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„Es Jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu; Es izņemšu
no Jūsu krūtīm akmens sirdi un ielikšu Jums miesas
sirdi.”
Ecēchiēla 36:26
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Rekomendācijas Latvijas Intensīvās Terapijas speciālistiem par potenciālo orgānu
donoru izvēles kritērijiem, nepieciešamajiem izmeklējumiem, terapiju un kopējo
taktiku.

Rekomendācijas sagatavotas balstoties uz Latvijs Republikas likuma “Par miruša
cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā”,
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 215 “Kārtība, kādā veicama smadzeņu un
bioloģiskās nāves fakta konstatēšana un miruša cilvēka nodošana apbedīšanai”,
Ministru kabineta noteikumiem Nr.70 “Noteikumi par cilvēka orgānu izmantošanu
medicīnā, kā arī cilvēka orgānu un miruša cilvēka ķermeņa izmantošanu medicīnas
studijām” un to grozījumiem Nr.390, Spānijas un Lielbritānijas vadlīnijām, kā arī
sadarbojoties ar Latvijas dažāda profila speciālistiem.

Autoru kolektīvs:
Eva Šteina – ārsts anesteziologs-reanimatologs
Pēteris Ošs – ārsts anesteziologs-reanimatologs
Juris Bormotovs - ārsts anesteziologs-reanimatologs
Aleksandrs Maļcevs – ārsts transplantologs
Jānis Jušinskis – ārsts transplantologs
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Potenciāls donors
Mūsu uzdevums ir agrīni identificēt pacientus, kuru smadzeņu bojājumi nav
savienojami ar dzīvi.
Par potenciālu orgānu donoru var būt tikai tāds pacients, kuram ir :
1) Zināms neatgriezeniskā smadzeņu bojājuma iemesls
2) Smadzeņu garozas un smadzeņu stumbra pilnīgs refleksu zudums
Un ir izslēgta sekojošu faktoru ietekme :
1) Primāra hipotermija ( < 35 ⁰ C)
2) Medikamentu intoksikācija
3) CNS sistēmu nomācošu līdzekļu lietošana (opiāti, benzodiazepīni, barbiturāti,
trankvilizatori, hipnotiķi, Na Oxibutirāts u.tml.)
4) Neiromuskulāra blokāde
5) Endokrīna vai metabola koma, alkohola intoksikācija
NB! Ja pēdējo 24 stundu laikā lietoti augstāk minētie medikamenti vai pacienta ķermenis ir
mākslīgi atdzesēts, pacienta novērošanu var sākt 12 stundas pēc minēto faktoru iedarbības
pārtraukšanas. (Ministru kabineta noteikumi Nr.215 Rīgā 2007.gada 27.martā (prot. Nr.21 5.§).

-

Ķermeņa serdes temperatūra < 35 ⁰C izraisa samaņas traucējumus, savukārt <28 ⁰C rada
arefleksiju.
Alkohola koncentrācija >3 ‰ rada apziņas traucējumus, bezsamaņu, arefleksiju.
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Biežākie galvas smadzeņu bojājumu veidi, kuri rada smadzeņu
nāvi :

I/C hematoma

SAH

Anoxija
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Smadzeņu nāves diagnostika. Testi un novērojumi.

- Klīniskie testi (smadzeņu garozas un smadzeņu stumbra refleksu
neatgriezenisks zudums) 24 h novērojumu laikā
vai
- Klīniskie testi (smadzeņu garozas un smadzeņu stumbra refleksu
neatgriezenisks zudums) 12 h novērojumu laikā un izoelektriska
līnija Elektroencefalogrāfijas izmeklējumā 30 min reģistrācijas
laikā
vai
- Klīniskie testi (smadzeņu garozas un smadzeņu stumbra refleksu
neatgriezenisks zudums) 6 h novērojumu laikā un abpusējā
doplerogrāfijā vai abpusējā angiogrāfijā konstatēts intrakraniālās
asinsrites zudums

P.S.Ja kā instrumentālo metodi izvēlas CTA, tad pirms kontrastvielas ievades
nedrīkst aizmirst veikt CT-natīvi, un tikai pēc tam - ar kontrastvielas ievadi.
Tas palīdz izslēgt artefaktus, ko rada stāze asinsvados.
Smadzeņu nāvi - dziļu bezsamaņas stāvokli, kuru raksturo pilnīgs un
neatgriezenisks visu galvas smadzeņu funkciju zudums, - konstatē, ja pacienta
sirdsdarbību un gāzu apmaiņu plaušās uztur, izmantojot reanimācijas vai intensīvās
terapijas pasākumus, un ja pacientam ir šādi simptomi:
- pilnīgs un noturīgs samaņas zudums – GKS 3 balles
- platas vai vidēji platas uz gaismas kairinājumu nereaģējošas acu zīlītes (un
nav lietoti midriātiķi! )
- spontāno kustību trūkums (smadzeņu nāves gadījumā ir saglabāti spinālie
refleksi, kas var radīt spontānas kustības perifēri);
- reakcijas zudums uz sāpju kairinājumu trijzaru nerva zonā (supraorbitāli un
infraorbitāli);
- radzenes refleksa zudums (ramus ophthalmicus zars no III vai V kraniālā
nerva, II un VII kraniālais nervs;
- okulocefālā refleksa zudums (III, IV un VIII kraniālais nervs);
- okulovestibulārā refleksa zudums ( III, IV, VI un VIII kraniālais nervs);
- noturīgs spontānās elpošanas zudums.
Ja minētie simptomi saglabājas nemainīgi vismaz 24 stundas un pacients nav saņēmis narkotiskos
pretsāpju līdzekļus, trankvilizatorus, miega līdzekļus, miorelaksantus vai citas centrālās nervu sistēmas
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darbību kavējošas vielas, kā arī ja pacienta ķermenis nav mākslīgi atdzesēts, ir pamats pacienta
smadzeņu nāves fakta konstatēšanai. Ja smadzeņu nāves faktu apstiprina, izmantojot daudzkanālu
elektroencefalogrāfiju vai smadzeņu angiogrāfiju, vai galvas smadzeņu asinsvadu doplerogrāfiju,
novērošanas laiks tiek saīsināts. (Ministru kabineta noteikumi Nr.215 ,Rīgā 2007.gada 27.martā (prot.
Nr.21 5.§))

Kopējie smadzeņu stumbra refleksu pārbaudes testi :

[Ministru kabineta noteikumi Nr.215 , Rīgā 2007.gada 27.martā (prot. Nr.21 5.§), punkts 2.]

Lēmumu par smadzeņu nāves fakta konstatēšanu pieņem anesteziologs
reanimatologs un pacienta galvas smadzeņu nāves diagnostikai nepieciešamos
izmeklēšanas datus norāda pacienta galvas smadzeņu nāves diagnostikas kartē
(skat.pielikums Nr 1).
Pacienta galvas smadzeņu nāves diagnostikas karti pievieno pacienta
medicīniskajai dokumentācijai (slimības vēsturei), un to paraksta anesteziologs
reanimatologs un neirologs vai neiroķirurgs.
Ja smadzeņu nāves fakta apstiprināšanai izmanto daudzkanālu
elektroencefalogrāfiju, smadzeņu angiogrāfiju vai galvas smadzeņu asinsvadu
doplerogrāfiju, minēto karti paraksta arī attiecīgais ārsts speciālists. [Ministru kabineta
noteikumi Nr.215 , Rīgā 2007.gada 27.martā (prot. Nr.21 5.§), punkts 5.]

Pēc pacienta smadzeņu nāves fakta konstatēšanas anesteziologs reanimatologs
pārtrauc pacienta reanimāciju vai intensīvo terapiju un fiksē nāves iestāšanās laiku
pacienta galvas smadzeņu nāves diagnostikas kartē un medicīniskajā dokumentācijā
(pacienta slimības vēsturē) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ārstniecības iestāžu
medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtību. [Ministru kabineta
noteikumi Nr.215 , Rīgā 2007.gada 27.martā (prot. Nr.21 5.§), punkts 6.]
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Potenciālā orgānu donora raksturojums
Absolūtas kontrindikācijas orgānu donācijai :
-

Sepse un/vai diseminēta, nekontrolēta infekcija
HIV
Malignitāte (stacionēšanas brīdī vai anamnēzē) ar potenciālu veidot metastāzes
(izņemot primāri galvas smadzeņu audzēji ar pierādītu histoloģisko specifiku)
Hroniski orgāna bojājumi ar strukturālu, neatgriezenisku tā bojājumu

Kopējais potenciālā orgānu donora raksturojums un nepieciešamā
informācija:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Pacienta vārds, uzvārds, personas kods (pacienta dzīves laikā izteiktās
vēlmes pārbaudei Iedzīvotāju Reģistrā)
Vecums, dzimums
Auguma garums un svars
Asins grupa, Rh
Asins analīzes :
• Hgb, Leik, Tr
• CRO
• CMV, HIV, sifiliss, HBV, HCV (šī seroloģiskā izmeklēšana tiek veikta
LTC laboratorijā, asins analīzes paņem LTC personāls)
Stacionēšanas ilgums, stacionēto dienu skaits ITN, MPV dienu skaits
Antibakteriālā terapija
Hemodinamika (kateholamīnu devas, ilgums, hipotensijas epizodes)
Šķidruma balanss pēdējo 24 h laikā

Papildinformācija par potenciālo nieru donoru:
Vecums nav ierobežojošs faktors, bet gan nieru funkcija un donora
dzīves un saslimšanu anamnēze
Urīna analīze
USG nierēm + Doppler
Seruma kreatinīns stacionēšanas brīdī un atkārtoti ik 24 h
Jāatceļ nefrotoksiski medikamenti
Relatīvas nieru donācijas kontrindikācijas :
•
Arteriālā (nekontrolēta) hipertensija
•
Cukura diabēts
•
Akūta nieru mazspēja stacionēšanas brīdī
-

Papildinformācija par potenciālo aknu donoru :
•
•

•

Vecums ( < 70 g.v.)
Viss iepriekš minētais par kopējo potenciālo orgānu donoru raksturojumu +
papildus asins analīzes (ASAT, ALAT, GGT, LDH, sārmainā fosfatāze,
bilirubīns, kopējais olbaltums, albumīns, elektrolīti : Na ⁺, K⁺, Ca²⁺, Mg²⁺)
Vēdera dobuma orgānu US, vēlama CT
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Anamnēze – alkohola lietošana (ilgums, biežums), vēdera dobuma traumas,
operācijas, lietotie medikamenti
Šī brīža stacionēšanas detalizēta informācija :
Na⁺ līmenis serumā ( nepieļaut Na⁺ > 155 mmol/L, jo hipernatriēmija
donora organismā vēlāk izsauc citolīzi recipienta organismā sakarā ar krasām
osmozes izmaiņām)
Turpināt pilnvērtīgu enterālo barošanu ( adekvāta enterālā barošana
saglabā glikogēna rezerves aknās)
MPV parametri (Augsta PEEP lietošana (>12 mHg) rada sastrēguma
veidošanos aknās)
Papildus kontrindikācijas donora aknu izmantošanai:
HBV vai HCV infekcija.
•

Papildinformācija par potenciālo sirds donoru :
•

Vecums (<60 gadu vecuma)
• TransTorakālais Eho izmeklējums (ja pieejams)
• EKG (iestājoties stacionārā un atkārtoti dinamikā ik 24h)
• Miokarda boj.marķieri (CK-MB, Troponins – I) atkārtoti ar 12 h intervālu
• Rtg-thoracis
• Anamnēze
• PAH , MI, sistēmas saslimšanas
Šī brīža stacionēšanas detalizēta informācija :
• Viss iepriekš minētais par kopējo potenciālo orgānu donoru
raksturojumu + vai ir plaušu tūskas pazīmes
Koronarogrāfijas indikācijas: ja ≥ 3 RF
• Riska faktori:
– smēķēšana;
– hipertenzija;
– cukura diabēts;
– hiperlipidēmija;
– ĶMI>32;
– KSS anamnēzē;
– Išēmija uz EKG;
– anterolaterālās sienas diskinēzija Echo izmeklējumā;
– EF<40%.
- vīrieši >55 g.v., sievietes >60 g.v.;
- vīrieši > 40 g.v., sievietes >55 g.v. + 2 vai vairāki RF
Papildus kontrindikācijas donora sirds izmantošanai:
Stāvoklis pēc KPR
MI ananmnēzē, vai akūts
Strukturālas sirds izmaiņas

Papildinformācija par potenciālo plaušu donoru :
•

Vecums (< 45 gadu vecuma, 45-55 gadi - individuāli izskatāms)
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•
•

•

•

•
•

Rtg-thoracis un/vai CT krūšu kurvja orgāniem (ja pieejams)
Asins gāzu analīzes : paO2, paCO2, pH (aktuālais PaO2/FiO2 elpojot 100%
FiO2 [pirms asins gāzu parauga paņemšanas nodrošina 15 minūšu MPV ar
100% FiO2 un PEEP 5 cmH2O ). PaO2/FiO2 jābūt > 300.
Anamnēze
• Malignitāte (jebkura operācija), plaušu slimības (astma, HOPS,
pneimonijas, pleirīti, pneimotoraksi, tuberkuloze, etc)
• Citas saslimšanas
• Smēķēšana (cik sen, cik daudz (<20 pak/gadiem), un vai šobrīd smēķē)
• Krūšu kurvja traumas anamnēzē (Izteiktas vienpusējas pataloģijas
gadījumā var izmantot pretējās puses plaušu vienas plaušas
transplantācijai)
• Krūšu kurvja operācijas anamnēzē, pleiras telpas drenāžas anamnēzē
Nāves iemesls
• Traumas gadījumā detalizēts krūšu kurvja traumu apraksts (Neliela
plaušu kontūzija vai ribu lūzumi, kas nav saistīti ar plaušu bojājumiem,
netiek uzskatīti par kontrindikāciju donora orgāna izmantošanai.
Kontūziju jādiferencē no pneimonijas vai aspirācijas izraisīta plaušu
infiltrāta, kas ir uzskatāms par kontrindikāciju)

Šī brīža stacionēšanas detalizēta informācija :
• Traheostomija/Orotraheāla intubācija
• Aspirācijas pazīmes (svešķermeņi vai kuņģa saturs. Apstiprināta kuņģa
satura aspirācija elpceļos, pneimonija vai ģeneralizēta infekcija ir
uzskatāmas par absolūtām kontrindikācijām donora plaušas
izmantošanai). Raksturot no elpceļiem iegūto saturu (krāsa, daudzums
u.c.)
• Plaušu tūskas pazīmes
Fibrobronhoskopijas atradne (ja pieejams)
Trahejas aspirāta/ bronhu skalojuma bakterioloģijas rezultāti (ja pieejami)
Ilgstoša trahejas intubācija (>3dienas) ir viens no riska faktoriem, kas var
izraisīt infekcijas elpceļos. Šādā gadījumā jāpaņem trahejas un bronhiālā koka
sekrēta uzsējums un jāizolē slimības izraisītājs. Donora plaušas izmantošana ir
iespējama, ja slimības izraisītājs ir jutīgs pret medikamentiem.
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-

Papildus kontrindikācijas donora plaušu izmantošanai:
Agrākas plaušu saslimšanas (astma)
Trahejas intubācija > 10 dienām

Katrā gadījumā, izvērtējot kontrindikācijas, nepieciešams individuāls lēmums,
kas balstīts uz citiem parametriem (asins oksigenizācijas rādītāji, rentgena
izmeklējumu atradne, bronhoskopijas atradne, infekciju pazīmes).
Rekomendācijas potenciālā plaušu donora uzturēšanai:
Agrīna Metilprednizolona ievade var samazināt ekstravaskulāru šķidruma
akumulāciju plaušās (15 mg/kg ik pēc 24 h).
Fibrobronhoskopija – elpceļu sanācijai, kontrindikāciju atpazīšanai, sekrēta
iegūšanai bakterioloģiskai izmeklēšanai, nepieciešamības gadījumā var veikt
BAL.
Arteriālās asins gāzes ik 6 h.
“Lung recruitment” pēc katras atvienošanas no MPV vai ik 2 h ( ja ir pieredze
šī manevra veikšanā)
Pasīva pacienta pozicionēšana daļējā sānus guļā ik 2 h, lai izvairītos no
atelektāžu veidošanās plaušu mugurējā virsmā
Ventilācijas tilpums (TV) : 6 – 8 ml/kg (rēķinot uz ideālo ķermeņa masu)
PEEP > 5 – 8 < 10 cm H2O
PIP < 25 cm H2O
pH : 7,35 – 7,45
PaCO2 : 33,7 – 45 mmHg
PaO2 : > 100 mmHg
PaO2/FiO2 > 300 mmHg
SpO2 : > 95% ar zemāko iespējamo FiO2 (ideāli < 0,4)
Pirms transportēšanas uz operāciju zāli, rekomendē turpināt MPV ar FiO2 = 1%
20 – 30 min
-
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Kopējie potenciālā orgānu donora uzturēšanas principi
Terapijas taktikas maiņa no “uz pacientu vērsta ārstēšana” uz
vērsta terapija” pēc smadzeņu nāves diagnostikas.
-

-

-

-

-

-

“uz orgānu

Normovolēmija (CVP – 8 - 10 mmHg), pirmā izvēle ir kristaloidu infūzi
volēmijas nodrošināšanai, kontrolējot Na ²⁺ līmeni asins serumā, nepieļaujot
hiperNa ²⁺ >155 mmol/L. HiperNa²⁺ gadījumā izvēles kristaloids ir
S.Glucosae 5% i/v, kā arī H20 caur nazogastrālo zondi.
Uzturēt adekvātu asinsspiedienu (Sistoliskais asins spiediens >100 mmHg,
vidējais asins spiediens 70 – 100 mmHg, sirdsdarbības frekvence < 100x¹,
sirds indekss > 2.1 l/min)
Turpina uzsākto antimikrobiālo terapiju
Ja kādā no mikrobioloģiskiem paraugiem ir verificēts infekcijas izraisītājs,
uzsāk ārstēšanu atbilstoši antibakteriālai jutībai vismaz 24h pirms orgānu
eksplantācijas, neskaidrību gadījumā konsultējas ar LTC komandu,
infektologu. Nekontrolēta bakterēmija, sepse ir kontrindikācija donācijai,
tāpēc jāizvērtē kolonizācijas vai sistēmiskas infekcijas risks. Par antimikrobās
terapijas turpināšanu recipientam izlemj transplantācijas komanda, atbilstoši
izolētajam mikrobam un transplantētajam orgānam.
Turpina enterālo barošanu, saglabājot donora pozīciju gultā ar paceltu gultas
galvgali 30˚ leņķī.
Hiperglikēmijas korekcija ar nepārtrauktu īsas darbības insulina ievadi , mērķa
glikēmija 4 – 8 mmol/L.
Normotermijas uzturēšana.
Koagulācija : INR<1,5 ; Tr > 50 000 ; Hb > 7 g/dL
Bezcukura diabētam raksturīga diurēze >3-4 ml/kg/h vai 200-250 ml/h ,
hipernatriēmija (>145 mml/L) un hiperosmolaritāte (>300 mosm/L) asinīs, bet
hipoosmolaritate urinā (<300 mosm/L). Terapijā pievieno Desmopresinu i/v 14 μg bolusā, tālāk 1-2 μg ik pēc 6 stundām vai intranazāli 5-25 μg ik pēc 8-12
stundām (1 deva intranazāli, ievērojot medikamenta ražotāja instrukciju par
aerosola pareizas lietošanas tehniku).
Metilprednizolons : 15 mg/kg i/v ik 24 h (hemodinamiski nestabiliem
donoriem).
Tahiaritmiju gadījumā – Amiodarons.
Simpātiskās vētras gadījumā rekomendē lietot tikai īsas darbības
medikamentus. Hipertensijas korekcijai rekomendē - (Labetalols perfūzijā, Na
Nitroprusids perfūzijā , Clophazolins i/v frakcionēti).
Hipotensijas gadījumā, ja panākta normovolēmija, uzsāk vazoaktīvo
medikamentu ievadi ( Noradrenalins; ja nepieciešams uzlabot sirds
kontraktilitāti – pievieno Dobutaminu, ja iespējams – PiCCO monitorings).
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Orgānu eksplantācijas laikā operāciju zālē rekomendē:
-

-

Uzturēt MAP 100 mmHg, SAS > 100 mmHg, SF < 100 x¹
Diurēze > 100ml/h
Spinālo refleksu blokādei – ilgas darbības muskuļu relaksanti
SoluMedrol 500 mg i/v vai Metilprednizolons 30 mg/kg i/v var samazināt
reperfūzijas radīto bojājumu orgānos (pēc transplantācijas brigādes
norādījumiem)
Orgānu eksplantācijas laikā, lai novērstu vai mazinātu ķirurģiskā stimula
izraisīto vazokonstrikciju un hipoperfūziju iekšējos orgānos, ja hemodinamika
pieļauj, rekomendē lietot opioidus (saistās ar specifiskiem receptoriem
muguras smadzenēs) un/vai halogēnos gaistošos anestēzijas līdzekļus.
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Donoru sirdsdarbības apstāšanās gadījumā:
Gadījumos, kad reanimācijas nodaļā atrodas pacients ar smagu galvas
smadzeņu bojājumu (ir uzsākta vai plāno uzsākt galvas smadzeņu nāves diagnostikas
karti) vai citu orgānu bojājumu, kas nav savienojams ar dzīvi, mēdz progresēt
hemodinamiska nestabilitāte, un pacienta stāvokli neizdodas stabilizēt pielietojot visu
iespējamo terapiju. Šādos gadījumos apsvērt laicīgu sazināšanos ar LTC koordinātoru,
lai lemtu par potenciālo orgānu (galvenokārt nieru) donēšanu pēc pacienta bioloģiskās
nāves konstatācijas.
Primāra informācija, kas tiek sniegta koordinātoram:
1. Pacienta vārds, uzvārds, personas kods (pacienta dzīves laikā izteiktās
vēlmes pārbaudei Iedzīvotāju Reģistrā)
2. Pacienta asins grupa
3. Pacienta vecums
4. Diagnoze
5.Hemodinamikas radītāji (sirdsdarbības frekvence, asinsspiediens), bilance,
prognozējams iznākums.
Pēc

pacienta

sirdsdarbības

apstāšanās

nekavējoties

tiek

uzsākta

kardiopulmonāla reanimācija. Gadījumos, ja reanimācijas pasākumi nav efektīvi, tiek
konstatēta pacienta nāve.
Bioloģisko nāvi - organisma dzīvības funkciju neatgriezenisku zudumu, kas nav
novēršams ar reanimācijas vai intensīvās terapijas metodēm, -konstatē pacienta
ārstējošais ārsts (Ministru kabineta noteikumi Nr.215 p.7, 2007.gada 27.martā).
Ja pacientam veikti reanimācijas vai intensīvās terapijas pasākumi, pacienta
ārstējošais ārsts bioloģiskās nāves laiku nosaka pacienta sirdsdarbības apstāšanās
brīdī. Ārstējošais ārsts aizpilda un paraksta reanimācijas pasākumu protokolu
(skat.pielikumā) un pievieno to pacienta medicīniskajai dokumentācijai (slimības
vēsturei) (Ministru kabineta noteikumi Nr.215 p.8, 2007.gada 27.martā).
Pēc pacienta nāves konstatācijas, pacients tiek uzskatīts par potenciālo orgānu
donoru. Atbilstoši pasaulē pieņemtiem standartiem pirms orgānu ieguves operācijas
tiek nodrošināts 5 minūšu nepieskaršanas periods (lai nodrošinātu galvas smadzeņu
saglabāto struktūru bojāeju ja tādas palika), pēc kā tiek turpināta netiešā sirds masāža,
kā arī mākslīgā plaušu ventilācija - ar mērķi mazināt siltuma išēmijas radīto iekšējo
orgānu bojājumu. Intravenozi tiek ievadīts Heparin 25000 DV, Methylprednisolon
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1000 mg, Cefasolin 2000 mg (vai atbilstoši izmeklēšanas rezultātiem uz mikrofloru
un jūtību), kā arī tiek uzsākta Ringeri vai Sol.NaCl 0,9% ievade maksimālā ātrumā,
bet ne vairāk kā 3000 ml. Minētie preparāti tiek ievadīti izmantojot centrālo venozo
pieeju. Šajā laikā līdz brīdim, kad tiek uzsākta orgānu konservācija, vēlama sirds
elektriskās aktivitātes monitorēšana, kā arī netiešā asinsspiediena noteikšana ar 5
minūšu intervālu vai, ideālā gadījumā, tiešā asinsspiediena nepārtraukta monitorēšana.
Atbilstoši LTC izstrādātam algoritmam, kardiopulmonālas reanimācijas un sirds
netiešās masāžas kopējais laiks nedrīkst pārsniegt 60 minūtes.
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Pediatriska donora sagatavošana
Mērķa lielumi
Specifiskie mērķi ir nepieciešami lai optimizētu sagatavošanu, ieskaitot: inotropo
medikamentu lietošanas minimizēšanu, arteriāla asinsspiediena normalizēšanu,
oksigenācijas un ventilācijas optimizēšanu, elektrolītu bilances traucējumu korekciju,
volēmijas kontroli.
Vispārēji mērķi

18

Mērķa lielumi pediatriskam donoram

Hemodinamisku rādītāju ārpus normas sliekšņi pediatriskam donoram

19

Rekomendāciju kopsavilkums:
Kardiovaskulārs atbalsts


Pediatriska donora sagatavošanā ļoti svarīga loma vitālo rādītāju mērķu
sasniegšanai.



Rekomendēts nodrošināt invazīva arteriālā spiediena un centrāla venozā
spiediena monitoringu visiem potenciāliem donoriem (Grad. 2C). Jānodrošina
striktu škidruma (angl. «input/output») monitoringu. Bērniem, kuri vecāki par
10 gadiem nepieciešamības gadījumā jānodrošina Swan-Ganz katetra
implantāciju ar sēkojošu monitoringu. Nepieciešams apsvert arī PICCO
monitoringu.



Hipotenzijas korekcijai rekomendēta agresīva šķidruma slodze kombinācijā ar
inotropiem un vazopressoriem, sasniedzot un uzturot attiecīgus vitālo rādītāju
mērķus: CVS 8-10 mm Hg, diurēze > 1 ml/kg/st lielākiem bērniem, > 2
ml/kg/st mazākiem (skat.tabulu).



Hipovolēmijas korekciju rekomendēts sākt un turpināt ar kristaloīdu
šķīdumiem. No sintētiskiem koloīdiem rekomendējams atturēties, jo tie var
pastiprināt nieru bojājumu. No glikozi saturošiem šķīdumiem rekomendējams
atturēties, jo tie var potenciēt osmotisku diurēzi, tādējādi padziļinot
hipovolēmiju. Pārmērīga šķidruma slodze draud ar plaušu tūsku, tāpēc
pacients rūpīgi jāmonitorē.



Ja ar šķidruma slodzi netiek sasniegts efekts, terapijai jāpievieno inotropi un
vazokonstriktori. Kā izvēles inotropo līdzekli rekomendējams lietot dopamīnu,
jācenšās atturēties no devām virs 10 mcg/kg/min (Grad. 2C).



Kā skābekļa piegādes un audu perfūzijas rādītājus rekomendēts izmantot
laktāta līmeņa un SvO2 vai ScvO2 mērījumu sērijas (angl. «trends»). Ja
augstāk minētie rādītāji ir normas robežās, ir pieļaujami zemāki arteriālā
spiediena rādītāji ar mērķi mazināt inotropu un/vai vazokonstriktoru devas.



Vazokonstriktoru lietošana pieļaujama, ja iepriekšējās darbības nav devušas
nepieciešamus rezultātus. Rekomendējams izmantot minimālās nepieciešamas
devas hemodinamikas uzturēšanai.



Aritmijas novēršanai rekomendēts agresīvi un savlaicīgi koriģēt traucējumus,
kuri radušies smadzeņu nāves rezultātā: hipovolēmiju, hipotermiju,
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hipertermiju, hipoksiju, elektrolītu bilances traucējumus, kā arī mazināt
inotropo un vazokonstriktoro līdzekļu devas. Bradiaritmijas korekcijai nav
ieteicams lietot atropīnu, bet lietot epinefrīnu vai dopamīnu. Izoproterenols
apsverams, bet var izraisīt asinsspiediena krišanos. Tahiaritmijas korekcijai
izmantot lidokaīnu vai/un amiodaronu standartdevās, apsverama
elektrokardioversija.
Ventilācija


Ventilācijas nodrošināšanai rekomendēts izmantot ET cauruli ar manšeti
(pacienti ar ET cauruli bez manšetes jāpārintubē). Spiedienam manšetē jābūt >
25 cm H2O lai maksimāli pasargātu potenciāli transplantējamās plaušas no
aspirācijas.



MPV režīma parametri rekomendējam uzturēt balstoties uz arteriālo asinsgāzu
rādītājiem: PaO2 +/- 100 mm Hg, PaCO2 = 35-45 mm Hg.



Kā sākuma MPV režīmu rekomendēts izmantot kontroli pēc tilpuma (angl.
«Volume Control»). Kontrole pēc spiedienu ieteicama pacientiem ar zemu
plaušu iestiepjamību, respektīvi ja pīķa un plato spiedieni (angl. «Ppeak»,
«Pplateau») pārsniedz 25-30 cm H2O. Rekomendētais sākuma PEEP ir 5 cm
H2O, FiO2 jābūt minimālam ar kuru iespējams uzturēt SpO2 ≥ 95%. Elpošanas
tilpumu rekomendējams uzturēt 8-10 ml/kg aktuāla svara lai mazinātu
atelektāzes rašanos. Ja pīķa spiedieni ar tādiem elpošanas tilpumiem ir augsti,
ir pieļaujama Vt samazināšana līdz 6-8 ml/kg.

Hormonaiztājterapija


Hormonaizstājterapija ir indicēta visiem pediatriskiem donoriem.



Uzreiz pēc smadzeņu nāves diagnozes jāievada metilprednizolona bolusa deva
20-30 mg/kg.



Hiperglikēmijas korekcija ar intravenozo insulīnu rekomendēts uzsākt tikai
tad, ja glikozes līmenis plazmā pārsniedz 10-11 mmol/L.



Insulīna terapija jākoriģē pēc attiecīga infūzijas protokola un glikozes līmeņa
sērijveida mērījumiem.
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Desmopresīna ievadi rekomendējam ievadīt visiem donoriem: 1.ar nestabīlu
hemodinamiku; 2.gadījumos ja pieaug inotropu un vazokonstriktoru devas;
3.grūti kontrolējamu ar šķidrumu slodzi bezcukura diabētu; 4.pavadošu
diskoagulāciju.



Desmopresīna devu rekomendēts koriģēt, lai uzturētu diurēzi ap 3-4 ml/kg/st.



Ņemot vērā levotiroksīna intravenozās formas trūkumu Latvijā, perorālas
formas lietošana apšaubāma.

Barošana


Visiem donoriem rekomendēts turpināt enterālu zondes barošanu ar vecumam
piemērojamiem maisījumiem, nodrošinot bāzes kalorāžas līmeni (angl. «Basal
metabolic rate»).



Gadījumos, kad enterālā barošana nav iespējama, rekomendējam TPE.

Hipotermija


Pediatriska donora termoregulācijas monitorēšanai rekomendēts izmantot t.s.
serdes (angl. «core») temperatūru < 38 un >36 o C.



Uzturēšanai izmantot aktīvu sildīšanu: termosegas ar regulējamu temperatūru,
MPV aparāta mitrinātājus, intravenozi ievadāmā šķīduma sildīšana, kuņģa
un/vai urīnpūšļa lavāža ar siltiem šķīdumiem.

Antibiotikas


Apsverama tikai pie indikācijām — respektīvi infekcijas pazīmes.



Ja terapija uzsākta pirms smadzeņu nāves iestāšanās, tā jāturpina.



Rutinēta ievade nav rekomendējama.
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Likums
Mirušo donoru izmantošanu orgānu transplantācijā regulē Latvijas Republikas
likums „Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu
izmantošanu medicīnā” (1992.gada 15.decembrī, ar grozījumiem), Ministru kabineta
noteikumi Nr. 70 „Noteikumi par cilvēka orgānu izmantošanu medicīnā, kā arī
cilvēka orgānu un miruša cilvēka ķermeņa izmantošanu medicīnas studijām”
(2013.gada 29.janvārī, ar grozījumiem Nr. 390 no 2014.gada 8.jūlija) un 215
„Kārtība, kādā veicama smadzeņu un bioloģiskās nāves fakta konstatēšana un miruša
cilvēka nodošana apbedīšanai” (2007.gada 27.martā).
Saskaņā ar likumu, katram pilngadīgam un rīcībspējīgam Latvijas
iedzīvotājam ir nodrošināta iespēja dokumentāri noformēt savu piekrišanu vai
aizliegumu kļūt par orgānu donoru pēc nāves. Tas tiek veikts ar Latvijas Iedzīvotāju
Reģistra palīdzību, un šī izteiktā griba ir obligāti respektējama izlemjot jautājumu par
iespējamo orgānu iegūšanu pēc nāves.
Ja Iedzīvotāju reģistrā nav ziņu par mirušā cilvēka aizliegumu vai atļauju izmantot
savu ķermeni, audus un orgānus pēc nāves, šā cilvēka laulātajam, vecākiem,
pilngadīgajiem bērniem, brāļiem vai māsām (turpmāk — tuvākie piederīgie) ir
tiesības rakstveidā informēt (brīvā formā) ārstniecības iestādi (audu un orgānu ieguves
centrus) par viņa dzīves laikā izteikto gribu. Gadījumā, kad sarunā (vai aizlieguma
dokumentārā noformēšanā) piedalās vairāki tuvākie piederīgie, galvenā noteicošā
balss ir pacienta laulātajam, bet, ja tāda nav, — pilngadīgam un rīcībspējīgam
tuvākajam radiniekam šādā secībā: pacienta bērniem, pacienta vecākiem, pacienta
brālim vai māsai, pacienta vecvecākiem, pacienta mazbērniem (LR Pacientu Tiesību
likums, 7. pants 1.punkts), (pēc citu valstu likuma – „next-to-kin”, respektīvi, mirušā
cilvēka tiešais mantinieks). Piederīgo intervēšanas (sarunas) faktu fiksē donora
medicīniskajā dokumentācijā (stacionāra pacienta medicīniskajā kartē (veidlapa
Nr.003/u)) un paraksta ārstējošais anesteziologs-reanimatologs un transplantologs vai
transplantācijas koordinators, kurš veica intervēšanu.
Miruša cilvēka audu un orgānu izņemšanu transplantācijai donora nāves gadījumā
drīkst izdarīt, ja Iedzīvotāju reģistrā nav ziņu par mirušā cilvēka aizliegumu izmantot
audus un orgānus pēc nāves un ja šā cilvēka tuvākie piederīgie līdz audu un orgānu
izņemšanas operācijas sākumam nav rakstveidā informējuši ārstniecības iestādi par
mirušā cilvēka dzīves laikā izteikto aizliegumu izmantot viņa audus un orgānus pēc
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nāves. Miruša bērna audus un orgānus aizliegts izņemt transplantācijai, ja to
rakstveidā nav atļāvis viens no vecākiem vai aizbildnis (LR likums „Par miruša
cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā”, 11.
pants).

PIELIKUMS
Pacienta galvas smadzeņu nāves diagnostikas karte
2007.gada 27.marta noteikumi Nr.215
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2.pielikums, Ministru kabineta ,2007.gada 27.marta noteikumiem Nr.215
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Reanimācijas pasākumu protokols

 pēc 2012. Gada KPR vadlīnijām medikamentu ievadi intratraheāli neveic.
Defibrillācijai lieto monofāzisko 360 J lādiņu.
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LATVIJAS TRANSPLANTĀCIJAS CENTRS
Telefonu numuri :
Mobilie tel. koordinatori :

Svetlana Bezručko

2925 0985

Ligita Solovjeva

2921 3251

Ella Šebeko

2986 4944

Mobilie tel. transplantologi : Jānis Jušinskis
Viktors Ševeļovs

2947 2916
2912 8687

Vadims Suhorukovs 2957 5858
Aleksandrs Maļcevs 2936 8821
reanimatologs

Eva Šteina

2645 6486

Koordinatori ( Balttransplant ofiss, darba laikā):

6706 9570

Nod. vad. (Balttransplant nodaļa) :

6706 9598

PSKUS dispečeri

6706 9550
6706 9340
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„Orgānu ziedošana ... ir mīlestības žests. Tā
nav tikai kaut kā mums piederoša atdošana, tā
ir kaut kā no mums pašiem atdošana.”
Romas Pāvests Francisks
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