt šādus pacientus uz plānveida 
operācijām. Vēlāk viņiem līdzi seko tur strādājo-
šie onkologi un nepieciešamības gadījumā pie-
dāvā vispiemērotāko ārstēšanu, par ko informē arī 
ģimenes ārstus. Pakāpeniski informētības līmenis 
ārstu vidū aug. Savukārt pacienti pārsvara paļau-
jas uz ārstiem un viņu sniegtajām rekomendāci-
jām. Tikai apmēram divi no desmit pacientiem 
jau iepriekš palasa internetā par savu diagnozi 
un iespējamo ārstēšanu. Kabinetā tādi pacienti 
ienāk bailīgi, jo saprot, cik dārga ir mērķterapija. 
Un tad īpašs prieks ir viņiem pateikt, ka zāles tiek 
100% kompensētas.
– Kāda ir jūsu pozitīvā pieredze, ārstējot nieru 
vēža pacientus?
– Pētījumi rāda, ka, ārstējot metastātisku nieru 
vēzi, pacients ar vislielāko varbūtību nodzīvos 
divus gadus. Protams, tā ir «plika» statistika, un 
katram konkrētam pacientam viņa dzīves ilgumu 
prognozēt ir grūti. Skaitļi var svārstīties no dažiem 
mēnešiem, ja slimība ir nejutīga pret mērķtera-
piju, līdz pat vairākiem gadu desmitiem, ja zāļu 
efekts ir labs.
Man bija gods ārstēt pirmo pacientu Latvijā, 
kuram tika izmantota mērķterapija. Pirms tam 
divus gadus viņš lietoja alfa interferonu, pēc tam 
piecus gadus – jaunās paaudzes preparātus. Tātad 
no metastātiskās slimības atklāšanas brīža viņš 
nodzīvoja vairāk nekā septiņus gadus.
Esmu saskāries arī ar brīnumgadījumiem. Piemē-
ram, man ir pacients, kuram slimība sākās ar lielu 
bumbuli un sāpēm krūšu kaulā. Torakālais ķirurgs, 
ilgi nedomājot, veidojumu izgrieza, un tā izrādījās 
nieru vēža metastāze kaulā. Izmeklējot pacientu 
tālāk, tika atrasts liels audzējs labajā nierē, un uro-
logi to izoperēja. Metastāžu nekur citur nebija. 
Kopš tā laika pacientam intensīvi sekoju, ar domu 
uzsākt mērķterapiju, kad parādīsies jaunas meta-
stāzes. Kā pa brīnumu nu jau piekto gadu metas-
tāžu kā nav, tā nav!

Bumba ar lāzertēmēšanas ierīci

Viktors Kozirovskis: «Mērķterapijas efekts ir labāks par vēsturiski vecāko imūnte-
rapiju. Ja uz alfa interferonu reaģē viens pacients no desmit, tad ar jauno terapiju 
trīs līdz pieciem pacientiem no desmit audzējs samazinās vai pat pazūd, un efekts 
saglabājas divreiz ilgāku laiku. Kopumā labums no mērķterapijas nav jūtams tikai 
kādiem diviem pacientiem no desmit.»
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KRISTĪNE PASTORE

Ja nieru vēža gadījumā ir attīstījušās 
metastāzes, audzējs visbiežāk vairs nav 
operējams, tāpēc jāmeklē citas ārstēša-
nas iespējas. Viena no tām ir mērķterapija.

Par mērķterapijas izmantošanu stāsta Liepā-
jas reģionālās slimnīcas Ķīmijterapijas/hemato-
loģijas un paliatīvās aprūpes nodaļas virsārste 
Zinaida Štara.

– Kurā slimības posmā nieru vēža ārstēšanā 
izmanto ķīmijterapiju? Cik tai ir liela nozīme?
– Atšķirībā no citām ļaundabīgo audzēju lokali-
zācijām, kad ķīmijterapiju tās klasiskajā izpratnē 
pielieto gan pirms, gan pēc operācijas, nieru vēža 
gadījumos to pielieto tad, ja attīstījušās metastā-
zes un operācija nav iespējama. Šo slimnieku ārs-
tēšanā izmanto mērķterapiju.
– Lūdzu, izskaidrojiet, ko tā nozīmē?
– Tā ir medikamentoza terapija. Šis medikaments 
traucē audzēja šūnai augt, bloķējot kādus konkrētus 
receptorus. Latvijā ir divu veidu medikamenti, ko 
valsts pilnībā apmaksā nieru vēža slimniekiem. Ja 
vien pacientam ir laba medikamenta panesamība 
un nav komplikāciju, šai terapijai nav ne kursa, ne 
laika ierobežojumu. Mērķterapijas medikamentus 
pacients lieto ambulatori un tik ilgi, cik vien tas ir 
vajadzīgs. To, cik ilgi tas būs nepieciešams, izvērtē 
pēc izmeklējumiem, sekojot atveseļošanās gaitai.
– Ko liecina jūsu pieredze – kāda ir šo medi
kamentu panesamība?
– Blaknes, protams, ir. Pilnībā no tām izvairīties 
neizdosies, tāpēc ir jāatrod iespējas ar tām sadzī-
vot un mazināt. Ja nepieciešams, ārsts maina 
medikamenta lietošanas shēmu. Bieži vien šāds 
risinājums efektīvi palīdz, un nepatīkamās blak-
nes mazinās.
– Kādas tās visbiežāk ir?
– Tās ne ar ko īpaši neatšķiras no blakus parādī-
bām tradicionālās ķīmijterapijas gadījumos. Tā var 
būt slikta dūša, vemšana, caureja, nespēks, stoma-
tīts u.c. Taču, kā jau es teicu, mainot medikamenta 
lietošanas režīmu un devas, tās var mazināt.
– Vai visi pacienti, kuriem mērķterapijas medi
kamenti nepieciešami, tos arī saņem?
– Jā, pilnīgi visi!
– Bet vai ar tiem pietiek?
– Protams, nē. Mums ir pieejama vien neliela daļa 
nepieciešamo medikamentu, lai gan pašlaik ir 
cerība, ka arī Latvijā valsts varētu kompensēt vēl 
vienu no mērķterapijas medikamentiem. Tas jau 
būtu otrās līnijas medikaments.
– Ko tas nozīmē?
– Otrās līnijas medikamenti ir tie, kurus pielieto, 
ja iepriekšējie (pirmās līnijas medikamenti, ar ko 
uzsāk ārstēšanu) nav bijuši efektīvi un slimība ir 
progresējusi. Vai tā notiek – to parāda izmeklējumi.
– Kā varētu paātrināt procesu, lai mūsu val
stī otrās līnijas medikamentus pēc iespējas 
ātrāk iekļautu kompensējamo zāļu sarakstā?
– Šis lēmums ir jāpieņem valsts līmenī tām amat-
personām, kas ir atbildīgas par iedzīvotāju vese-
lības aprūpi.
– Kāda ir jūsu kā ķīmijterapeites personiskā 
pieredze metastātiska nieru vēža pacientu 
ārstēšanā – vai tā ir veiksmīga?
– Par pilnīgu izārstēšanos metastātiska vēža gadī-
jumā, vai tas būtu nierēs, vai kādā citā orgānā, 

mēs nevaram runāt – tas nav iespējams. Taču, ja 
nieru vēža pacients saņem mērķterapiju un ja sli-
mība uz to reaģē pozitīvi, tad mēs varam ārstēša-
nos uzskatīt par veiksmīgu. Es gan nevaru minēt 
kādu konkrētu gadījumu saistībā ar dzīvildzes 
pagarināšanu, kas noticis, pateicoties šai terapi-
jai, taču to gan varu teikt, ka pie manis ārstējas 
arī gados veci pacienti, apmierinoši panes mērķ-
terapiju un dzīvo pilnvērtīgu dzīvi. Viņi to lieto 

jau vairākus gadus un, visticamāk, turpinās, jo 
metastāzes palēnām mazinās. Es to uzskatu par 
pozitīvu pieredzi.
– Nieru vēzis nav raksturīgs jauniem cilvēkiem?
– Pārsvarā nē.
– Jūs jau minējāt, ka cilvēki, kas labi panes 
mērķterapijas medikamentus, var dzī
vot pilnvērtīgu dzīvi. Vai tas nozīmē, ka šo 
medikamentu dēļ nav jāievēro kādi īpaši 
ierobežojumi? 
– Speciālu aizliegumu nav, taču ierobežojumus 
rada blakus parādības, piemēram, slikta dūša, 
vemšana vai caureja, kas savu izpausmju dēļ 
neļauj cilvēkam dzīvot pilnvērtīgi un iespaido 
dzīves kvalitāti. Taču citādi, ja cilvēks jūtas labi, 
viņš ne tikai drīkst, bet viņam vajag turpināt dzī-
vot savu ierasto dzīvi un speciāli sevi nekā neie-
robežot. Ir jārēķinās, ka sākumā blakus parādības 
būs. Tās ir visiem, tāpēc jāpielāgojas situācijai un 
jāatrod iespēja sevi pasaudzēt. Te liela loma ir 
arī tuviniekiem – viņu palīdzībai, sapratnei un 
atbalstam. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, lai cilvēks varētu 

dzīvot pilnvērtīgi. Iespēju robežās es rekomen-
dēju saviem pacientiem būt arī sociāli aktīviem.
– Kurš speciālists pieņem lēmumu par medika
menta vai lietošanas kursa, vai devas maiņu?
– Ķīmijterapeits.
– Kāda šīs slimības ārstēšanā ir ģimenes ārstu 
loma un vieta?
– Ģimenes ārsts lielākoties ārstē citas slimības, 
bet ar vēža ārstēšanu nodarbojas speciālisti. Tas, 
cik katrs ģimenes ārsts vēlas zināt par vēža ārstē-
šanu un par saviem pacientiem, kas ar to sirgst, 
ir atkarīgs no paša ārsta. Ir ģimenes ārsti, kas to 
vēlas un kas aktīvi seko līdzi savu pacientu vese-
lībai, zvana man, interesējas par slimības gaitu un 
konsultējas, kādus medikamentus lietojam un kā 
tie varētu iespaidot citas šī pacienta slimības. Var-
būt ne visos sīkumos, bet būtībā ģimenes ārstam 
tomēr ir jāzina, kas ir mērķterapijas medikamenti, 
kā tie var mijiedarboties ar citām zālēm un kā šī 
ārstēšana iespaido pacienta dzīvi.
– Vai jūsu praksē ir bijuši pacienti, kas meta
stātiska nieru vēža gadījumā atsakās no 
mērķterapijas? 
– Nē, tādu pacientu man nav bijis. Ja būtu, es, pro-
tams, izskaidrotu prognozes, taču man būtu viņu 
lēmums jārespektē. Man gan ir bijuši gadījumi, 
kad cilvēki vēlas ārstēties ar dabas līdzekļiem un 
jautā, vai es to atbalstu. Tad man ir jāatbild, ka tā 
ir viņa izvēle, jo es nepārzinu augu terapiju.
– Tautas medicīnas vai dziedniecības izvē
lēšanās klasiskās medicīnas vietā joprojām 
ir izplatīta?
– Salīdzinot ar agrākiem laikiem, manuprāt, šī ten-
dence ir gājusi mazumā. Es domāju, ka to ir vei-
cinājusi gan informācijas pieejamība, gan labie 
piemēri, kad citi cilvēki ir izārstējušies. Tāpat cil-
vēki uzzina piemērus, kad cita veida ārstēšana 
nav bijusi veiksmīga.
– Vai jums ir kādi ieteikumi, kā nieru vēža 
slimnieks, kas lieto mērķterapiju, var sevi 
stiprināt? 
– Es domāju, ka būtu vēlams ievērot noteiktu 
režīmu. Tās ir fiziskās aktivitātes savu iespēju 

robežās, pilnvērtīgs miegs, sabalansēta diēta un 
pietiekama šķidruma lietošana. Patiesībā manis 
teiktais nav nekas jauns. Tās ir lietas, kas būtu 
jādara visiem cilvēkiem, lai viņi justos labi. Vēl, ja 
pacients ir smēķētājs, es ieteiktu no šī netikuma 
atteikties. Protams, ļoti svarīgs ir psihoemocio-
nālais stāvoklis. Ja iespējams, es mudinu pacien-
tus neatteikties no darba, ja viņiem tas patīk un 
viņi no tā saņem gandarījumu. Tad pacients ik 
dienas ir cilvēkos, citos apstākļos un situācijās, 
nevis tikai mājās, kur viņam varbūt visu laiku ir 
jādomā par savu slimību. Es mudinu: ja jums pie-
dāvā doties ekskursijās, tad brauciet! Ejiet cilvē-
kos, nesēdiet mājās, atrodiet prieku! Tādi ir mani 
ieteikumi. Pat ja cilvēkam ir slikti, nonākot emo-
cionāli labos apstākļos un situācijās, tas mainās. 
Tāpēc dažkārt ir vērts doties ārā no mājas pat tad, 
ja šķiet, ka ļoti negribas. Labs koncerts vai cits 
emocionāls baudījums var ļoti iepriecināt. Tāpat 
tikšanās ar cilvēkiem.
– Kā jums šķiet, vai nieru vēža pacienti Latvijā 
ir pietiekami informēti par savas slimības ārs
tēšanas iespējām?
– Es domāju, ka ir gan! Kad cilvēkam diagnosticē 
nieru vēzi, viņš nonāk pie ārstiem, kuru ikdiena 
ir šīs slimības ārstēšana. Tur arī viņš saņem visu 
informāciju. Arī to, kādos gadījumos ir iespējama 
operācija un kādos ne, un kādas vēl ārstēšanas 
iespējas pastāv.
– Kāda ir jūsu pieredze: vai pacienti vēlas zināt 
visās niansēs, kāda būs ārstēšana, vai viņiem 
ir svarīga tikai diagnoze, un tālāk viņi uzti
cas ārstiem?
– Lielākā daļa tomēr grib zināt.
– Kāda ir pacientu pašu līdzestība savas sli
mības ārstēšanā?
– Lielākoties viņi ir līdzestīgi. Pat tie, kas nevēlas 
visos sīkumos zināt ārstēšanas nianses, uzticas 
ārstiem un apzinīgi pilda visas rekomendācijas, 
lai tikai būtu labi. Tātad vēlmei zināt pēc iespē-
jas vairāk par savu slimību nav tiešas saistības ar 
līdzestību. Bet pacienta līdzestība ļaundabīgo 
audzēju ārstēšanā ir ļoti svarīga!

Ķīmijterapeitei Zinaidai Štarai ir pozitīva pieredze metastātiska nieru vēža ārstēšanā, izmantojot mērķterapiju.
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Mērķterapija – metastātiska 
nieru vēža ārstēšanai

Ja cilvēks jūtas labi, 
viņš mērķterapijas 
laikā ne tikai drīkst, bet 
viņam vajag turpināt 
dzīvot savu ierasto 
dzīvi un speciāli sevi 
nekā neierobežot.
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ILONA NORIETE

Nierēm ir būtiska nozīme organisma funk-
cionēšanā. Tās attīra to no šlakvielām, 
regulē asinsspiedienu, kā arī stimulē erit-
rocītu rašanos kaulu smadzenēs.
Lai nieres būtu veselas, ir svarīgi tās sau-
dzēt: pietiekamā daudzumā dzert ūdeni, 
uzturā mazāk lietot sāli, nesmēķēt u.c. No 
nieru saslimšanām visbiežāk sastopams 
nieru iekaisums. Tāpat daudziem nākas 
saskarties ar nierakmeņu slimību. Trešā 
izplatītākā ar šo orgānu saistītā saslim-
šana ir nieru audzējs.

Kā var konstatēt, ka organismā iemājojusi šī ļaun-
dabīgā saslimšana un kādas ir tās ārstēšanas 
iespējas, par to saruna ar Rīgas Austrumu klīnis-
kās universitātes slimnīcas Uroloģijas klīnikas uro-
logu Māri Jakubovski.

– Kāds ir nieru vēža rašanās cēlonis?
– Uzsākot šo sarunu, ir svarīgi pieminēt, ka Latvija 
pasaulē ieņem ceturto vietu saslimšanā ar nieru 
vēzi un otro – mirstībā. Tiek lēsts, ka viens no būtis-
kākajiem cēloņiem ir paaugstināts asinsspiediens, 
medikamenti, ar kuriem tas tiek ārstēts, iekaisuma 
procesi nierēs. Tikpat labi vainojamas var būt arī 
indīgās un toksiskās vielas (viena no versijām ir tā, ka 
Latvijā cilvēki par daudz lieto kūpinājumus). Tāpat 
savu lomu var spēlēt cukura diabēts, adipozitāte.
– Ko vajadzētu darīt, lai pasargātu sevi no 
nieru vēža un vai vispār ir kāda iespēja no tā 
izvairīties? 
– Mans viedoklis ir tāds, ka cilvēki nevar sevi no 
vēža pasargāt. Vienīgais, ja tic karmai vai kaut 
kam augstākam, kas mums skolās nav mācīts, tad 
būtu jāmaina domāšanas veids. Proti, lai mēģinātu 
izvairīties no vēža un citām saslimšanām, ir svarīgi 
mācīties dzīvot bez stresa. Labs piemērs ir mūsu 
vecākais, nu jau labu laiku kā aizsaules ceļos aiz-
gājušais aktieris Ēvalds Valters, kurš nodzīvoja 100 
gadus. Tagad televīzijā demonstrētos raidījumos 
par personībām ir redzams, ka viņš ir mācējis abso-
lūti tolerēt savu stresu – to neradīt un iet tam pāri.
– Kādas pazīmes varētu liecināt par to, ka 
organismā, iespējams, iemājojis nieru vēzis? 
Ne katrs ir gatavs regulāri izmeklēt savu orga
nismu, lai pārliecinātos, ka viņam nav ļaunda
bīga audzēja!
– Bet to vajadzētu darīt! Protams, šādai izmek-
lēšanai nepieciešams laiks, turklāt tas arī prasa 
zināmus līdzekļus. Taču ikvienam vismaz viena 
stunda dienā, viena diena nedēļā, viens mēnesis 
gadā jāvelta sev. Kāpēc gan šo laiku neizmantot 
sava veselības stāvokļa pārbaudei un uzlabošanai?
Jebkuram ļaundabīgam audzējam, ja vien tas nav 
ādas vēzis, kuru var viegli ieraudzīt, sākuma stadi-
jās nav simptomu. Gribu uzsvērt, ka agrīnās stadi-
jās vēžus atklāj nejauši, jo raksturīgie simptomi ir 
jau ielaistām formām.
Runājot par nieru vēzi, visefektīvākā profilaktiskā 
pārbaude ir ultraskaņas izmeklēšana, ko es iesaku 
jebkuram veikt reizi gadā. Svarīgi ir pievērst uzma-
nību asinsainai, bet jo īpaši eritrocītu grimšanas 
reakcijai. Līdz ar to ikvienam vismaz reizi gadā jāai-
ziet pie sava ģimenes ārsta un obligāti jānodod 
asinsanalīzes, jāuztaisa ultraskaņas izmeklējums 
un plaušu rentgens.
– Kā ir ar urīna analīzēm?
– Tās parādīs nieru problēmas, nevis nieru audzēju.
– Ja runājam par tiem cilvēkiem, kuri uzskata 
sevi par pietiekami veseliem, lai neietu pie 
ārsta, vai arī to nevar izdarīt laika trūkuma 
dēļ, kādām organisma izmaiņām viņiem jāvērš 
uzmanība? Kas var liecināt, ka ar nierēm kaut 
kas nav kārtībā un ka tas varētu būt nieru vēzis?

– Ja cilvēkam ir stresains darbs, nepilnvērtīgs vai 
nepietiekams miegs, kā arī neveselīgs dzīvesveids, 
tad tas viss var provocēt kādu saslimšanu. Ja cilvēks 
prot dzīvot bez stresa, tā sakot, karmiski tīru dzīvi, 
viņam, iespējams, nebūs nekādu saslimšanu. Tā 
kā mēs nemākam tā dzīvot, jo to nosaka sociālā 
vide – mēs esam atkarīgi no bankām, no kredī-
tiem, no apkārtējiem apstākļiem, beigu beigās no 
televīzijas, no notikumiem pasaulē, ko mēs nespē-
jam regulēt –, līdz ar to mēs visi esam pakļauti vie-
nādiem riskiem. Cerēt, ka mūs kāda saslimšana 
neskars, ir pilnīgi muļķīgi.
Runājot konkrēti par nieru vēzi, vismaz sākuma 
stadijās nav pazīmju, kas varētu mudināt steidzīgi 
doties pie ārsta. Piemēram, asins piejaukums urīnā 
var būt situācijā, ja ir jau ielaists audzējs.
Ja urīnā ir asinis, noteikti nevajadzētu vilcināties, 
bet noskaidrot tā iemeslu.
– Jūs minējāt, ka nieru vēža diagnostikā būtiski 
ir regulāri veikt ultrasonogrāfiju.
– Jā, ultrasonogrāfija parādīs strukturālas izmaiņas 
nierēs, proti, veidojumus, kas lielāki par puscenti-
metru. Cits jautājums, vai tik mazi veidojumi uzreiz 
jāārstē. Mūsdienu zinātne pierādījusi, ka mazi (līdz 
2 cm) audzēji var progresēt tik lēni, ka ne vienmēr 
tie dzīves laikā pagūst attīstīties līdz kritiskam stā-
voklim. It sevišķi, ja runājam par gados vecākiem 
cilvēkiem. Pilnīgi iespējams, ka pie šādiem maziem 
veidojumiem operācija nav nepieciešama, vienīgi 
pacientam visu laiku jābūt novērošanā un, ja vei-
dojums progresē, viņš ir jāārstē.
– Vai ultrasonogrāfija ir vienīgā atlases metode 
nieru vēža gadījumā?
– Jā, bet diagnozes precizēšanai nepieciešama 
datortomogrāfija, retos gadījumos magnētiskā 
rezonanse, bet to jau pateiks speciālists. Jāteic, 
ka ir arī labdabīgu audzēju formas, kas pēc dator-
tomogrāfijas datiem neatšķiras no ļaundabīgiem 
audzējiem. Tā tas ir apmēram 20% gadījumu. Tāpēc 
galīgo atbildi sniegs ķirurģiskās operācijas laikā 
paņemtā materiāla analīze.
Mūsdienu ķirurģijā operācija nieru vēža gadīju-
mos ir minimāli invazīva. Tā sakot, ārsti necenšas 
operēt ar lieliem griezieniem, bet gan laparosko-
piski. Mūsdienu ķirurģijai ir jābūt orgānu saudzē-
jošai – iespēju robežās nieri nevajag izņemt. Ja tajā 
būs mazs audzējs, tad tiešām ir liela varbūtība, ka 
ķirurgi nieri saglabās. Tāpēc pacientu interesēs ir 
diagnosticēt nieru vēzi pēc iespējas agrīnā, neizpla-
tītā formā, mazos izmēros. Tad mēs varam panākt 
labu izārstēšanās rezultātu.
– Ja ultrasonogrāfijā tiek konstatētas kādas 
izmaiņas nierē, varbūt pirmais solis ir biop
sijas paņemšana, lai redzētu, kādas dabas 
ir šis veidojums, vai arī pacientu uzreiz sūta 
uz operāciju?

– Ar biopsiju ir tā: ja mēs tajā iegūstam materiālu, 
kas apstiprina veidojuma ļaundabīgo dabu, tad 
mums nav pamata to apšaubīt. Bet, ja mēs neie-
gūstam, tad tas nenozīmē, ka vēža tur nav. Tāpēc, 
ja pacientam ultrasonogrāfijā tiek atklāts veido-
jums, nākamais posms ir datortomogrāfija un tikai 
tad operācija.
– Mūsdienās daudzās situācijās diagnostikai 
tiek izmantota magnētiskā rezonanse. Kā ir 
nieru vēža gadījumā?
– Pārsvarā pietiek ar datortomogrāfiju. Magnētiskā 
rezonanse ir darbietilpīgāka, grūtāk pieejama, dār-
gāka un ne vienmēr sniegs pilnīgi precīzu informā-
ciju. Ar visiem manis uzskaitītajiem izmeklējumiem 
mēs neko nevaram izslēgt vai pierādīt simtpro-
centīgi. Mēs varam vienīgi pateikt, vai ir aizdomas 
par audzēju, vai nav. Simtprocentīgs pierādījums 
būs paša audzēja izpēte. Tāpēc vispārpieņemta 
taktika ir ķirurģiska ārstēšana, ja ir aizdomas par 
ļaundabīgu audzēju.
– Ja operācijas laikā tiek izņemts audzējs un 
tiek pierādīts, ka tas tiešām ir ļaundabīgs, kāda 
ir tālākā ārstēšana?
– Nieru vēža gadījumā vairs nav nepieciešama 
tālāka ārstēšana. Tālāk ir vajadzīga novērošana 
reizi pusgadā vai gadā (tās biežums atkarīgs no 
audzēja izplatības, tā agresivitātes). Novērošana 
nozīmē regulāru analīžu kontroli, ultrasonogrāfiju, 
datortomogrāfiju.
– Bet kā tad ar medikamentu lietošanu?
– Tā ir papildu ārstēšana – simptomus mazinoša, 
dzīvildzi pagarinoša. Taču ar medikamentu pagai-
dām nieru vēzi izārstēt nevar.
Medikamentu terapija pielietojama izplatītiem 
audzējiem, kad ķirurģiski to nevar izņemt, bet 
pirms tam ir jāveic audzēja biopsija. Ne visām 
nieru vēža formām medikamentozā terapija 
ir efektīva.
– Vai nieru vēzis parasti ir tikai vienā nierē, vai 
mēdz būt arī abās?
– Jā, tas var būt arī abpusējs, bet tā notiek reti. Tā 
jau ir krietni nopietnāka situācija, tāpēc it sevišķi 
šādus audzējus ir svarīgi laikus diagnosticēt. Ja ir 
abpusēji mazi audzēji, visticamāk, nebūs lielu prob-
lēmu – izņems to gan vienā pusē, gan otrā, bet 
nieres paliks. Ja abpusēji ir lieli audzēji, tad ir grūti 
prognozējamas sekas.
– Ko jūs sakāt par jauno izmeklējuma metodi, 
tā saucamo PET/CT? Vai to mēdz pielietot arī 
nieru audzēju gadījumos?
– PET/CT jeb pozitronu emisijas tomogrāfijas 
(PET) un datortomogrāfijas (CT) metodi var pie-
lietot jebkuru audzēju gadījumos. Tā gan būs ļoti 
efektīva tikai metastāžu izplatījuma noteikšanai 
vai lēmuma pieņemšanai par papildu ārstēšanas 
uzsākšanu. Agrīnai diagnostikai tā ir par dārgu, 

tāpēc to nevar uzskatīt par atlases metodi. Turklāt 
šobrīd šo izmeklējumu valsts nefinansē – pacien-
tiem par to jāmaksā pašiem.
– Cik bieži izdodas nieru vēzi uzveikt, sagla
bājot pacientam dzīves kvalitāti un dzīvildzi?
– Mums, urologiem, jau šķiet, ka viss ir labi. Pacienti 
tiek izoperēti, un pēc tam mēs lielāko daļu no 
viņiem vairs neredzam. Tā teikt, viņi nozūd no 
mūsu redzes lauka. Taču nieru vēzis ir viltīgs. Rei-
zēm mēdz būt tā, ka pēc veiksmīgas operācijas 
viss ir tik labi, ka pacients par savu slimību aizmirst. 
Pēc desmit vai vēl vairāk gadiem nieru vēzis atkal 
var atgriezties.
– Ko jūs sarunas noslēgumā varētu novēlēt 
pacientiem? 
– Tā kā mums ir ļoti grūti kontrolēt savu stresa 
līmeni, jo tas, kā jau minēju, ir atkarīgs ne tikai no 
mums, bet arī no daudziem ārējiem faktoriem, 
tad es pacientiem ieteiktu pievērst vērību profi-
laktiskiem izmeklējumiem. Vēl nevajag visu vainu 
novelt tikai uz ģimenes ārstiem, sakot, ka viņi, lūk, 
nesūtīja un izmeklējumus nenozīmēja. Pacienti 
pēc ārsta ieteikumiem paši var izveidot sev izmek-
lējumu shēmu un kalendāru un ik pēc noteiktiem 
intervāliem iziet tos, tādā veidā rūpējoties par 
savu veselību.
Protams, ģimenes ārstu iespējas pašreizējā situācijā 
ir ierobežotas. Es tiešām negribu vainot ģimenes 
ārstus, bet gan sabiedrības attieksmi. Uzskatu, ka 
valstī finansējums medicīnai lielā mērā ir tik mazs 
tāpēc, ka tauta nesaprot, kam tas domāts. Tad, kad 
mēs, mediķi, cīnāmies par finansējumu, pacienti 
mūs nekad neatbalsta. Mēs vienmēr esam tikuši 
kritizēti, jo pacieti nez kāpēc domā, ka to naudu gri-
bam iebāzt savā kabatā. Nē, tas tā nebūt nav. Mēs 
gribam atvieglot savu darbu un sniegt pacientam 
iespēju saglabāt un uzlabot veselību. Tas pacien-
tiem ir jāsaprot.

Mazāk stresa, mazāk iespēju saslimt ar nieru vēzi

Māris Jakubovskis: «Nieru vēzim visefektīvākā profilaktiskā pārbaude ir ultraskaņas 
izmeklēšana, ko es iesaku jebkuram veikt reizi gadā. Svarīgi ir pievērst uzmanību 
asinsainai, bet jo īpaši eritrocītu grimšanas reakcijai.»
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PACIENTU IZGLĪTĪBAI

TOMS ZVIRBULIS

Vairogdziedzera vēzi noteikti nevar pie-
skaitīt izplatītākajiem audzēju tipiem Lat-
vijā, bet tajā pašā laikā tā ir ļoti nopietna 
saslimšana, kas spējīga cilvēka dzīvību 
izdzēst vien gada laikā.

Lai vairāk uzzinātu par to, kā vairogdziedzera vēzi 
atpazīt un kā to ārstēt, uz sarunu aicinājām Lat-
vijas Onkoloģijas centra (LOC) Galvas un kakla 
ķirurģijas nodaļas vadītāju dr. Juri Tāru.

– Kādi ir pirmie vairogdziedzera vēža 
simptomi? 
– Būtībā specifisku simptomu nav. Visbiežāk 
izmaiņas vairogdziedzerī konstatē ģimenes 
ārsts. Vai nu tāpēc, ka slimniekam vairogdzie-
dzeris pēdējo mēnešu laikā ir strauji izaudzis, vai 
tas jau ir bijis palielināts un sācis palielināties vēl 
straujāk. Pacients nejūt nekādas sāpes, vairāk tā 
ir diskomforta sajūta. Ja audzējs ir strauji augošs, 
var izmainīties pacienta balss tonis, var tikt apgrū-
tināta barības norīšana un elpošana, bet tas fak-
tiski notiek tikai ielaistos gadījumos. Pēdējā laikā 
vairogdziedzera vēzis biežāk tiek atklāts ar ultra-
sonogrāfijas palīdzību. Ultrasonogrāfija bieži tiek 
izmantota, diagnosticējot vispārējas saslimšanas, 
un tad arī konstatē izmaiņas vairogdziedzerī. Šādā 
veidā konstatē aptuveni 50% no visiem vairog-
dziedzera palielināšanās gadījumiem. Vairogdzie-
dzerī esošie mezgli ir jādiferencē. Jānosaka, kurš 
no tiem ir ļaundabīgs un kurš nē. Ir vairākas meto-
des, kā to noteikt, bet tās paliek ultrasonogrāfijas 
veicēja kompetencē. Ja ir aizdomas par ļaunda-
bīgu audzēju, pacientam ir jāveic papildus izmek-
lējumi pie endokrinologa. Ja arī pārējās analīzes ir 
izmainītas, iesakāma audzēja punkcijas biopsija. 
Pēc visiem izmeklējumiem slimnieks nosūtāms 
uz LOC pie galvas, kakla ķirurga.
– Vai ir kāda pacientu grupa, kurai diagnoze 
vairogdziedzera vēzis ir īpaši bīstama?
– Tie varētu būt pacienti, kuri bērnībā dažādu 
iemeslu dēļ ir nonākuši radioaktīvā starojuma 
ietekmē. Tāpēc viņi būtu jānovēro. Sakarā ar 
kodolkatastrofām, sevišķi tas tika novērots pēc 
atombumbu sprādzieniem Hirosimā un Nagasaki, 
tāpat pēc Černobiļas kodolkatastrofas, ievērojami 
pieauga vairogdziedzera saslimšanu, to vidū vai-
rogdziedzera vēža gadījumu skaits, sevišķi bērnu 
vecumā. Šādiem bērniem pastāv paaugstināts 
risks saslimt ar vairogdziedzera vēzi. Bērni ir daudz 
jutīgāki pret radiāciju, un tas var izraisīt arī citas 
saslimšanas, ne tikai ar vairogdziedzeri saistītas.
– Cik izplatīts ir vairogdziedzera vēzis gan 
Latvijā, gan Eiropā?
– Eiropā vairogdziedzera vēža gadījumu skaits 
ir 1,3–12 uz 100 000 iedzīvotāju. Latvijā – 6–7 uz 
100 000 iedzīvotāju. Šis rādītājs ir mainīgs, jo gadī-
jumu skaits ir tieši saistīts ar pasaules daļu, kur tos 
konstatē. Ja mēs skatāmies seismiski aktīvos rajo-
nus, piemēram, dienvidaustrumu Āziju vai Islandi 
un Vidusjūras reģionu, tad tur vēža gadījumi ir 
biežāki. Tas ir saistīts ne tikai ar radiāciju, bet arī ar 
vulkāniskajiem pelniem un tajos esošajiem ķīmis-
kajiem elementiem. Visā pasaulē sievietes slimo 
3–3,5 reizes biežāk nekā vīrieši, ko izskaidro ar 
sieviešu hormonālās sistēmas mainīgo darbību.
– Kādi vēl faktori var veicināt vairogdziedzera 
vēža attīstīšanos?
– Bez radiācijas ir arī ģenētiskie faktori, kas paš-
laik tiek ļoti aktīvi pētīti. Sevišķi svarīgi tie ir vai-
rogdziedzera medulārajam vēzim. Latvijā notiek 
intensīva šīs vēža formas izpēte. Ir iespējams veikt 
visas nepieciešamās izmeklēšanas, lai vēzi diag-
nosticētu. Ja slimniekam ir labdabīgi mezgli 

vairogdziedzerī, tad dzīves laikā 5% gadījumu tie 
var kļūt ļaundabīgi. Tas nav daudz, taču, ja ģimenē 
ir bijušas vairogdziedzera saslimšanas, tad iespēja 
saslimt noteikti būs ievērojami lielāka. Vairogdzie-
dzera vēža attīstībai labvēlīgs faktors ir arī smē-
ķēšana. Kopumā gan vairogdziedzera audzējs 
nav pati smagākā saslimšana galvas/kakla rajonā.
– Ņemot vērā to, ka vairogdziedzera vēža 
attīstību veicina radiācija, vai vecā Salaspils 
atomreaktora tuvumā dzīvojošajiem iedzīvo
tājiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem?
– Salaspils reaktora tuvumā radioaktīvā starojuma 
pakāpe bija pavisam niecīga, un nav tādu datu, 
kas norādītu uz tā bīstamību iedzīvotājiem vai 
reaktora strādniekiem. Tagad, kad reaktora dar-
bība ir pārtraukta pavisam, šis risks, pēc manām 
domām, vairs nepastāv vispār.
– Turpinot par radiāciju, nav noslēpums, ka 
daudzi latvieši tika sūtīti uz Černobiļas AES 
avārijas vietu tās seku likvidēšanai. Kāda ir 
situācija ar šiem cilvēkiem, viņiem problēma 
noteikti ir daudz aktuālāka?
– Jā, pie mums vēršas diezgan daudz Černobiļas 
avārijas novēršanas darbos iesaistīto personu. 
Viņiem nav tik raksturīga saslimšana ar vairog-
dziedzera vēzi, kā ar citām slimībām. Vīriešiem 
ļoti izplatīts ir balsenes vēzis – radiācija ir atstā-
jusi savas sekas. Protams, ir arī daudzas citas ar 
limfātisko sistēmu un asinsrades sistēmu saistī-
tas saslimšanas, bet par vairogdziedzeri precīzu 
datu nav. Vispār pēc Černobiļas vairogdzie-
dzera vēža saslimšanu skaits pasaulē pieaug, 

bet radioaktivitāte ne vienmēr ir galvenais pie-
auguma cēlonis. Ir ievērojami uzlabojusies diag-
nostika, un tāpēc šos audzējus biežāk konstatē. 
Amerikā daudzu gadu laikā pacientu skaits ir 
palielinājies trīs reizes, un tur nekādu avāriju nav 
bijis. Tas tiek skaidrots ar manis minēto diagnos-
tikas metožu uzlabošanos. Šobrīd 2/3 no visiem 
vairogdziedzera vēža gadījumiem tiek atklāti 
agrīnās šīs slimības stadijās. Arī Eiropā un pie 
mums ultrasonoskopija ir kļuvusi ļoti populāra, 
un lielākajai daļai pacientu vēzis tiek diagnosti-
cēts sākumstadijā.
– Ja neskaita ultrasonogrāfiju, kādas vēl ir 
vairogdziedzera vēža diagnostikas metodes?
– Ultrasonogrāfija ir visa pamatā, bet bezsim-
ptomu gadījumos pacients vispirms vēršas pie 
ģimenes ārsta ar vispārējām saslimšanām, un tikai 
pēc tam ar ultrasonogrāfijas metodi var atklāt pir-
mās audzēja pazīmes. Tālāk ir jāveic laboratoris-
kie izmeklējumi, kuri saistīti ar vairogdziedzera 
funkciju. Ja vēl arvien ir aizdomas par vēzi, tad ir 
jāizdara vairogdziedzera punkcija. Pēc tās rezul-
tātiem ar 90% precizitāti var noteikt, vai pacien-
tam ir vēzis vai nē.
– Kā vairogdziedzera vēzis tiek klasificēts?
– Ir četras vairogdziedzera vēža pamatgrupas, 
kuras savukārt sadalās vēl sīkākās apakšgrupās. 
Pirmkārt, tie ir augsti diferencētie vairogdzie-
dzera audzēji. Šajā grupā ietilpst audzēji ar lab-
vēlīgu gaitu. Tas ir papilārs vairogdziedzera vēzis, 
folikulārs vairogdziedzera vēzis. Tā ir vislielākā 
grupa – apmēram 90% visu vairogdziedzera vēža 

gadījumu. 5% gadījumu sastopams pieminētais 
medulārais vairogdziedzera vēzis, kas savukārt 
sīkāk sadalās sporadiskā un iedzimtā tipa vēžos. 
Pēdējā, ceturtā grupa ir visnelabvēlīgākā. Tie ir 
anaplastiskie jeb zemu diferencētie vairogdzie-
dzera audzēji, kas veido 2–3% no visu vairogdzie-
dzera vēžu kopskaita. Slimībai ir ļoti nelabvēlīga 
gaita, un šos pacientus reti kad izdodas glābt.
– Ja atsevišķas vēža formas ir tik agresīvas, cik 
nopietna problēma ir novēlota diagnostika?
– Vairogdziedzera vēzis attīstās lēni. Ja vairog-
dziedzerī tiek konstatēti mezgli, tad slimnieks ir 
vispusīgi jāizmeklē. Labdabīgu mezglu gadīju-
mos, pacientu var novērot gadiem ilgi, un risks, 
ka audzējs pāries ļaundabīgā formā, ir apmēram 
5% dzīves laikā. Līdz ar to novēlota diagnoze pie 
vairogdziedzera vēža nemaz neeksistē. Ir citas 
saslimšanas, kur tā varētu būt problēma, bet šajā 
gadījumā tā nav. Ļoti ielaisti vēža gadījumi sasto-
pami vien tad, ja audzējs ir ļoti ļaundabīgs pašā 
attīstības sākumposmā, kā tas ir pie anaplastis-
kiem vairogdziedzera vēžiem. Vairumā gadījumu, 
arī Latvijā, vairogdziedzera vēzis tiek diagnosti-
cēts un izārstēts savlaicīgi, un dzīvildze ir ļoti laba.
– Kādas ir vairogdziedzera vēža ārstēšanas 
metodes? 
– Pamatmetode ir ķirurģija, ar kuru var sasniegt 
vislabākos rezultātus. Augsti diferencētu audzēju 
gadījumos pēc operācijas jādod radioaktīvais 
jods, kurš saistās ar iespējamām attālinātām vēža 
šūnām, un tās iet bojā. Pēc minētās kombinētās 
terapijas piecu gadu dzīvildze ir 98–99%. Medu-
lāra vairogdziedzera vēža gadījumos prognoze 
ir daudz sliktāka, un liela nozīme ir ķirurga kom-
petencei un pieredzei, jo ķirurģija šajā gadījumā 
ir galvenā ārstniecības metode. Audzējs ir maksi-
māli plaši un skrupulozi jāizoperē, jo radioaktīvais 
jods šajos gadījumos nepalīdz. Piecu gadu dzīvil-
dze ir 50%. Nediferencētajiem audzējiem, kuri 
veido 2–3% no visiem vairogdziedzera vēžiem, 
operācijas netiek veiktas, jo šie audzēji ir saauguši 
ar blakus esošajiem orgāniem un nav izoperējami. 
Tiek ārstēti simptomi, piemēram, elpas trūkums 
vai rīšanas problēmas, jo nelīdz neviena no mums 
zināmajām vēža ārstēšanas metodēm. 98–99% 
slimnieku nomirst gada laikā.
– Vai pēc operācijas ar labvēlīgu iznākumu 
pacientam ir regulāri jāiet pie ārsta atrādīties?
– Ļaundabīgu audzēju gadījumos vairogdziedze-
ris ir jāizņem pilnībā. Tas nozīmē, ka ir jāsaņem aiz-
vietojošā terapija. Slimniekiem visu mūžu ir jābūt 
uzskaitē pie endokrinologa un jālieto nozīmētie 
medikamenti. Tāpat ar ultrasonogrāfijas metodi 
ir jākontrolē, vai kakla rajonā nav parādījušās vēža 
metastāzes. Šī kontrole arī notiek pie endokrino-
loga. Ja parādās aizdomīgi mezgli, endokrinologi 
pacientus nosūta pie mums, un mēs tos izoperē-
jam, tāpēc pie mums ārstēšanas rezultāti ir tik labi. 
Mūsu sadarbība ar endokrinologiem ir ļoti augstā 
līmenī, savukārt endokrinologi cieši sadarbojas ar 
Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un 
studiju centru un iesaistās lielos projektos, kas 
palīdz izstrādāt vēža marķierus, kuri ļauj savlai-
cīgi atklāt vēzi tā sākumstadijā un sasniegt vēl 
augstākus ārstēšanas rezultātus.
– Kādas ir jaunākās metodes vairogdziedzera 
vēža ārstēšanā un kad tās varētu parādīties 
pie mums Latvijā?
– Diemžēl vairogdziedzera vēzim jaunākā ārst-
niecības metode mērķterapija nav efektīva. Nav 
specifisku medikamentu, piemēram, nediferen-
cēta vairogdziedzera vēža ārstēšanai. Notiek pētī-
jumi, bet pašlaik tajos izmantotie medikamenti ir 
ļoti dārgi un toksiski. Visa uzmanība Latvijā tiek 
vērsta uz agrīnu diagnostiku, kā arī ļoti precīzu 
un savlaicīgu terapiju.

Juris Tārs: «Ja slimniekam ir labdabīgi mezgli vairogdziedzerī, tad dzīves laikā 5% 
gadījumu tie var kļūt ļaundabīgi. Tas nav daudz, taču, ja ģimenē ir bijušas vairog-
dziedzera saslimšanas, tad iespēja saslimt noteikti būs ievērojami lielāka.»
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Ik gadu ārstēšanu ar ķīmijterapijas medi-
kamentiem ārsti paraksta vairākiem tūk-
stošiem pacientu Latvijā. Ķīmijterapijas 
laikā tiek izmantoti spēcīgas iedarbības 
ķīmiskie preparāti – pretvēža medika-
menti. Tie tiek ievadīti asinsritē, caur kuru 
preparātu aktīvās vielas sasniedz gandrīz 
visas ķermeņa daļas. Ķīmijterapijas medi-
kamenti iznīcina un bojā vēža šūnas, lai 
tās vairs nevarētu dalīties un augt. Tai 
pašā laikā tās atstāj negatīvu ietekmi arī 
uz normālām šūnām.

Par vienu no nopietnākajām ķīmijterapijas bla-
kusparādībām – febrilo neitropēniju – stāsta P. 
Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Onko-
loģijas klīnikas 18. kīmijterapijas nodaļas virsārsts 
onkologs ķīmijterapeits Viktors Kozirovskis.

– Kas ir ķīmijterapija un kāpēc tā vajadzīga?
– Vienkāršiem vārdiem sakot, ķīmijterapijas laikā 
pacientam vēnā tiek ievadīts medikaments, kura 
mērķis ir likvidēt vēža šūnas, taču pie reizes tas 
trāpa arī veselajām šūnām. Pirmo triecienu saņem 
tie orgāni, kur notiek intensīva šūnu dalīšanās. 
Daudzi zina, ka ķīmijterapija var izraisīt čūlas mutē, 
matu izkrišanu, sliktu dūšu, vemšanu. Bet tajā pašā 
laikā tās rezultātā samazinās eritrocītu jeb sarkano 
asins šūnu skaits, radot mazasinību. Tāpat sarūk 
arī imūnšūnu daudzums, un tas savukārt draud 
ar dažādām infekcijām. Ļoti nopietns un pat dzī-
vībai bīstams stāvoklis var rasties, ja pacientam 
attīstās tā sauktā febrilā neitropēnija.
– Izstāstiet, kas ir febrilā neitropēnija?
– Tas ir stāvoklis, kad pacientam ir strauji sarucis 
neitrofilo leikocītu – imūnšūnu, kas cīnās ar bakte-
riālām infekcijām, – skaits. Ja to pierāda asinsana-
līzes, turklāt pacientam ir arī temperatūra virs 38 
grādiem, var runāt par febrilo neitropēniju. No 
šīs ķīmijterapijas izraisītās komplikācijas ārsti 
ļoti baidās.
– Kā izpaužas febrilā neitropēnija? Ko pacients 
jūt? 
– Visraksturīgākā izpausme ir paaugstināta tem-
peratūra. Bieži vien parādās arī sāpīgas čūliņas 
mutē, kā rezultātā pacientam ir lielas grūtības ēst. 
Tikpat labi var būt arī citi simptomi: drudzis, gripai 
līdzīgs stāvoklis, kakla sāpes un citas saaukstēša-
nās pazīmes, caureja, zems asinsspiediens, galvas 
reiboņi u.c. Tāpat medikamenta ievadīšanas vietā 
var būt apsārtums, sāpes, piepampums. Šīs pazī-
mes var būt ļoti dažādas, tāpēc pacientiem, kas 
saņēmuši ķīmijterapiju, pie jebkuras sliktas paš-
sajūtas ieteicams nekavējoties griezties laborato-
rijā, nodot asinsanalīzes, lai pārliecinātos, vai nav 
ļoti pazemināts leikocītu skaits.
– Ko dara, ja pacientam tiek konstatēts ļoti 
zems leikocītu līmenis?
– Tādā gadījumā pacients jāizmeklē un jāsāk tūlīt 
ārstēt. Jo ātrāk tiks uzsākta ārstēšana, jo īsāku 
laiku posmu pacientam nāksies pavadīt slim-
nīcā, un arī ārstēšanas rezultāts būs sekmīgāks. 
Jāteic, ka bieži vien pacienti uzreiz nesteidzas 
uz slimnīcu vai laboratoriju nodot asinsanalīzes. 
Viņi mokās mājās un nonāk tik tālu, ka pēc pie-
cām septiņām dienām uz slimnīcu viņus atved ar 
ātro palīdzību smagā stāvoklī ar kādu nopietnu 
febrilās neitropēnijas komplikāciju, piemēram, 
abpusēju plaušu karsoni.
– Varbūt pacientiem šķiet, ka šīs izpausmes ir 
normāla parādība pēc ķīmijterapijas?
– Pēdējā laikā ārsti šiem simptomiem pievērš 
īpašu uzmanību. Ir sagatavoti dažādi informa-
tīvie bukleti, un pacienti, kas saņem ķīmijtera-
piju, par tiem tiek informēti. Ja viņi satraucošajām 

pazīmēm nepievērš uzmanību, tad parasti viss 
beidzas ar kādu nopietnu problēmu – sepsi, endo-
kardītu vai manis jau pieminēto abpusējo plaušu 
karsoni. Ārstēšana prasa 3–4 nedēļas pavadīt 
slimnīcā, saņemot dažādas antibiotikas. Turklāt 
ielaistas infekcijas gadījumā pacienti bieži mirst, 
neraugoties uz intensīvu terapiju, tāpēc febrilā 
neitropēnija tik tiešām ir ļoti nopietna ķīmijtera-
pijas izraisīta komplikācija.
– Tas nozīmē, ka onkoloģiskam pacientam pēc 
ķīmijterapijas īpaši jāpievērš uzmanība savam 
veselības stāvoklim, lai jau laikus noķertu pir
mās febrilās neitropēnijas pazīmes?
– Jāseko ārstu rekomendācijām. Ne velti katram 
pacientam, kurš saņēmis ķīmijterapiju, tiek dotas 
līdzi informatīvas lapiņas, kur uzrakstīts, kā jāseko 
līdzi savai pašsajūtai un cik būtiski ir mērīt tem-
peratūru. Ja tā, nedod Dievs, ir virs 38 grādiem, 
tūlīt jādodas nodot asinsanalīzes.
– Kur to vislabāk izdarīt – vietā, kur pacients 
saņēmis ķīmijterapiju, vai jebkurā laborato
rijā? 
– Runājot konkrēti par P. Stradiņa Klīniskās univer-
sitātes slimnīcas Onkoloģijas klīniku, pacienti, kuri 
šeit saņēmuši ķīmijterapiju, var atbraukt un nodot 
asinsanalīzes klīnikas ambulatorās daļas darba 
laikā. Savukārt pēc pulksten 16 vai svētku dienās, 
kad ambulatorā daļa ir slēgta, viņiem jāvēršas 
slimnīcas Neatliekamās medicīnas centrā jeb tā 
saucamajā akūtu pacientu uzņemšanas nodaļā, 
kur visu diennakti pieejams dežūrārsts.
– Droši vien ir jāsauc ātrā palīdzība, kas 
pacientu nogādās slimnīcā?
– Ja pašsajūta nav ļoti slikta un 38 grādu tempe-
ratūra ir parādījusies tikai vakarā, bet nākamā ir 
darbadiena, es teiktu, ka var pagaidīt un analī-
zes uztaisīt nākamās dienas rītā. Tomēr nekādā 
gadījumā nedrīkst gaidīt trīs, četras vai pat piecas 
dienas, jo tad var būt jau par vēlu. Es vēlreiz atkār-
tošos: jo ātrāk pacientam tiks uzsākta ārstēšana, 
jo īsāks būs slimnīcā pavadītais febrilās neitropē-
nijas ārstēšanas laiks.
– Kāda ir statistika – cik bieži pacientiem pēc 
ķīmijterapijas var attīstīties febrilā neitro
pēnija? 
– Lielā mērā viss ir atkarīgs no saņemtā preparāta – 
ir ļoti «nikna» un ir arī vieglāka ķīmijterapija. Tāpat 

arī no paša pacienta un viņa anamnēzes. Ja viņš 
jau iepriekš ir saņēmis ķīmijas vai staru terapiju un 
viņa kaulu smadzenes jau ir saņēmušas triecienu, 
tad šī pacienta organisms būs jutīgāks pret kārtējo 
ķīmijterapiju. Tāpat organisms var būt uzņēmīgāks 
situācijā, ja pacientam ir vēl nesadzijušas pēcope-
rācijas brūces vai viņš ir jau krietni gados, ar dažā-
dām blakussaslimšanām. Par statistiku runājot, 
ar febrilo neitropēniju var sastapties aptuveni 
ceturtā daļa ķīmijterapiju saņēmušo pacientu.
– Cik ātri pēc saņemtās ķīmijterapijas febrilā 
neitropēnija var parādīties?
– Viskritiskākais laiks infekcijai ir no 7–10 die-
nām pēc ķīmijterapijas. Tas ir posms, kad tera-
pijas ietekme uz kaulu smadzenēm ir visdziļākā 
un leikocītu līmenis viszemākais. Ārzemēs ir klī-
nikas, kas šajā laika posmā neatkarīgi no tā, kā 
pacients jūtas, sauc viņu uz kontroles asins ainu. 
Ja analīzes parāda, ka leikocīti ir zemi, slimniekam 
sāk dot kolonijstimulējošos medikamentus. 
Mūsu valstī tādas prakses nav. Tiek ārstēti 
tikai tie pacienti, kuriem ir infekcijas pazī-
mes. Ja pacients jūtas labi, viņš atnāk uz 
nākamo ķīmijterapijas kursu un nemaz 
neuzzina, ka leikocīti ir bijuši zemi.
– Saņemot ķīmijterapiju, pacienta 
organismam tas ir šoks, turklāt ar vislie
lāko varbūtību sāks izpausties dažādas 
blakusparādības: slikta dūša, vemšana, 
matu izkrišana. Tad vēl viņam jāuztrau
cas, vai nesāksies febrilā neitropēnija. 
Vai stress nevar vēl vairāk provocēt 
šo saslimšanu?
– Onkoloģiskiem pacientiem jau tā pie-
tiek par ko satraukties, tāpēc bieži vien viņi 
febrilo neitropēniju uztver mierīgi. Pacien-
tiem ir pieejami arī informatīvie bukleti 
ar dažādām rekomendācijām, to vidū, kā 
uzvesties, lai samazinātu febrilās neitropē-
nijas parādīšanās iespēju. Tā kā slimniekiem 
pēc ķīmijterapijas imunitāte ir novājināta, 
viņi nedrīkst satikties ar vīrusinficētiem radi-
niekiem, jo viņiem vieglāk infekcija var pie-
lipt. Tāpat nevajadzētu iet pirtī un pēc tam 
gremdēties aukstā ūdenī, lai nesaaukstē-
tos. Jāievēro saudzējošs režīms – bez pārslo-
dzēm, bez stresa. Jāatceras, ka pēc saņemtās 

ķīmijterapijas nevajadzētu ēst neapstrādātu gaļu 
vai jēlas olas, jo tur var būt mikrobi, kas novājinā-
tam organismam var izraisīt infekciju. Pacientiem 
jāievēro arī mutes higiēna – katru reizi pēc ēša-
nas jāskalo mute.
Pacientam pēc saņemtās ķīmijterapijas tiek dota 
līdzi febrilās neitropēnijas brīdinājuma karte, kas 
tapusi ar Latvijas onkologu ķīmijterapeitu aso-
ciācijas un farmakoloģisko kompāniju atbalstu. 
Šajā kartē ir brīdinājums: ja pacientam pēc ķīmij-
terapijas kursa beigām ir drudzis ar paaugstinātu 
ķermeņa temperatūru virs 38 grādiem, viņam stei-
dzami jāvēršas pie sava ģimenes ārsta vai ārpus 
viņa pieņemšanas laika – tuvākajā ārstniecības 
iestādē. Ārstniecības personai būs jāuzrāda šī 
karte un izraksti no stacionāra, kā arī jāinformē 
ārsti par medikamentiem, kādus pacients lieto.
Kartes otra puse paredzēta ārstam. Tur ir raks-
tīts, ka šim pacientam, iespējams, var būt febrilā 
neitropēnija, ķermeņa temperatūra virs 38 grā-
diem un tik zems absolūtais neitrofilo leikocītu 
skaits, ka tas būs bīstams viņa organismam. Kartē 
ar izceltiem burtiem akcentēts: ja pacientam 
tiek konstatēta febrilā neitropēnija, nekavējo-
ties jāuzsāk antibakteriālā terapija un jāsazinās 
ar ārstējošo onkologu ķīmijterapeitu! Atkarībā 
no klīniskās ainas nepieciešams veikt papildu 
izmeklējumus, lai noskaidrotu iespējamo infek-
cijas avotu.
– Kā vislabāk rīkoties, ja pacientam pēc 
ķīmijterapijas parādās slikta pašsajūta, tem
peratūra utt.? Viņam uzreiz griezties pie onko
logiem, kas veikuši ķīmijterapiju?
– Viņam jāuztaisa asinsanalīze. Ja pacients ir rīdzi-
nieks vai Rīgai tuvu dzīvojošs, viņš var atbraukt 
nodot analīzi Onkoloģijas klīnikas ambulato-
rajā daļā, kur viņš ir piereģistrēts. Medmāsa par 
pacienta iemaksu noņems asinsanalīzi, pacients 
pagaidīs uzgaidāmā telpā, un pēc stundas ārstē-
jošais onkologs ķīmijterapeits zinās rezultātu un 
noteiks, kādu ārstēšana nepieciešama. Savukārt, 
ja pacients dzīvo Rēzeknē, viņam ar ģimenes 
ārsta norīkojumu vai pat par pilnu samaksu (ja 
nevar uzreiz tikt pie ģimenes ārsta) būs jāiet uz 
tuvāko laboratoriju un tur jānodod asinsanalīze. 
Tiklīdz kļūst zināms neitrofilo leikocītu skaits, 
pacientam vai ģimenes ārstam ir jāsazinās ar 
ārstējošo onkologu ķīmijterapeitu par ārstēša-
nas taktiku.

Viktors Kozirovskis: 
«Ļoti nopietns un 
pat dzīvībai bīs-
tams stāvoklis var 
rasties, ja ķīmijte-
rapijas rezultātā 
pacientam attīstās 
febrilā neitropēnija. 
Tas ir stāvoklis, kad 
pacientam ir strauji 
sarucis neitrofilo 
leikocītu – imūn-
šūnu, kas cīnās ar 
bakteriālām infekci-
jām, – skaits.»Fo
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Febrilā neitropēnija – nopietnākā ķīmijterapijas blakusparādība
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Dr. Linda Jurginauska

JautāJumi  
un atbiLDes  
par ĶĪmiJterapiJu

inFOrmāCiJa paCientiem 

un pacientu tuviniekiem

OK

Pacientiem un viņu tuviniekiem ir pie-
ejami dažādi informatīvie bukleti par 
vienu no ļaundabīgo audzēju ārstēšanas 
veidiem – ķīmijterapiju.
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Ķīmijterapijas mērķis ir noārdīt strauji augo-
šās vēža šūnas. Taču ķīmijterapija ietekmē 
ne tikai vēža šūnas, bet arī kaulu smadzeņu 
darbību un tāpēc lēnāk veidojas jaunas 
baltās asins šūnas jeb leikocīti. 
Šo stāvokli sauc par ķīmijterapijas izraisītu 
neitropēniju. 
Par ķīmijterapijas izraisītu neitropēniju 
var liecināt būtiski mazāks absolūtais 

neitrofi lo leikocītu skaits, kuru nosaka 
asins analīzē. 
Lai pilnvērtīgi izprastu asins analīžu rezul-
tātus, noteikti konsultējieties ar ārstu vai 
medicīnas māsu. Informācija šajā materiālā 
neaizstāj mediķa padomu.

Nenodarbojieties ar pašārstēšanos, laikus 
vērsieties pēc palīdzības pie mediķiem!

Ja Jums rodas jautājumi,
plašāku informāciju vaicājiet ārstējošam ārstam!

Ārstējošais ārsts pilnvērtīgi izskaidros Jūsu analīžu rezultātus!

UZMANĪBU!
Ja dažas dienas pēc ķīmijterapijas (no 4. līdz
12. dienai, bet var būt arī ātrāk vai vēlāk) 
Jums ir vismaz viens no šiem simptomiem:

paaugstināta ķermeņa temperatūra virs
38oC, drebuļi, pastiprināta svīšana;

klepus vai sāpes kaklā;

čūliņas mutē (stomatīts);

caureja (šķidra vēdera izeja, kas ilgst vismaz
24 stundas);

apsārtuši vai satūkuši laukumi uz ādas, īpaši
pievērsiet uzmanību injekcijas vietām,

dodieties pie ģimenes ārsta un dzīvesvietai
tuvākajā laboratorijā nododiet asins analīzi.
Informējiet laboratorijas speciālistu, ka jānosaka 
neitrofi lo leikocītu absolūtais skaits.
Ja nav iespējams nodot asins analīzes, nekavē-
joties sazinieties ar ārstējošo ārstu un/vai dodi-
eties uz neatliekamās palīdzības nodaļu, kur 
personālu informējiet par «iespējamu ķīmijter-
apijas izraisītu neitropēniju» un tās izpausmēm 
iepriekš aprakstīto simptomu veidā!

Savlaicīgi neziņojot ārstējošam ārstam par 
veselības  stāvokļa izmaiņām, jūs pakļaujat savu 
veselību riskam! Sekas var būt neatgriezeniskas 
vai infekcijas dēļ var pat iestāties nāve!

SVARĪGI!

INFORMĀCIJA
PACIENTAM

Kas jāzina par infekciju risku 
pēc ķīmijterapijas

Kas notiek organismā pēc ķīmijterapijas?

KO PARĀDA ASINS ANALĪŽU REZULTĀTI?
Dažādu laboratoriju rezultātu tabulas var izskatīties atšķirīgi, taču rādītāju 
nosaukumi un normas robežas parasti ir vienādas vai ļoti līdzīgas.

Materiāla tapšanu atbalsta farmācijas kompānija TEVA. Informācija pacientam.
Informatīvais materiāls tapis sadarbībā ar Latvijas Onkologu–ķīmijterapeitu asociāciju.
Materiāls sagatavots 2014. gada jūnijā. ZINC: LA/LNQX/14/0009
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1. Analīžu rezultātu tabulā atrodiet rindu «Neitrofilie abs.» vai  
«Neitrofilie leikocīti (abs. sk.)».

2. Rezultātu kolonnā redzams neitrofilo leikocītu skaits jūsu asinīs.

3. Kolonnā «References intervāls» vai «Referentais intervāls» ar 
skaitļiem norādīts intervāls, kādās robežās ir normāls neitrofilo 
leikocītu absolūtais skaits. Tam būtu jābūt (1.92—8.00 (10x9/L).

4. Ja asins analīze iepriekš veikta tajā pašā laboratorijā, tad to re-
zultātu redzēsiet kolonnā «Iepriekšējais rezultāts», parasti norā-
dīts arī iepriekšējās asins analīzes datums.

Pacienta vārds, uzvārds:

Pēdējās ķīmijterapijas datums:

Ārsts:

Kontakttālrunis:

1. 2. 3. 4.

Materiāla tapšanu atbalsta farmācijas kompānija TEVA. Informācija pacientam.
Informatīvais materiāls tapis sadarbībā ar Latvijas Onkologu–ķīmijterapeitu asociāciju.
Materiāls sagatavots 2016. gada jūlijā. ZINC: LA/LNQX/14/0009(1)

Materiāla tapšanu atbalsta farmācijas kompānija TEVA. Informācija pacientam.
Informatīvais materiāls tapis sadarbībā ar Latvijas Onkologu–ķīmijterapeitu asociāciju.
Materiāls sagatavots 2016. gada septembrī. ZINC: LA/LNQX/14/0009(1)

  

  

 

 

 

Materiāla tapšanu atbalsta farmācijas kompānija TEVA. Informācija pacientam.
Informatīvais materiāls tapis sadarbībā ar Latvijas Onkologu–ķīmijterapeitu asociāciju.
Materiāls sagatavots 2016. gada septembrī. ZINC: LA/LNQX/14/0009(1)

Pacienta vārds, uzvārds:

Pēdējās ķīmijterapijas datums:

Ārsts:

Kontakttālrunis:

Ko parāda asins analīžu rezultāti?

Neatliekamās medicīniskās palīdzības tālruņa numurs

Dažādu laboratoriju rezultātu tabulas var izskatīties atšķirīgi, taču rādītāju
nosaukumi un normas robežas parasti ir vienādas vai ļoti līdzīgas.

Analīžu rezultātu tabulā atrodiet rindu «Neitrofi lie abs.» 
vai «Neitrofi lie leikocīti (abs. sk.)».

Rezultātu kolonnā redzams neitrofi lo leikocītu skaits jūsu asinīs.

Kolonnā «References intervāls» vai «Referentais intervāls» 
ar skaitļiem norādīts intervāls, kādās robežās ir normāls neitrofi lo
leikocītu absolūtais skaits. Tam būtu jābūt (1.92—8.00 (10x9/L).

Ja asins analīze iepriekš veikta tajā pašā laboratorijā, tad to rezultātu
redzēsiet kolonnā «Iepriekšējais rezultāts», parasti norādīts
arī iepriekšējās asins analīzes datums.

OK
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SIGNE PLĀTE,

RAKUS Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas
9.A ķīmijterapijas nodaļas vadītāja

Resnās un taisnās zarnas audzēji ir līdzīgi 
pēc savas izcelsmes, morfoloģiskās dabas 
un ārstēšanas, tāpēc tos parasti apskata 
kopā. Ir vērojamas arī atšķirības, īpaši 
taisnās zarnas audzēju terapijā, taču 
šoreiz vairāk uzsvēršu kopīgo un terapi-
jas pamatnostādnes.

Taisnās un resnās zarnas audzēji kopumā ieņem 
trešo vietu starp audzējiem saslimstības statis-
tikā: Latvijā katru gadu no jauna saslimst ap 1200 
cilvēku. Saslimšanas stadija bieži ir atkarīga no 
pacientu vērības pret sevi. Simptomātika, pro-
tams, mēdz būt arī ļoti neizteikta un audzēja gaita 
slēpta, tomēr bieži klīniskajā darbā nākas saskar-
ties ar ielaistiem gadījumiem, kur simptomātika 
«pati skrien virsū».

Simptomi
Viens no tipiskākajiem zarnu audzēja simptomiem 
ir asiņošana. Jebkura, pat vienreizēja asiņu klāt-
būtne fēcēs ir signāls tūlītējam ārsta apmeklē-
jumam. Par hemoroidālo slimību var runāt tikai 
tad, ja proktologs ir apskatījis pacientu un tie-
šām konstatējis hemoroidālos mezglus ar asiņo-
šanas pazīmēm. Ja pacients stāsta, ka vispār nav 
izmeklēts, bet noteikta hemoroīdu diagnoze, tas 
līdzinās situācijai, ka, neredzot jaundzimušo, mēs 
sakām, ka tā ir meitene. 50% gadījumu tā varētu 
būt. Tomēr otri 50? Pacientam pašam arī ir jāiz-
prot apskates nozīme. Mūsdienās bieži pacienta 
reāla izmeklēšana tiek aizstāta ar diagnostiskiem 
izmeklējumiem. Ir gadījumi, kad tas varētu būt 
pamatoti, bet zarnu asiņošana nav šis gadījums. 
Ja asiņojošu hemoroīdu diagnoze neapstiprinās, 
obligāti veicama kvalitatīva pilna kolonoskopija. 
Jāuzsver gan ārsta profesionalitātes nozīme, gan 
zarnu trakta sagatavošanas nozīme. Pirms proce-
dūras ir strikti jāievēro visi endoskopista norādī-
jumi, jo slikti sagatavots zarnu trakts nozīmē fēču 
gabaliņus, kuri var nomaskēt neliela audzēja esa-
mību. Slikti sagatavots zarnu trakts automātiski 
nozīmē nepilvērtīgu izmeklējumu, kuram nevar 
uzticēties. Bieži klīnikā vērojams, ka pacienti neiz-
prot pareizas sagatavošanās nozīmi un izmeklē-
jumi ir ar sliktu pārskatu.

Starp zarnu audzēju simptomiem svarīgu vietu 
ieņem vēdera izejas izmaiņas. Piemēram, pacien-
tam, kuram pēdējos gados bijuši regulāri aizcie-
tējumi, parādās šķidra vēdera izeja. Bīstamas ir 
vēdera izejas haotiskas maiņas, kad mijas aizcie-
tējumi ar caureju, protams, ja tas nav pacienta 
haotisku ēšanas paradumu vai vēdera izeju mīk-
stinošu līdzekļu lietošanas rezultāts. Uztraucošas 
vienmēr ir izmaiņas, kurām nav loģiska cēloņa 
un kuras turpinās ilgāk par nedēļu. Vēdera izejas 
simptomātika vienmēr jāanalizē kopā ar ēšanas 
režīma, diētas un bijušu ceļojumu informāciju. Ja 
ir reālas izmaiņas bez iemesla – atkal aicinu doties 
uz fibrokolonoskopiju.

Starp zarnu audzēju pamatsimptomiem jāno-
sauc arī neskaidras sāpes vēderā, nemotivēta 
novājēšana, neskaidras izcelsmes mazasinība. 
Mazasinības gadījumos noteikti jāatceras par 
onkoloģisku saslimšanu iespējamību.

Jebkuram iedzīvotājam vismaz reizi gadā 
vajadzētu apmeklēt ģimenes ārstu un izanali-
zēt jaunu simptomātiku, konkrētu izmeklējumu 

nepieciešamību. Ļoti nozīmīga ir lēna un mierīga 
saruna par izmaiņām pašsajūtā, garšas sajūtās 
utt. Tad, ja apmeklējumu starplaikā ir attīstījusies 
iepriekšminētā «jaunā» simptomātika, steidzami 
jāgriežas pie ģimenes ārsta ārpus apskašu grafika 
un jāveic nepieciešamie izmeklējumi. Joprojām ir 
spēkā valsts apmaksāts skrīninga izmeklējums – 
slēpto asiņu tests fēcēs, kurš tiek veikts reti – iedzī-
votāju atsaucība ir ļoti zema. Tomēr tieši I stadijas 
audzēja atklāšana garantē vislabāko terapijas rezul-
tātu un vismazākās pacienta ciešanas. Šādā rakursā 
skatot skrīninga programmu, nav saprotama iedzī-
votāju pasivitāte. Patiešām pastāv iespēja atklāt 
asimptomātisku zarnu vēzi un to pilnībā izārstēt.

Diagnostika
Standartdiagnostika zarnu audzēju gadījumos 
nav sarežģīta. Pamatmetode neapšaubāmi ir fib
rokolonoskopija ar sekojošu materiāla morfolo
ģisku verifikāciju. Pacientam jau pēc diagnozes 
noteikšanas nepieciešama papildu izmeklē-
šana stadijas precizēšanai, jo ārstēšanas plāns 
jāveido, balstoties uz precīzu slimības stadiju. 
Jāveic vēdera dobuma un krūšu kurvja dator
tomogrāfija. Magnētiskās rezonanses izmeklē-
šana ir nepieciešama tikai konkrētos gadījumos, 
kurus izvērtē onkologs. Pašlaik ļoti daudz tiek 
reklamēts pozitronu emisijas tomogrāfijas (PET) 
izmeklējums. PET ir laba un efektīva metode, 
bet nevienās, pat ASV vadlīnijās tā nav minēta 
kā audzēja stadijas noteikšanas pamatmetode. 
Turīgi pacienti, ja vēlas, var papildus drošībai veikt 
šo izmeklējumu, bet, ņemot vērā situāciju, ka PET 
valsts nekompensē pat gadījumos, kad tas tie-
šām var mainīt terapijas taktiku, zarnu audzēju 
pacientiem apmaksāt šo izmeklējumu nav nepie-
ciešams. Tālākajā terapijas gaitā ir situācijas, kad 
PET tiešām ir nepieciešams, un tad ārstējošais 
onkologs ķīmijterapeits pacientu par to informē. 
Galvas smadzeņu izmeklēšana nepieciešama tikai 
konkrētos klīniskos gadījumos, kas tiešām ir reti. 
«Drošībai» galvas smadzeņu datortomogrāfiju 
neveic, kaut ir gadījumi, kad pacienti vēlas pilnu 
izmeklēšanu. Pacientam veic nepieciešamos labo-
ratoriskos izmeklējumus. Var būt situācijas, kad 
nepieciešami kādi konkrēti izmeklējumi sakarā ar 
blakusslimībām. To nosaka ārstējošais onkologs 
ķirurgs sadarbībā ar anesteziologu.

Sākotnējā etapā vissvarīgākā ir audzēja morfo-
loģiska verifikācija un materiāla adekvāta, mūsdie-
nīga izmeklēšana. Zarnu audzēji ir vistipiskākais 
piemērs personalizētai medicīnai. Pacientiem, 
man šķiet, vienmēr ir bijusi vēlēšanās saņemt tieši 
konkrēti piemeklētu terapiju. Kopš audzēju mate-
riāla ģenētiskas izmeklēšanas tas ir iespējams. Tas 
notiek, turklāt ar prieku jāatzīmē, ka tas notiek arī 
Latvijā. Taisnās un resnās zarnas audzēju iedalī-
jums konkrētās grupās pēc ģenētiskām pazīmēm 
nosaka konkrētu ārstēšanu. Taisnās un resnās zar-
nas audzēju morfoloģiskajā materiālā nosaka RAS 
mutācijas. Šo mutāciju noteikšana ir ļoti svarīga 
gan prognozes noteikšanai, gan terapijas izvēlei. 
Vēsturiski uzsāka KRAS gēnu mutāciju noteik-
šanu 12 un 13 eksonos, bet pašlaik izpratne par 
šo mutāciju darbību ir ievērojami palielinājusies, 
un jānosaka daudzas mutācijas. Lai par pacienta 
audzēju varētu teikt, ka tas nav mutējošs (medi-
cīniskajā valodā – wyld type), jābūt korekti veik-
tam izmeklējumam.

Jaunu analīžu izveide ir visciešākā veidā saistīta 
ar jaunu medikamentu grupu atklāšanu un pie-
lietošanu specifiski selektētām pacientu grupām.

Ārstēšana
Taisnās un resnās zarnas audzēju terapijas pamat-
metode, protams, ir ķirurģija. Ja audzējs konsta-
tēts laikus – nav metastāžu un plašas lokālas 
izplatības –, ārstēšana sākas ar ķirurģisku bojā-
tās zarnu daļas izņemšanu. Konkrētas detaļas tiek 
izrunātas ar ārstējošo onkologu ķirurgu. Pacienti 
parasti vēlas zināt, vai būs nepieciešama zarnas 
izvadīšana uz vēdera priekšējās sienas. To iespē-
jams prognozēt, un pacients pirms operācijas tiek 
informēts par plānoto apjomu.

Staru terapija ir nozīmīga taisnās un resnās zar-
nas audzēju terapijas sastāvdaļa, tomēr pielie-
tojama konkrētos klīniskos gadījumos. Taisnās 
zarnas audzēju gadījumos to lieto arī profilaktis-
kās terapijas kompleksā un pirms operācijām – 
viss atkarīgs no slimības stadijas. Resnās zarnas 
gadījumos staru terapiju pamatā izmanto kon-
krētu perēkļu apstarošanai, piemēram, aknu 
metastāžu stereotaktiskā staru terapija.

Trešais lielais «valis», uz kuru balstās taisnās un 
resnās zarnas audzēju ārstēšana, ir medikamen-
tozā terapija. Pēdējos 10–15 gados medikamentozā 
terapija ir izdarījusi milzu lēcienu savā attīstībā, kas 
rezultējies ar izciliem kopējās dzīvildzes rādītājiem. 
Par metastātisku taisnās un resnās zarnas audzēju 
pašlaik tiešām var teikt, ka tā ir hroniska slimība, 
kuru ārstējot, pacienti ar plašām metastāzēm var 
dzīvot 2–3–4 gadus, un daļa pat iegūt pilnu remisiju. 

Labos rezultātus nodrošina ķīmijterapijas kombinā-
cija ar mērķterapiju – terapijas veidu, kur medika-
menti bloķē kādu konkrētu audzēja mehānismu un 
tādējādi traucē audzējam attīstīties. Latvijā mērķte-
rapiju pamatā nekompensē, to pacienti iegādājas 
paši. Pašlaik tikai pacientiem bez RAS mutācijas tiek 
kompensēta ārstēšanās ar cetuximab.

Arī tas ir liels solis terapijas rezultātu uzla-
bošanā, vienīgi pabērna lomā palikuši visi tie 
pacienti, kuru audzējos ir RAS mutācija. Šai 
pacientu grupai efektīvi ir vaskulāri endoteliālā 
faktora inhibitori bevacizumab un aflibercept. 
Pasaulē onkoloģijas attīstība spērusi lielus soļus 
uz priekšu, un kolorektālā audzēja terapijā jau 
pierādīti arī otrās un trešās līnijas medikamenti.

Metastātiska kolorektālā vēža terapija pašlaik ir 
komandas darbs, jo dažādā secībā tiek pielietoti 
medikamenti, metastāžu operatīva un staru tera-
pija, radioembolizācija. RAKUS Onkoloģijas cen-
trā visa šo metožu pielietošana, multidisciplināra 
pacientu apspriešana un taktikas kolektīva izvēle 
ir ikdienas darbs. Kopā komandā tiek iegūti labie 
dzīvildzes rādītāji, pacientu pilnīga izārstēšanās, 
kas rada dziļu gandarījumu mediķiem, cilvēcisku 
prieku pacientiem un to ģimenēm.

Tieši jauno iespēju dēļ gribētos iedrošināt 
pacientus aktīvi ārstēties, neklausīties «šausmu» 
stāstus, komunicēt ar ārstējošo onkologu ķīmij-
terapeitu un precizēt neskaidrības.

Signe Plāte: «Taisnās un resnās zarnas audzēju ārstēšanas pamatmetode ir ķirurģija. 
Tāpat nozīmīga tās sastāvdaļa ir staru un medikamentozā terapija. Pēdējos 10–15 
gados medikamentozā terapija ir izdarījusi milzu lēcienu savā attīstībā, kas rezultē-
jies ar izciliem kopējās dzīvildzes rādītājiem.»

Fo
to

: N
o 

Si
g

n
es

 P
lā

te
s 

p
er

so
n

īg
ā 

ar
h

īv
a

Resnās un taisnās zarnas audzēji – 
diagnostika un ārstēšanas iespējas
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1. Bokemeyer. 2011; 2. Bokemeyer. 2014; 3. Van Cutsem. 2011; 4. Ciardiello. 2014;  5. Douillard. 2011; 6. Douillard. 2013; 
7. Heinemann. 2013; 8. Stintzing. 2014; 9. Loupakis. 2015; 10. Venook. 2014; 11. Lenz. 2014.

Pētījumi TRIBE, FIRE-3 u.c. parādīja, kā pagarinās dzīvildze mēnešos atkarībā no pie-
lietotās ārstēšanas shēmas un RAS mutācijas.
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ATTĪSTĪBA

BENITA BRILA

Ļaundabīgo audzēju ārstēšanā arvien 
tiek meklētas efektīvākas metodes, kas 
palielinātu izredzes veiksmīgi cīnīties 
ar vēzi. Melanomas gadījumā sekmīgi 
tiek izmantota viroterapija – onkolītiskie 
vīrusi, kas spēj atrast un iznīcināt vēža 
šūnas, saudzējot veselās šūnas.

Par ļaundabīgo audzēju, īpaši ādas vēža izplatību 
Latvijā, tā ārstēšanas iespējām runājam ar dr. Tiju 
Zaļkalni, ārsti onkoloģi ar 34 gadu darba stāžu 
Vidzemes slimnīcā Valmierā un Valkā.

– Dakter, kādas pozitīvas tendences ir vēro
jamas onkoloģijā Latvijā?
– Latvijā pēc Nacionālā veselības dienesta (NVD) 
datiem beidzamo trīs gadu laikā onkoloģisko 
pacientu skaits būtiski nepieaug, bet saglabājas 
gandrīz nemainīgs – apmēram 11 tūkstoši cilvēku, 
kuriem pirmo reizi atklāj onkoloģisku saslimšanu. 
Šobrīd onkologu uzskaitē pēc 2015. gada NVD 
datiem ir aptuveni 74 tūkstoši cilvēku. Pozitī-
vās tendences Latvijā ir tādas, ka uzlabojas gan 
diagnostikas, gan arī terapijas iespējas. Diagnos-
tikas iespējas uzlabojas sakarā ar to, ka pieejamas 
modernākas izmeklēšanas metodes un tehnolo-
ģijas – datortomogrāfija, magnētiskā rezonanse, 
pozitronu emisijas tomogrāfija –, kas palīdz precī-
zāk diagnosticēt saslimšanu. Uzlabojas arī terapi-
jas iespējas, jo tiek pielietotas jaunas, mūsdienīgas 
un saudzējošas metodes, piemēram viroterapija 
un mazāk kropļojošas operācijas. Līdz ar to uzla-
bojas pacientu dzīvildze un arī vairāk pacientu tiek 
izārstēti. Kopumā pasaulē samazinās no onkolo-
ģiskām saslimšanām mirušo skaits. Tas liecina, ka 
terapija ir kļuvusi efektīvāka.
– Kādām lietām Latvijā onkoloģijā būtu vai
rāk jāpievērš uzmanību?
– Mūsdienīgā terpija ir efektīva, taču, lai modernos 
līdzekļus Latvijā aprobētu un ieviestu, pirmkārt, 
jāgulda diezgan lieli finanšu līdzekļi. Otrkārt, jāceļ 
informētības līmenis vispirms jau iedzīvotāju vidū. 
Manuprāt, izglītības līmenis jāpaaugstina arī ārs-
tiem, jo nereti gan ģimenes ārsti, gan citu specia-
litāšu ārsti nepietiekami zina onkoloģisko slimību 
sākuma simptomus, tāpēc bieži vien onkoloģiskā 
saslimšana tiek ielaista, līdz ar to ārstēšanās izvēr-
šas ilgāka un dārgāka.
– Vai mūsdienās pacienti savlaicīgāk vēr
šas pie ārsta, lai diagnosticētu onkoloģiskas 
slimības? 
– Godīgi atbildu: gan tā, gan tā. Biežāk vēršas 
jaunieši un jaunāka gada gājuma cilvēki, lai, pie-
mēram, dzimumzīmes pārbaudītu, vīrieši – lai 
noteiktu prostatas specifisko antigēnu, jaunas 
sievietes – lai pārbaudītu krūtis. Taču joprojām 
ir cilvēki, kas pat ļoti novēloti griežas pie ārsta. 
Nesen piederīgie pie manis atveda sievieti gados, 
kurai jau notikusi krūts dziedzera ablācija. Citiem 
vārdiem, krūts dziedzera audzējis pats ir izčūlojis, 
krūts dziedzeris, atvainojiet, nopuvis un atdalī-
jies, atstājot milzīgu čūlu... Sieviete apgalvoja, ka 
tas noticis trīs gadu laikā. Pie ārsta negājusi, jo 
baidījusies, ka noņems krūti. Cerējusi, ka pāries. 
No piederīgajiem notiekošo slēpusi. Grūti iedo-
māties, kā cilvēks ar to visu varējis sadzīvot – ar 
asiņojošo čūlu, ar sāpēm, ar smaku, ar visām neēr-
tībām, ko tā rada! Kopumā novēloti pie ārsta bie-
žāk griežas gados vecāki cilvēki, jo baidās, ka būs 
jāmaksā liela nauda par ārstēšanu, ka būs jābrauc 
uz svešu vietu, ka ārstēšanās būs ilga.
– Kāda ir situācija Latvijā ar ādas onkoloģis
kajām slimībām? Kuras ir biežāk sastopamās, 
kuras ir bīstamākās?

– Kopumā Latvijā pirmajā vietā ir saslimšana ar 
piena dziedzeru ļaundabīgajiem audzējiem, otrajā 
vietā ir ādas onkoloģiskās slimības. No tām biežāk 
atklātais ir labdabīgais ādas audzējs bazalioma. 
Seko plakanšūnu audzējs, kas ir ļaundabīgāks par 
bazaliomām. Pati bīstamākā ir melanoma. Taču arī 
melonomu, ja tā ir savlaicīgi diagnosticēta, mūs-
dienās var sekmīgi ārstēt.
– Kādām pazīmēm pacientiem jāpievērš 
uzmanība, lai laikus atklātu melanomu?
– Uzmanība jāpievērš piecām pazīmēm. Pirmā – 
dzimumzīmes asimetrija (parasti melanoma rodas 
uz dzimumzīmju fona): viena pusīte augstāka, otra 
plakanāka; otrā – dzimumzīmei kļūst nelīdzenas 
robežas; trešā – dzimumzīme krāsojas nevienmē-
rīgi: viena pusīte bālāka, pa vidu tumšāks plan-
kumiņš; ceturtā – parasti melanomas attīstās uz 
dzimumzīmēm, kas lielākas par 6 mm (vienkrāsaina 
dzimumzīme līdz 4 mm nav melanomas priekš-
vēstnesis); piektā – melanoma laika gaitā izmai-
nās: strauji aug lielāka, izčūlo vai sabiezē kāda tās 
mala, vai apkārt izveidojas bezpigmenta riņķītis.
Lai melanoma nerastos, primārā profilakse ir sau-
ļošanās ierobežošana, īpaši saules izteiktās akti-
vitātes stundās, solārija neapmeklēšana, saules 
aizsargkrēma lietošana un ķermeni saudzējoša 
apģērba lietošana saulē. Šie ieteikumi jāievēro 
arī tad, ja nav dzimumzīmju, jo diezgan bieži, ejot 
saulē un solārijos, parādās dzimumzīmes. Kas ir 
melanoma? Tā ir melanocītu, kas ādā var atrasties 
jebkurā vietā, pigmenta šūnu veidojums. Saule 
vai solārijs var aktivizēt un veicināt šo pigmenta 
šūnu augšanu, tātad ātrāk var rasties melanoma.
– Ja pacientam Latvijā tiek atklāta melanoma 
agrīnā stadijā, kādas ārstēšanas metodes tiek 
izmantotas? 
– Melanoma var atrasties gan acī, gan dzimumorgānu 
rajonā, gan taisnajā zarnā, ne tikai uz ādas, tāpēc 
par ārstēšanas taktiku lemj konsilijs, multidiscipli-
nāra speciālistu komanda – ķirurgs, staru terapeits, 
ķīmijterapeits, sejas žokļu ķirurgs, ginekologs. Laikus 
diagnosticētai melanomai būtu vēlams, ka pacients 
uz sākuma terapiju, kas parasti ir ķirurģiska, nokļūst 
4–6 nedēļu laikā. Ķirurģiskā terapija ir galvenā, kas 
tiek izmantota agrīni atklātas melanomas stadijā. Tam 

seko nākamā ķirurģiskā ārstēšana – tuvāko limfmez-
glu punkcija. Ja tur neatrod melanomas mikrometa-
stāzes, ar ķiruģisko terapiju var aprobežoties. Bet ja 
tuvākajos limfmezglos atrod melanomas mikrome-
tastāzes, jāveic limfadenektomija – paduses, cirkšņa, 
kakla limfmezglu ekstirpācija jeb attiecīgo limfmez-
glu izņemšana. Taču galvenā ir ķirurģiskā terapija. 
Pēdējā laikā arvien biežāk tiek lietota arī viroterapija.
Nekādā gadījumā nedrīkst aizmirst par aug-
sto melanomas recidivēšanās risku – 35%–70% 
atkarībā no slimības stadijas. Žurnāls Melanoma 
Research ir publicējis pētījumu, kurš atklāja, ka 
viroterapiju saņēmušajiem pacientiem bija ievē-
rojami lielāka iespēja izdzīvot, nekā tiem pacien-
tiem, kuri, sekojot pašreizējām melanomas 
ārstēšanas vadlīnijām, tika vienkārši novēroti.
– Kādas ārstēšanas metodes Latvijā tiek 
izmantotas, ja pacientam melanoma jau 
ir progresējusi?
– Ja atklātas lokālas metastāzes, seko limfadenek-
tomija un apstarošana šim rajonam. Ja ir solitāras 
metastāzes galvas smadzenēs vai plaušās, iesaka 
arī tās izoperēt, neatkarīgi no tā, ka primārā mela-
noma jau ir izoperēta. Pie ielaistām melanomām ar 
daudz metastāzēm tiek izmantota arī staru terapija 
gan ādai, gan kauliem, gan galvas smadzenēm. 
Pamatārstēšanas metode ir sistēmiskā medika-
mentozā terapija – ķīmijterapija un imūnterapija.
– Kādas ir Latvijā izmantotās viroterapijas 
priekšrocības, salīdzinot ar citām ārstēša
nas metodēm?
– Viroterapija ir ļoti nozīmīga to audzēju ārstēšanā, 
kuri nav jutīgi pret staru terapiju vai ķīmijterapiju, 
piemēram, melanomas gadījumā. Viroterapijas 
dzīvais vīruss, nokļūstot organismā, iznīcina tikai 
audzēja šūnas, bet nebojā veselās šūnas. Tā ir orga-
nismam saudzējošāka metode – tiek stimulētas 
organisma dabiskās aizsargspējas, savukārt tok-
siskie produkti, kas rodas, vīrusam iedarbojoties 
uz audzēja šūnām un tās iznīcinot, nav tik toksiski 
un nerada tādas blaknes kā ķīmijterapija. Tāpēc 
viroterapija ir arī droša vēža ārstēšanas metode, 
kas uzlabo pacientu dzīvildzi un dzīves kvalitāti un 
atšķirībā no ķīmijterapijas un apstarošanas neat-
stāj smagas sekas uz pacienta orgāniem.

– Kāds ir viroterapijas darbības mehānisms? 
Kādas jūs redzat viroterapijas attīstības 
perspektīvas? 
– Viroterapijā tiek izmantoti onkolītiskie vīrusi, kas 
spēj atrast un iznīcināt vēža šūnas cilvēka orga-
nismā, neskarot veselās šūnas. Ar to šī metode 
būtiski atšķiras no citām vēža ārstēšanā izman-
totajām terapijām un medikamentiem. Visiem 
zināmā ķīmijterapija līdz ar ļaundabīgajām orga-
nisma šūnām iznīcina arī veselās šūnas un atstāj 
postošas sekas uz cilvēka organismu. Viroterapijā 
šādu negatīvu blakusefektu nav.
Viroterapija tiek pielietota intramuskulāro 
injekciju kursa veidā. Ārstēšanās parasti notiek 
ambulatori pēc individuāli izstrādātas shēmas. 
Viroterapiju var pielietot gan pirms operācijas, 
gan pēcoperācijas periodā, piemēram, vispirms 
izmanto imūnterapiju, tad operē, tad atkal lieto 
imūnterapiju. Viroterapiju var izmantot arī staru 
un ķīmijterapijas starplaikos, jo tā stimulē visu 
organisma imūnsistēmu un visas dabiskās aiz-
sargspējas. Perspektīvā viroterapija varētu būt 
pielietojuma arī citu onkoloģisko slimību gadīju-
mos, kuras tik labi nepakļaujas ķīmijterapijai vai 
staru terapijai. Zināms, ka saistībā ar viroterapijas 
iespējām tiek pētīti arī kuņģa, resnās zarnas, aiz-
kuņģa dziedzera audzēju gadījumi, arī sarkomas 
ārstēšanas perspektīvas.
– Ko jūs novēlētu pacientiem, kuri ir saslimuši 
ar onkoloģisku slimību?
– Arī onkoloģijā daudz kas ir atkarīgs no mūsu 
attieksmes pret savu veselību, no tā, kā būtu jārī-
kojas, ja saslimšana sākusies. Manuprāt, vairāk 
būtu jāuzticas ārstēšanās iespējām un jāatceras, 
ka ne jau vienmēr saslimšana ar onkoloģisku sli-
mību nozīmē tikai letālu iznākumu. Gribētos, lai 
pacienti ir līdzestīgāki, lai mediķi ir koleģiālāki, lai 
biežāk viens otram teiktu labus vārdus, uzmun-
drinātu un uzsmaidītu. Labas domas veicina atve-
seļošanos. Drūmas un destruktīvas domas, šķiet, 
gluži vai piebaro sliktās šūnas un organisma pre-
testības spējas pazeminās... Mana pārliecība, kas 
stiprina: protams, ne katra diena ir laba, bet katrā 
dienā ir kaut kas labs! Un to atrast, saskatīt un 
novērtēt visiem arī novēlu!
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Tija Zaļkalne: « Onkologam, izvēloties atbilstošāko terapiju, katrs gadījums ir jāizvērtē individuāli un jāņem vērā visas mūs-
dienās radītās ārstēšanas iespējas, lai pacientam sniegtu labāko iespējamo palīdzība. Noteikti ir jāapsver vēža viroterapijas 
piemērošana, jo tā ir organismam saudzīga vēža ārstēšana.»

Viroterapija – melanomas spēcīgais pretinieks
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ILONA NORIETE

Pēdējo mēnešu laikā daudz esam dzir-
dējuši par aknu lielo nozīmi cilvēka 
organisma funkcionēšanā. Ja aknas 
nedarbojas, reizumis vienīgā izeja ir to 
transplantācija, kas nesen Tartu tika 
izdarīta diviem latviešiem. Vienā gadī-
jumā iznākums bija bēdīgs, savukārt otrā 
pacients pēc veiktās operācijas pama-
zām atveseļojas.

Par to, cik būtiski pievērst uzmanību savu 
aknu veselībai un tās saudzēt, stāsta profesors 
Jāzeps Keišs.

– Par aknām pierasts runāt daudzskaitlī, taču 
īstenībā cilvēka organismā ir tikai viena akna.
– Tā tas ir. Akna (vai kā mēs esam pieraduši teikt 
– aknas) atrodas ķermeņa vidū, proti, vēdera 
dobuma labajā pusē zem diafragmas kupola un 
aizpilda labo paribi, kā arī nelielu daļu no kreisās 
paribes. Cilvēkiem aknas ir lielākais orgāns vēdera 
dobumā. Pieauguša cilvēka aknas sver gandrīz 
pusotru kilogramu, taču kopā ar tajās esošajām 
asinīm to svars var palielināties pat divas reizes. 
Sievietēm tās ir mazākas nekā vīriešiem. Aknās 
galvenās šūnas ir hepatocīti (aknu šūnas), bet ir 
vēl daudz citu, kas palīdz aknu šūnām veikt pare-
dzētos uzdevumus. Aknās ir zināms daudzums 
enerģijas nesēju uzkrājumu, piemēram, gliko-
gēns, taukvielas, kas tiek izmantotas starp ēšanas 
(badošanās) laikiem.
Aknas ir orgāns, kas piedalās vielmaiņas procesos. 
Tās pilda vairākus uzdevumus: tajās sintezējas 
daudzas dzīvībai svarīgas olbaltumvielas, piemē-
ram, albumīns, asins recēšanas faktori u.c., aknas 
attīra organismu no indīgām vielām, kas tajās 
radušās metabolo procesu laikā vai uzņemtas ar 
pārtiku, noārda hormonus un medikamentus, no 
glikozes sintezē un uzkrāj rezerves ogļhidrātu – 
glikogēnu, pārvērš par urīnvielu olbaltumvielu 
sadalīšanās procesā izveidotos amonija jonus, 
izstrādā žulti un daudz ko citu.
– Kāpēc aknas sāk darboties «nepareizi»?
– Cilvēka organismā asinis, kas plūst no zarnu 
trakta, nonāk aknās, un tās izdara sev paredzēto 
darbu. Ja tām nav kaitējošu faktoru, kaitējošas 
iedarbības, tās ar šo uzdevumu tiek galā ļoti labi. 
Tas tālab, ka veselam cilvēkam visas aknu šūnas 
vienlaikus nestrādā, viena daļa paliek rezervē, 
kas domāta nebaltām dienām. Tātad var teikt, 
ka organisms par visu ir padomājis.
Slodzi aknām palielina pārmērīgi daudz ēdiena, 
alkohola, tie varētu būt lietotie medikamenti, 
tāpat dažādas ķīmiskas vielas.
Runājot par to, kas bojā aknas, gribu atsaukties uz 
ievērojamo Romas ārstu Galēnu (dzīvojis apmē-
ram no 130. līdz 200. gadam). Viņš uzdeva jau-
tājumu, ar ko medikaments atšķiras no indes. 
Atbilde ir pavisam vienkārša – ar devu. To pašu 
mēs varētu teikt par pārtiku. Tā mums ir absolūti 
nepieciešama, lai mēs spētu eksistēt, lai mums 
būtu spēks, enerģija. Bet, ja mēs to uzņemam 
par daudz, lieki uzņemtā pārtika var radīt veselī-
bas problēmas. Un vispirms ietekmēt tieši aknas.
Viss, ko mēs apēdam, «iziet» caur aknām. Aknas 
ir tā vieta, kas apēsto «sašķiro». Šķirošana notiek 
divos virzienos. Viens virziens ir enerģijas vaja-
dzībām – lai mēs varētu kustēties, runāt, strādāt 
u.c. Taču, ja pārtikas pieplūdums jeb apēstā dau-
dzums ir pārāk liels, aknas to nespēj izvadīt ārā. Tas 
jau nav kā ar ūdens krānu, kuru pagriežot, note-
cinām lieko ūdeni. Aknas apēsto uzkrāj, turklāt 
pārsvarā tauku veidā. Ja aknās jau ir noteikts dau-
dzums tauku, tie sāk krāties arī citās vietās, ko mēs 
redzam kā palielinātus ķermeņa apkārtmērus. Tie 

visi ir enerģijas rezervuāri. Vai šo lielo uzkrājumu 
mēs kādreiz izmantosim – tas ir cits jautājums. 
Vārdu sakot, aknas bojā par daudz uzņemta pār-
tika, kas neatbilst cilvēka enerģijas patēriņam, it 
īpaši, ja tā vēl ir kalorijām bagāta.
– Un kas ir otra lieta?
– Cukuri. Aknas ir ļoti gudrs orgāns, kas ievieš kār-
tību starp taukiem un cukuru. Respektīvi, aknas 
no taukiem veido glikozi. Un otrādi – no cuku-
riem veido taukvielas. Šeit pat nav svarīgi, vai mēs 
apēdam stipri daudz trekno vai saldo ēdienu – 
organisms to pārveidos pēc savas vajadzības.
Viena no biežākajām civilizētās pasaules aknu sli-
mībām ir aknu taukainā hepatoze. Šī saslimšana 
pārsvarā veidojas divu apstākļu dēļ. Viens ir pār-
mērīga pārtikas uzņemšana, par daudz kaloriju. 
Otrs ir alkohols. Rietumeiropā, līdz ar to arī Lat-
vijā, aknu taukainā hepatoze sastopama katram 
ceturtajam iedzīvotājam. Par laimi, no viņiem līdz 
aknu cirozei nonāk tikai apmēram katrs desmitais. 
Tas lielā mērā saistīts ar individuālām īpašībām, 
ko sauc par ģenētisko predispozīciju.
– Kā aknu taukaino hepatozi var diagnosticēt?
– Bez speciāliem izmeklējumiem šajā gadījumā 
neiztikt. Sākuma stadijā, kad cilvēks jūtas labi, 
daļā gadījumu to var parādīt laboratorie izmek-
lējumi. Daudz labāk diagnozi var noteikt, izman-
tojot aknu ultrasonogrāfijas izmeklējumu, kā arī 
aknu biopsiju. Starp citu, tieši aknu biopsija ļoti 
smalki parāda, cik tālu process ir aizgājis.
– Bet vai ALAT, ASAT rādītāji neko neparāda?
– Šie rādītāji sāk paaugstināties vien tad, kad 
process jau ir stipri tālu pavirzījies uz priekšu. 
Aknu taukainā hepatoze nesākas ar paaugsti-
nātu ALAT vai ASAT. Vienmēr slimībai ir sākuma 
stadija, kur analīzes pārsvarā ir normālas. Šeit jau 
ir tā nelaime, ka bieži vien, jūtoties labi, cilvēki pie 
ārsta negriežas, ultrasonogrāfiju neveic. Rezultātā 
viņi nereti aizdzīvojas līdz tādai stadijai, kad aknas 
jau ir stipri bojātas.
– Cik ilgā laikā ar nepareizu dzīvesveidu aknu 
funkcija tiek ietekmēta?
– Tas ir sarežģīts jautājums, uz kuru konkrēti atbil-
dēt laikam nav iespējams. Runājot par funkciju, mēs 
parasti domājam par biežāk veikto izmeklējumu 

– ALAT, ASAT – rezultātiem. Lai gan process var būt 
sācies, bet šīs analīzes ir normālas. Tad rodas jautā-
jums: kā mēs varam pateikt, kas kurā brīdī ir ietek-
mēts? Tāpēc es uz šo jautājumu konkrētu atbildi 
nevaru sniegt, jo, ja mēs neizdarām mērķtiecīgus 
izmeklējumus un regulāri nesekojam pacientu rādī-
tājiem, daudzas lietas varam palaist garām. Viens 
gan ir skaidrs – ja aknu taukainās hepatozes process 
sākas bērnībā vai jaunībā, tad tā ietekme uz aknām 
ir samērā nelabvēlīgāka. Šiem pacientiem biežāk 
attīstās aknu ciroze un citas nopietnas saslimšanas.
– Kad un pie kādiem nosacījumiem aknu tau
kainās hepatozes gadījumā orgāna funkciju 
var atjaunot?
– Tas lielā mērā ir atkarīgs no pacienta izpratnes par 
savu slimību. Ja tā ir aknu taukainā hepatoze, kas 
ir saistīta ar aptaukošanos kā tādu, ir jāievēro tikai 
divas lietas, kas neko nemaksā. Pirmais – ar uzturu 
uzņemt mazāk kaloriju, ēst dārzeņus, augļus, nevis 
speķi. Otrs ir fiziskās aktivitātes. Mūsdienu attīstī-
tajā pasaulē fizisko aktivitāšu trūkums ir kliedzošs. 
Pēc Pasaules Veselības organizācijas datiem Latvijā 
vairāk nekā vienai trešdaļai iedzīvotāju ir mazkus-
tīgs dzīvesveids. Kaut arī viņu uzturs būtu samērā 
normāls, mazkustīgais dzīvesveids ir aknu slimī-
bas attīstību veicinošs faktors. Ja ar aknu taukaino 
hepatozi sirgstošie sāks ievērojami vairāk kustēties, 
tad šis process ar lielāko varbūtību būs atgrieze-
nisks. Protams, ar piebildi – ja nav aknu cirozes.
– Kāda ir dzīvildze cilvēkiem ar aknu aptau
košanos? 
– Šī problēma – taukainā akna – reti ir sasto-
pama viena pati. Es gribētu teikt – pat ļoti reti. 
Parasti veidojas slimību komplekts. Tajā visbiežāk 
ietilpst paaugstināts arteriālais asinsspiediens, 
paaugstināts holesterīna līmenis, traucēti cukura 
vielmaiņas procesi, ko mēs saucam par cukura 
diabētu. Bieži vien man pacienti (pārsvarā slim-
nieces, kurām ir liekais svars un aknu taukainā 
hepatoze) ir teikuši: «Ak, Dievs! Kā man var būt 
tik daudz slimību! Ar ko es esmu nogrēkojies?» 
Jā, slimību ir it kā daudz, bet cēlonis viens un tas 
pats – organismā ir traucēta tauku un arī cukura 
vielmaiņa. Visa šī slimību buķete var ievērojami 
ietekmēt dzīvildzi.

– Kāds ārstēšanas kurss parasti tiek piemē
rots aknu taukainās hepatozes gadījumā? Un 
pie paaugstinātiem ALAT, ASAT rādītājiem?
– Tas, ko es tagad teikšu, cilvēkiem ir ne visai 
saprotams un pieņemams. Ja tiek rekomendēta 
diēta, mērenība ēšanā, kā arī vairāk kustību, vie-
nai daļai pacientu tas šķiet nenopietni. Viņi pat 
mēdz uz ārstu apvainoties. Drīzāk visi gaida zāles, 
ko dakteris izrakstīs.
Kāpēc tas tā ir? Ļoti vienkārši – ir grūti cīnīties ar 
savu ķermeni, jo tas diktē spēles noteikumus: gar-
šīgi paēst, mazāk kustēties, pagulēt. Tajā pašā 
laikā ieņemt vienu vai divas tabletes ir pavi-
sam vienkārši! Tātad pacienti atbildību no sevis 
noveļ uz kaut ko mākslīgu – uz medikamentiem. 
Ja pacienti neievēros divus manis pieminētos 
nosacījumus par kalorijām un fiziskām aktivi-
tātēm un trešo par alkoholu, tad laikam nebūs 
sevišķi pareizi cerēt uz radikālām izmaiņām tikai 
ar medikamentu palīdzību.
Runājot par medikamentiem, varētu izvēlēties 
tādus, kas uzlabo aknu vielmaiņu. Te gan ir jāie-
gaumē viena būtiska lieta. Ja pacients iedzer 
vienu kapsulu tā saukto hepatoprotektoru jeb 
augu valsts preparātu aknu ārstēšanai trīs rei-
zes dienā un to dara vienu nedēļu, nekas būtiski 
nemainīsies. Tai ir jābūt ilgtermiņa terapijai.
– Kāds ir terapijas efekts, ja hepatoprotektori 
netiek lietoti pēc instrukcijas vai lietošana tiek 
pārtraukta ātrāk nekā paredzēts?
– Nekāda rezultāta nebūs. Šie preparāti ir 
jālieto ilgstoši.
– Kā, jūsuprāt, atšķiras pārtika, ko lietojām 
ikdienā pirms 50 gadiem un tagad? Kā tas 
ietekmē aknu funkciju un darbību?
– Domāju, ka atšķiras kā diena pret nakti. Kaut 
vai piens, ko pērkam veikalā. Labākajā gadījumā 
tas sarūgst pēc nedēļas, divām. Es no savas bēr-
nības atceros, ka laukos piens sarūga jau otrajā 
dienā. Kāpēc tagad tā nav? Kaut kas ir pievienots, 
lai to novērstu. Ne velti ir tāds teiciens, ka pārti-
kas produktu ilgglabāšanas iespēja nenodrošina 
ilgu mūžu. Jo mēs labāk protam saglabāt pārtiku, 
jo tas varētu saīsināt mūža ilgumu. Bet tie ir tikai 
mani minējumi.
– Arvien vairāk cilvēku dzīvo lielpilsētās, nevis 
kā agrāk – viensētās. Kā aknu piesārņojumu 
ietekmē industriālais piesārņojums?
– Slikti ietekmē. Pārtikas produkti ar e-vielām, 
kā arī sadzīves ķīmija tiek lietota gan laukos, 
gan pilsētā. Laukos klāt nāk vēl pesticīdi. Visas 
šīs vielas būtībā nav indes. Pētījumi apliecina, ka 
tās nerada saindēšanos. Problēma ir citur. Šīm 
vielām ilgstoši iedarbojoties uz organismu (ar 
vārdu ilgstoši es domāju gadiem ilgi), tās pār-
slogo šūnu metabolos procesus. Tātad viena sis-
tēma ir pārslogota, cita varbūt nav noslogota, 
rodas disbalanss. No šī disbalansa rodas dažā-
das metabolās problēmas, tostarp arī taukainā 
aknu slimība.
– Ko jūs vēl gribētu piebilst sarunas noslē
gumā? 
– Cilvēks ir radīts kā ļoti demokrātiska būtne. 
Varētu teikt, ka Bībelē ir netieši rakstīts par tau-
kaino aknu slimību. Tur ir tāds teksts: cilvēkam viss 
ir atļauts, bet vai viss viņam der? Cilvēkam viss ir 
atļauts, bet tas nedrīkst viņu kalpināt – bojāt. Ja 
cilvēkam ir prāts, viņš to ievēro. Ja viņš ne visai 
izprot lietu kārtību, tad viņš dara tā, kā miesa 
pavēl, pieprasa.
Tūlīt sāksies Jaunais gads. Šis ir laiks, kad varbūt 
vajag pārvērtēt savu dzīvi, padomāt par savu 
veselību. Tas ir iespēju laiks pieņemt pareizus 
lēmumus. Ja ir pieļautas kļūdas, var sākt dzīvot 
pareizi, tā teikt, piedzimt no jauna.
Visiem avīzes lasītājiem es novēlētu laimīgu un 
veselīgu Jauno gadu!

Veselīgs dzīvesveids veselām aknām
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Jāzeps Keišs: «Aknu taukainā hepatoze pārsvarā veidojas divu apstākļu dēļ. Viens ir 
pārmērīga pārtikas uzņemšana, par daudz kaloriju. Otrs ir alkohols. Rietumeiropā, 
līdz ar to arī Latvijā, šī slimība sastopama katram ceturtajam iedzīvotājam.»
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Joprojām viena no izplatītākajām onko-
loģiskajām saslimšanām ne tikai Latvijā, 
bet arī pasaulē ir plaušu vēzis. Mūsu val-
stī ik gadu tā tiek diagnosticēta vairāk 
nekā tūkstotim cilvēku. Arī mirstības ziņā 
plaušu vēzis ieņem vienu no pirmajām 
vietām – uz katriem 100 tūkstošiem Lat-
vijas iedzīvotāju ik gadu ir reģistrēti 49,3 
nāves gadījumi.

Visvairāk plaušu vēzis tiek konstatēts vīriešiem, kas 
ar to slimo teju piecas reizes biežāk nekā daiļā dzi-
muma pārstāves. Taču ar katru gadu saslimstība 
pieaug arī sieviešu vidū – tagad tā ir par 20–22% 
augstāka nekā deviņdesmito gadu sākumā. Kā šo 
onkoloģisko saslimšanu var diagnosticēt un kādas 
ir ārstēšanas iespējas, par to saruna ar Rīgas Aus-
trumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra 
Latvijas Onkoloģijas centrs onkoloģi ķīmijterapeiti 
Evu Vecvagari.

– Kā jūs uzskatāt – kāpēc pašlaik ir tik augsta 
saslimstība ar plaušu vēzi?
– Lielā mērā vainojama smēķēšana, ar ko īpaši aiz-
raujas vīrieši.
– Tajā pašā laikā slimo arī sievietes, kas nebūt 
nevelk dūmu.
– Es domāju, ka zināmā mērā te vainojama arī 
vēlīnā un joprojām slikti pieejamā diagnostika. 
Un, protams, pašu cilvēku nolaidība.
– Dakteri mēdz stāstīt, ka pat tad, ja pacients 
regulāri taisa plaušu rentgenu un tas neko 
sliktu neuzrāda, nevar būt pilnīgi pārliecināts, 
ka plaušās nav ieperinājies vēzis.
– Tieši tā. It sevišķi, ja audzējs ir neliela izmēra un 
atrodas plaušu centrā. Tālab ģimenes ārstiem 
un citiem speciālistiem jāpievērš uzmanība tiem 
pacientiem, kas ilgstoši klepo, bet vēl jo vairāk, ja 
viņiem pieaug elpas trūkums.
– Droši vien nereti tam netiek pievērsta vaja
dzīgā uzmanība, it sevišķi, ja pacients ir 
smēķētājs. 
– Šīs pazīmes nedrīkst ignorēt, turklāt tādā situ-
ācijā nevajag paļauties tikai uz rentgenogrammu, 
kas var neko sliktu neuzrādīt. Iespējams, audzējs ir 
paslēpies aiz lielajiem sirds asinsvadiem, un plaušu 
rentgenā to vienkārši neredz.
– Kādi izmeklējumi vēl būtu jāveic?
– Ja diagnoze nav skaidra un minētie simptomi 
pacientam saglabājas, ieteicams veikt datorto-
mogrāfiju. Bet jārēķinās ar to, ka uz valsts apmak-
sātu izmeklējumu, visticamāk, būt ilgstoši jāgaida.
– Pastāv uzskats, ka ar datortomogrāfiju neva
jadzētu pārspīlēt un tā jāveic tikai tad, kad ir 
tiešām nepieciešama.
– Pasaulē ir pētījumi par datortomogrāfiju kā skrī-
ninga metodi. Tā tomēr īsti nav risinājums finan-
siālu apsvērumu dēļ. Tāpat tā nevar būt rutīnas 
metode. Protams, ja pacienta klīniskā aina ir 
neskaidra, ja tā ar laiku pastiprinās un ja parādās 
blakus simptomi, piemēram, novājēšana, tad 
datortomogrāfija noteikti ir jātaisa. Visiem tā gan 
nav nepieciešama.
– Jūs minējāt simptomus, kurus nevaja
dzētu ignorēt. Noteikti starp tiem ir arī asins 
spļaušana. 
– Asins spļaušana nebūs raksturīgākā pazīme 
plaušu vēža agrīnās stadijās. Šajā laikā vēzis vis-
pār var būt bez simptomiem un to vienkārši var 
«uzķert» kādā pavisam nesaistītā izmeklēšanā. 
Asins spļaušana visbiežāk parādās ļoti izplatīta, 
metastātiska vēža gadījumā. Vēlreiz uzsvēršu, 
ka uzmanība dažādām pazīmēm jāsāk pievērst 
un jāizmeklējas tad, ja ir elpas trūkums, klepus, 
nespēks, svara un apetītes zudums.

– Laikam jāakcentē, ka plaušu vēža gadījumā 
klepus ir nepārejošs?
– Tieši tā, un tas var likt ārstam aizdomāties. Ja 
pacients ir smēķētājs, šo klepu var norakstīt uz hro-
niskas obstruktīvas plaušu slimības rēķina, bet, ja 
tas pieaug, turklāt parādās vēl kādi citi simptomi, 
ir jātaisa datortomogrāfija un jāskatās, kādā stā-
voklī ir plaušas.
– Cik būtiski ir pēc iespējas ātrāk minētajiem 
simptomiem pievērst uzmanību?
– Tas ir profesionāļa (ārsta) ziņā. Katram dakterim ir 
skaidrs: ja pacients tiek ārstēts, bet tik un tā simp-
tomi pastiprinās, nekavējoties kaut kas ir jādara, 
lai precizētu diagnozi. Jau izplatītu (metastātisku) 
plaušu vēzi nevar izārstēt, iespējams, tikai aptu-
rēt. Tāpēc ir ļoti svarīgi šo slimību diagnosticēt 
jau pirmajās stadijās, kad ļaundabīgo audzēju vēl 
var operēt. Tad pacienta izveseļošanās un dzīvil-
dzes iespējas ir daudz lielākas. Šādos gadījumos 
datortomogrāfija atmaksājas gan finansiāli, gan 
arī no tāda aspekta, ka laikus noteikta diagnoze 
pacientu var ļaut izārstēt, un viņš būs darbaspējīgs.
– Viena no plaušu vēža ārstēšanas metodēm 
ir operatīvā terapija. Tomēr faktiski visos 
gadījumos būs nepieciešama arī staru vai 
ķīmijterapija. 
– Protams. Pirmajās stadijās pati svarīgākā ir radi-
kāla operatīvā terapija. Ja plaušu vēzis ir jau tre-
šajā stadija, tad katrs gadījums jāizvērtē atsevišķi, 
jāskatās, vai tomēr nav jāsāk ar ķīmijterapiju. Savu-
kārt, ja audzējs nevar tikt radikāli operēts un ir 
izplatīts, tad ir divas ārstēšanas metodes – staru 
vai ķīmijterapija. Šādos gadījumos vienmēr jāska-
tās, vai pacienta vispārējais stāvoklis to vispār pie-
ļauj. Dažkārt staru un ķīmijterapija var tikai apturēt 
vēža izplatību un mēģināt norobežot ļaundabīgo 
audzēju, bet to izārstēt nevar.
– Cik pieejami pašlaik Latvijā ir medikamenti, 
kas paredzēti plaušu vēža ārstēšanai?
– Tāpat kā onkoloģijā kopumā, arī plaušu vēža 
ārstēšanā šobrīd arvien vairāk tiek runāts par 
tā saukto personalizēto audzēja terapiju, proti, 
mērķterapiju, kad medikaments traucē audzēja 
šūnām augt, bloķējot kādus konkrētus recepto-
rus. Tas nozīmē, ka vispirms tiek noskaidrots, kāds 
ir audzējs, no kā tas sastāv, vai tajā nav notiku-
šas mutācijas. Tas ir ļoti būtiski. Piemēram, dau-
dzās Eiropas valstīs un citur pasaulē tiek ne tikai 
noteikts, vai tas ir nesīkšūnu vai sīkšūnu plaušu 
audzējs, vai tā ir adenokarcinoma, bet tiek ana-
lizēts vēl smalkāk – no kā tas sastāv, tai skaitā, 
no kādiem mērķa receptoriem. Diemžēl Latvijā 

nevienu no receptoru izmeklējumiem valsts 
nekompensē, tai pašā laikā kā rutīnas izmeklē-
jums tas jau vairākus gadus ir pieejams Lietuvā un 
Igaunijā, tieši tāpat kā mērķterapija. Eiropā tas ir 
absolūts standarts. Līdz ar to pašlaik mērķa recep-
toru noteikšana un mērķterapija vairāk ir ārstu 
iniciatīva, ja slimnieks ir gatavs par to samaksāt.
Pie mums E. Gulbja laboratorijā var noteikt tiro-
zīnkināžu receptorus jeb epidermālā augša-
nas faktora receptoru aktivācijas mutāciju. Tai 
pašā laikā gribu uzsvērt: nav īpašas nozīmes 
par maksu noteikt šīs mutācijas, ja Latvijā valsts 
nekompensē nevienu no jaunajiem mērķterapi-
jas medikamentiem.
Nosakot minētos receptorus, būtiski atšķiras tera-
pija, kurai pateicoties, audzējs var tikt apturēts, 
un slimnieks var pat izveseļoties. Pielietojot pre-
cīzu jaunākās paaudzes terapiju, var panākt daudz 
labāku efektu, nekā visiem dodot vienādas zāles. 
Turklāt skumdina fakts, ka šobrīd Latvijā esam 
palikuši deviņdesmito gadu līmenī: valsts kom-
pensē tikai uz platīna bāzētu ķīmijterapiju, kas 
tika pielietota jau pirms diviem gadu desmitiem, 
un neviena no jaunākajām mērķterapijām netiek 
apmaksāta no valsts budžeta. Tā ir liela problēma 
un mana sāpe.
– Kāds ir situācijas risinājums?
– Ja kontakts ar slimnieku ir adekvāts un viņš 
saprot jaunākās paaudzes terapijas nepiecieša-
mību, mēs rekomendējam viņam par savu naudu 
iet uz laboratoriju un noteikt mutācijas. Ja tests 
ir pozitīvs, tad ārstu konsilijs uzraksta slēdzienu, 
kāda, balstoties uz pētījumiem, slimniekam šobrīd 
ir pareizākā un labākā terapija. Tad pacientam ar 
savu iesniegumu un konsilija slēdzienu jādodas 
uz Nacionālo veselības dienestu, kur šis jautājums 
tiek izskatīts un pieņemts lēmums. Vismaz pašlaik 
dienests ar ļaundabīgu plaušu audzēju sirgstoša-
jiem nāk pretī un piešķir 15 tūkstošus eiro medi-
kamentiem, kurus nekompensē valsts, un kas ir 
pareizākā un vienīgā terapija.
– Ar šo naudu pietiek, lai nosegtu zāļu 
izmaksas? 
– Ne vienmēr ar 15 tūkstošiem pietiek gada tera-
pijai, jo medikamenti ir jauni un dārgi. Par laimi, 
palīdzīgu roku sniedz arī zāļu kompānijas, bet 
vienalga slimniekiem ir jāsedz kaut kāds līdz-
maksājums, kas ne katram ir pa kabatai. Tāpat ne 
visi par savu naudu ir gatavi laboratorijās noteikt 
audzēja mutācijas.
– Kādas vēl ir iespējas Latvijā saņemt adekvātu 
terapiju plaušu vēža ārstēšanai?

– Ir klīniskie pētījumi, kur slimnieks var saņemt 
izpētē esošus medikamentus, turklāt jaunākās 
paaudzes. Tai pašā laikā jāatzīst, ka nav tik daudz 
pētījumu, lai visus gribētājus tajos iekļautu. Turklāt 
Latvijā slimniekiem nav īsti skaidrs, ko nozīmē klī-
niskie pētījumi un ka, pateicoties tiem, var saņemt 
kaut ko labu un vērtīgu. Pašlaik tā tiešām ir pacientu 
iespēja lietot jaunas un labākas zāles, turklāt paralēli 
veikt arī nepieciešamos izmeklējumus. Nav nozīmes 
nopirkt dārgu medikamentu, ja pacients tālāk nevar 
atbilstoši sekot slimības gaitai. Ar to gribu teikt, 
ka izmeklējumiem slimības gaitas novērošanai ir 
grūti piekļūt, jo rindas ir milzīgi garas, bet kvotas – 
mazas. Līdz ar to plaušu vēža slimnieku ārstēšana ir 
diezgan apgrūtinoša, jo, kā jau minēju, valsts kom-
pensē deviņdesmito gadu līmeņa medikamentus.
– Kāda ir jūsu pieredze saistībā ar jaunākās 
paaudzes zāļu efektivitāti? Ja pacientam izdo
das pie šiem medikamentiem tikt, kāds ir to 
efekts un cik lielā mērā tie var apturēt vai pat 
izārstēt plaušu ļaundabīgo saslimšanu?
– Nekas dzīvē nav panaceja. Pat ja mēs pacientam 
piedāvājam jaunākos preparātus un to iegādē viņš 
iegulda savu naudu, mediķi nevar garantēt, ka viņš 
tiks izārstēts. Tai pašā laikā gan pētījumi, gan mana 
klīniskā prakse pierāda, ka dzīvildze un laiks līdz 
slimības progresēšanai ar šiem medikamentiem 
būtiski pagarinās. Lai gan ne visiem. Protams, ir 
pierādīts, ka jaunākie medikamenti, kas bieži vien 
pieejami tabletētās formās, ir efektīvāki par tradi-
cionālo ķīmijterapiju, kas tiek nozīmēta pacientam, 
neskatoties uz plaušu audzēja sastāvu, ir arī mazāk 
blakusefektu. Taču es nevaru teikt: pārdodiet dzī-
vokli, ņemiet kredītu un pērciet jaunākās mērķte-
rapijas zāles, jo tās izārstēs neoperējamu plaušu 
vēzi! Tā noteikti nav. Dzīvildzi gan tā var pagarināt 
un pat mazināt metastāzes. Ar to es saskaros savā 
ikdienas praksē.
– Vai, uzzinot diagnozi, pacienti ir gatavi ķer
ties pie jebkura glābšanas riņķa, mēģina izda
rīt visu iespējamo un nepadoties, vai tomēr ir 
arī tādi, kas vienkārši nolaiž rokas?
– Ir ne mazums pacientu, kas nolaiž rokas un pado-
das. Ne visi saņem ģimenes atbalstu. Plaušu vēža 
slimnieks, kuru vairs nevar operēt, nereti viens 
pats nav cīnītājs. Viņam ir izteikti slimības simp-
tomi, līdz ar to viņš pats nevar aiziet uz Nacionālo 
veselības dienestu «ar karogu rokā» un cīnīties par 
sev nepieciešamajām zālēm. Apkārtējie cilvēki ir 
ļoti svarīgi, arī ekonomiskā situācija. Protams, arī 
tas, kāds pacientam ir dakteris, vai viņš visu smalki 
izstāsta un dod kaut kādu cerību.
– Kā jūs, būdama mediķe, skatāties uz to, ka 
ļoti daudzi pacienti, uzzinot diagnozi, skrien 
pie dziedniekiem – paļaujas un tic, ka ar 
viņu palīdzību tiks izārstēti no plaušu vēža? 
Dziednieki jau arī nereti sola, ka cilvēks no 
vēža nemirs.
– Skatos dažādi. Protams, ir vajadzīgas ilgstošas 
izskaidrojošas pārrunas ar pacientu, ko mēs, ārsti, 
ne vienmēr spējam izdarīt laika trūkuma dēļ. Es 
parasti saku saviem pacientiem: ja es piedāvāju 
ķīmijterapiju un ja pacients grib cīnīties, tad darīsim 
to kopā! Bet, ja viņš saka: «dakter, es vēl gribu aiz-
iet pie dziednieka», es atbildu: «ja jūs tam ļoti ticat, 
tad dariet to, bet tikai nepametiet mūsu terapiju!»
Arī gadījumos, kad medicīna vairs nevar palī-
dzēt, es kā ārsts nedrīkstu atņemt slimniekam 
pēdējo cerību.
– Kāds ir jūsu ieteikums pacientiem, kuri 
uzzina plaušu vēža diagnozi? Šādās situāci
jās cilvēki parasti ir izmisumā.
– Par laimi, neviens nezina, kāda būs slimības 
gaita. Manā praksē mēdz notikt dažādi brīnumi. 
Es parasti arī saku, ka ir jāizmēģina viss. Protams, 
es nevaru solīt, ka varu izārstēt, bet vajag cīnīties. 
Cīņa kopā ar cerību var paveikt daudz.

Saslimstība ar plaušu vēzi turpina pieaugt
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Eva Vecvagare: 
«Skumdina fakts, ka 
šobrīd Latvijā esam 
palikuši deviņdes-
mito gadu līmenī: 
valsts kompensē 
tikai uz platīna 
bāzētu ķīmijterapiju, 
kas tika pielietota 
jau pirms diviem 
gadu desmitiem, un 
neviena no jaunāka-
jām mērķterapijām 
netiek apmaksāta no 
valsts budžeta.»
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Onkoloģisko slimnieku skaits Latvijā 
strauji pieaug, un viens no ļaundabīgo 
audzēju simptomiem, kas rada vislielākās 
ciešanas, ir sāpes. No tām cieš 20–80% 
onkoloģisko pacientu.

Sāpju stiprums un atkārtošanās biežums ir kat-
ram pacientam atšķirīgs un atkarīgs no dažādiem 
faktoriem. Taču sāpes ir uzveicamas, un ikvienam 
no šiem slimniekiem iespējams palīdzēt, nosakot 
atbilstošu pretsāpju terapiju, tāpēc sāpes nevajag 
ciest un ārsti aicina par tām neklusēt. Par to saruna 
ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 
stacionāra Latvijas Onkoloģijas centrs Paliatīvās 
aprūpes nodaļas ārsti onkoloģi Līgu KeišuĶirsi.

– Cik izplatīta Latvijā ir saslimšana ar ļaunda
bīgajiem audzējiem?
– Pēc Slimību profilakses un kontroles centra 
datiem Latvijā pēdējo sešu gadu laikā ik gadu 
no jauna tiek reģistrēts vairāk nekā 11 000 onko-
loģisko saslimšanu gadījumu. Salīdzinoši slimības 
vairāk tiek atklātas agrākā stadijā un tiek izman-
totas labākas ārstēšanas metodes, lai pacientus 
izārstētu. Onkoloģiskā slimība ir kā bumba ar 
laika degli: nekad nevar zināt, kas būs nākotnē. 
Tāpēc cilvēkiem sevī jāieklausās un jāiet pie ārsta. 
2015. gadā konstatēts vairāk nekā 5000 pacientu, 
kuriem pirmo reizi dzīvē noteikta ļaundabīga 
audzēja diagnoze ar jau izplatītu slimību. Un tas 
ir tikai viens gads! Taču daudzi pacienti slimo 
gadiem, un viņiem nepieciešama novērošana un 
arī palīdzība – gan specifiska terapija, gan palia-
tīvās medicīnas terapija!
– Cik daudzi no onkoloģiskajiem pacientiem 
cieš sāpes?
– Ir pierādīts, ka aptuveni 20–50% onkoloģisko 
pacientu cieš sāpes. Izplatītas slimības gadījumā 
sāpes izjūt līdz pat 80% pacientu, bet pēdējā dzī-
ves gadā sāpes ir 85% onkoloģisko slimnieku.
– Cik daudziem no viņiem šīs sāpes ir pastā
vīgas (hroniskas)?
– Apmēram 60–80% pacientu ir hroniskas sāpes 
ar izlaušanās sāpju epizodēm, kas visbiežāk ir pēk-
šņas, īslaicīgas un pārejošas, taču stipras vai ļoti 
stipras sāpes. Hroniskas sāpes ir tās, kas ilgst vis-
maz sešus mēnešus un ir vidējas vai stipras 12 
stundas diennaktī.
– Vai sāpes ir raksturīgas tikai vēža vēlīnās 
stadijās? 
– Nē, noteikti nē! Onkoloģiskajam pacientam jeb-
kurā ārstēšanas posmā var būt dažāda rakstura un 
intensitātes sāpes. Tāpēc īpaši vēlos atgādināt, ka 
jāiet pie ģimenes ārsta un jāstāsta par savām sajū-
tām un sūdzībām. Nevajag domāt, ka sāpes ir onko-
loģiskās slimības pamatā un ka ir jāsāp un jācieš, ja 
ir audzējs. Tā nav! Ikvienā situācijā ir iespējams rast 
risinājumu. Ģimenes ārsts izrakstīs medikamentus 
sāpju mazināšanai, kā arī noteiks citus, papildus 
nepieciešamos medikamentus pretsāpju terapijā 
vai nosūtīs pie speciālista, ja būs tāda vajadzība.
– Kā zināms, ir dažādi ļaundabīgo audzēju 
veidi. Kuri audzēji parasti izraisa vislielā
kās sāpes?
– Vislielākās sāpes izraisa aizkuņģa dziedzera, 
prostatas, sejas žokļu audzēji, kaulaudu ļaun-
dabīgie audzēji (metastāzes), kā arī krūts un 
plaušu vēzis.
– Kāpēc tieši šie audzēji?
– Tas ir saistīts ar organisma fizioloģiju – nervu sis-
tēmas iesaisti. Turklāt krūts un prostatas audzējam 
visbiežāk, slimībai progresējot, novēro metastāžu 
attīstību kaulos, aknās, plaušās, kas pacientiem 
var radīt sāpes.

– Cik biežas un cik stipras parasti ir onkolo
ģiskā pacienta sāpes?
– Tas ir individuāli. Sāpju biežuma un intensitātes 
diapazons ir ļoti liels. Kādreiz ir pacients, kuram 
audzējs ir liels, un tad varētu domāt, ka viņam 
stipri sāp, taču viņam nesāp. Citam pacientam, 
kura veselības stāvoklis, salīdzinot ar citiem, nav 
tik smags, ir ļoti biežas un stipras sāpes. Viss atka-
rīgs no cilvēka mentalitātes, sāpju sliekšņa, bla-
kus slimībām, kas viņam ir, un citiem faktoriem.
– Vai sāpju biežums un intensitāte ir atkarīga 
arī no pacienta dzimuma un vecuma?
– Mani novērojumi liecina, ka sievietes biežāk 
sūdzas par sāpēm nekā vīrieši. Domāju, ka sāp 
visiem, taču sievietes ir jutīgākas, biežāk meklē 
palīdzību. Vecāka gadagājuma pacientiem var 
būt mazāka sāpju intensitāte.
– Kā rīkoties pacientam, ja viņam ir ilgsto
šas sāpes?
– Nevajag kautrēties un vajag vērsties ar sūdzī-
bām pie ģimenes ārsta! Pacientam sāpes nav 
jācieš, sēžot četrās sienās un kliedzot. Tas ir nove-
cojis stereotips, ka onkoloģiskie pacienti mirst no 
stiprām sāpēm. Nē, tā nav! Mēs varam palīdzēt. 
Pacientam ir jārunā, jāstāsta par to un jāvēršas 
pie ārsta pēc palīdzības.
Vispirms jāiet pie ģimenes ārsta. Ja ģimenes 
ārsts pats netiek galā, viņš pacientu var nosūtīt 
uz konsultāciju pie speciālista – paliatīvās aprū-
pes speciālista Latvijas Onkoloģijas centrā vai pie 
algologa, kas ir sāpju speciālists, kā arī novados 
pie onkologa. Šiem speciālistiem ir pieredze un 
zināšanas, ārstējot dažāda veida sāpes, un viņi 
piemeklēs labāko pretsāpju terapijas plānu.
Konsultācijas laikā mēs pacientam iedodam reko-
mendācijas ģimenes ārstam, lai viņš zina, kas būtu 
jādara tālāk, un izskaidrojam pašam pacientam 
un viņa radiniekiem, kā mazināt sāpes. Kad 

medikamenti izrakstīti, pacients tos lieto mājas 
apstākļos. Ja ar to nepietiek un sāpes nepāriet, 
mēs viņam sniedzam rekomendāciju ārstēties 
slimnīcā. Jāpiebilst, ka uzņemšana Latvijas Onko-
loģijas centra stacionārā notiek rindas kārtībā un 
rindā jāgaida vidēji 4–6 nedēļas.
– Cik ilgi pacienti, kuriem ir sāpes, parasti 
uzturas slimnīcā?
– Pie mums Latvijas Onkoloģijas centrā tās ir aptu-
veni 5–7 dienas.
– Kā pacientus šajā laikā ārstē?
– Mēs novērtējam pacienta veselības stāvokli, 
koriģējam medikamentus un sniedzam tālākus 
ieteikumus, kas viņam jādara ģimenes ārsta uzrau-
dzībā. Izvērtējot pacienta sūdzības, nosakām pret-
sāpju terapiju un citas simptomātiskās terapijas 
nepieciešamību, ko pacienti parasti saņem intra-
venozi sistēmā. Ja ir nepieciešamība, pacientam 
veic analīzes un dažādus papildu izmeklējumus 
(ultrasonogrāfiju, rentgenogrammu u. c.) vai 
nosūta uz papildu konsultāciju pie speciālista. 
Tas palīdz precizēt slimības gaitu.
Pacients var atgriezties slimnīcā atkārtoti pēc 
nepieciešamības. Iepriecinošā ziņa ir tā, ka, valsts 
finansē onkoloģisko pacientu paliatīvo aprūpi, kas 
sevī ietver visu, par ko sūdzas pacients, – ne tikai 
sāpes, bet arī sliktu dūšu, vemšanu un citus simpto-
mus. Lai saņemtu valsts apmaksātu paliatīvo aprūpi 
slimnīcā, nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums.
– Vai galvenais ārstu uzdevums ir noņemt 
sāpes? 
– Protams, ir jāuzklausa visas pacienta sūdzības, 
bet, ja pacientam ir sāpes, ar to jātiek galā uzreiz. 
Ir svarīgi, lai pacientam nesāpētu un līdz ar to lai 
tiktu uzlabota viņa dzīves kvalitāte.
Kad cilvēkam sāp, viņš jūtas nesaprasts, izmisis, 
norūpējies un bažīgs, pacientam var būt miega 
traucējumi, saasināta uztvere un samazināta 

aktivitāte, viņu pārņem bezcerība un izmisums, 
ir samazinātas viņa funkcionālās un darba spējas, 
cieš arī līdzcilvēki – radinieki, jo nezina, kā palī-
dzēt. Savukārt pacienti, kuri dzer pretsāpju zāles 
un kuriem nav citu slimības simptomu, ir soci-
āli aktīvi – viņi strādā, apmeklē pasākumus, iet 
sabiedrībā, brauc ceļojumos utt. Līdz ar to mazi-
nās arī slimnieka psiholoģiskās problēmas – viņš 
jūtas drošs, noderīgs, uzklausīts un saprasts. Viņš 
ir saņēmis nepieciešamo medicīnisko palīdzību 
un dzīvo kvalitatīvu un pilnvērtīgu dzīvi.
– Kādas ir biežākās problēmas, ar kurām 
pacients sastopas pretsāpju terapijā?
– Terapijas pašā sākumā var būt neskaidrības 
par medikamentu lietošanu – kādās devās un 
cik bieži zāles jālieto. Atsevišķos gadījumos var 
rasties medikamentu blaknes. Tad jāvēršas pie 
ģimenes ārsta, lai koriģētu blakus parādības vai 
izrakstītu citus medikamentus, līdz tiek sasniegts 
rezultāts, kad pacients jūtas labi.
– Vai Latvijā pietiek pretsāpju medikamentu?
– Pateicoties sadarbībai ar Nacionālo veselības 
dienestu un ārstu Vilni Sosāru, Latvijā ir izveidota 
pretsāpju medikamentu sistēma. Līdz ar to medi-
kamentu klāsts pacientiem, kuri slimo ar kādu 
onkoloģisku slimību, Latvijā ir pietiekams. Mums ir 
pieejami medikamenti, lai sāpju sindromu novēr-
stu, – sākot no nesteroīdiem pretiekaisuma medi-
kamentiem līdz vājiem un stipriem opioīdiem.
Sāpes onkoloģijā novērš, ņemot vērā Pasau-
les Veselības organizācijas rekomendācijas, kas 
izstrādātas 1986. gadā. Medikamentu grupas, ar 
ko sāpes sāk ārstēt, ir nesteroīdie pretiekaisuma 
līdzekļi. Sāpēm pieaugot, medikamentus maina 
– sākumā uz vājajiem opioīdiem, un, ja tas nelīdz, 
tikai tad nozīmē stipros opioīdus, morfija atvasi-
nājumus. Tas nozīmē, ka ikviena pacienta sāpes 
izvērtē individuāli un arī ar vienkāršiem medika-
mentiem pareizās devās sāpes var novērst. Tur-
klāt onkoloģijā valsts tās finansē.
– Kas jauns pēdējā laikā Latvijā ieviests pret
sāpju terapijā?
– Pēdējo gadu laikā izlaušanās sāpju novēršanai 
lietojam jaunus opioīdu pretsāpju medikamen-
tus – tabletes, ko liek aiz vaiga vai zem mēles, 
un tādējādi sāpes mazinās apmēram pēc 5–10 
minūtēm. Bet tās lieto tikai tad, ja ir noteikta 
bāzes sāpju terapija. Bāzes sāpes ir vidēji stipras 
vai izteiktas hroniskas sāpes, kas ilgst vismaz trīs 
mēnešus un ir vismaz 12 stundas diennaktī, un 
pacienti saņem stipro opioīdu medikamentus 
šo sāpju novēršanai.
No 2014. gada kompensējamo zāļu sarakstā ir 
medikamenti, ar kuriem varam palīdzēt šādās 
situācijās. Turklāt pacients, kurš šīs sāpes piedzīvo 
vairākkārt un ar laiku tās jau atpazīst, var novērst 
sāpes mājas apstākļos.
Šajā jomā mēs strādājam pēc pasaules vadlīni-
jām, un mums pieejami tie paši medikamenti, 
kas pasaulē.
– Kādā apmērā valsts kompensē pretsāpju 
medikamentus onkoloģiskajiem pacientiem?
– Valsts simtprocentīgi kompensē pretsāpju 
medikamentus pacientiem, kuri slimo ar onko-
loģisku slimību. Ir, protams, individuāli gadījumi, 
kad nepieciešami medikamenti, kas netiek kom-
pensēti no valsts, tad pacientam ir jāmaksā pašam 
vai tikai jāpiemaksā.
– Kā ar sāpēm var tikt galā mājas apstākļos, 
kad pacients ir izrakstīts no stacionāra?
– Izrakstoties no slimnīcas, pacientam tiek izstās-
tīts, kādi medikamenti jālieto, cik bieži un kādās 
devās. Galvenais ir lietot izrakstītos medikamen-
tus noteiktajās devās un laikā, turklāt tas jādara 
pastāvīgi, nevis tikai tad, kad sāk sāpēt. Un jāsa-
darbojas ar ģimenes ārstu.

Līga Keiša-Ķirse: «Onkoloģiskajam pacientam jebkurā ārstēšanas posmā var būt 
dažāda rakstura un intensitātes sāpes. Tāpēc īpaši vēlos atgādināt, ka jāiet pie ģime-
nes ārsta un jāstāsta par savām sajūtām un sūdzībām. Nevajag domāt, ka sāpes ir 
onkoloģiskās slimības pamatā un ka ir jāsāp un jācieš, ja ir audzējs. Tā nav! Ikvienā 
situācijā ir iespējams rast risinājumu.»
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Sāpes – onkoloģiskā pacienta ikdiena? Nē!
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