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1. Ievads 

1.1. Problēmas aktualitāte 

 Hronisks C vīrushepatīts (HVHC) ir pasaulē plaši izplatīta slimība, kas izraisa 

tādus smagus aknu bojājumus kā aknu cirozi, barības vada vēnu varikozi un to asiņošanu, 

hepatocelulāru vēzi un aknu mazspēju, kas bieži noved pie aknu transplantācijas vai 

nāves. Vīrusu izraisīto hepatītu biežums attīstītajās pasaules valstīs svārstās 1–3% 

robežās, citur sasniedzot pat līdz 35% (Wasley A. et al, 2000). Mirstību hroniska C vīrusa 

hepatīta slimniekiem nosaka aknu cirozes attīstība, kas ir progresējošas fibrozes gala 

rezultāts. Tāpēc aknu fibrozes progresa novērtējums ir prognostiski svarīgs katram 

pacientam dzīvībai bīstamu komplikāciju riska noteikšanai. Optimālas fibrozes skrīninga 

stratēģijas definēšana ir svarīga īpaši tāpēc, ka mūsdienās ir pieejami efektīvi fibrozi 

mazinoši ārstēšanas līdzekļi. Hroniskam C vīrushepatītam tie ir pegilētais interferons un 

ribavirīns (Poynar T et al, 2003 u.c.), lamivudīns hroniskam B vīrushepatītam, alkohola 

lietošanas ierobežojumi alkohola aknu slimībai utt. Aknu morfoloģiskā stāvokļa 

noteikšanai par zelta standartu joprojām tiek uzskatīta punkcijas biopsijas materiāla 

analīze. Tomēr tai ir virkne ierobežojumu: pietiekami augsts viltus negatīvu rezultātu 

biežums, komplikāciju risks, diskomforts un hospitalizācijas izmaksas (Nord JH, 1982). 

Netiešai aknu fibrozes attīstības noteikšanai tiek lietota virkne laboratorisko testu. 

Uzskata, ka ekstracelulārās matrices seruma marķieri ir ticami aknu fibrozes rādītāji 

(Franck P. et al, 1992). Fibrozes diagnostikā lieto vairāku bioķīmisko rādītāju 

kombinācijas, kā protrombīna indekss, seruma gamma glutamiltranspeptidāze, 

apolipoproteīns u.c., kas veido testu sistēmas FibroTest, Fibrometer, Fibrospect u.c. 

(Poynard T et al, 2004; Myers RP et al, 2003; Naveau S, 2005; Cales P, 2005 u.c.). To 

rezultativitāte tiek vērtēta neviennozīmīgi. Lai gan pastāv vispārzināmi ierobežojumi, 

ultrasonogrāfija joprojām ir visplašāk izmantotā metode aknu cirozes diagnostikā 

galvenokārt tās plašās pieejamības dēļ. Virsmas un ehostruktūras izmaiņas un 

periportālās fibrozes aina ir galvenie aknu cirozes simptomi, tomēr reizēm tie ir maz 

izteikti vai iztrūkst vispār. Portālās hipertensijas simptomi, kā ascīts, splenomegālija un 

portokavālie venozie šunti, parādās tikai slimības beigu stadijās (Hakanir A et al, 2005.). 

Aknu fibroze izraisa reģionālās aknu hemodinamikas traucējumus, kas izpaužas kā 
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plūsmas ātruma un rezistences indeksa izmaiņas v.portae un a.hepatica 

doplerogrāfiskajos izmeklējumos. Šīs izmaiņas var parādīties arī gadījumos, kad 

melnbaltās sonogrāfijas (B mode) aina ir neizmainīta, tāpēc aknu hemodinamikas 

doplerogrāfiskajiem izmeklējumiem var būt svarīga loma aknu fibrozes agrīnākā 

diagnostikā. Virknē pētījumu gan par hronisku C vīrushepatītu, gan dažādas izcelsmes 

aknu fibrozes un cirozes izraisītiem traucējumiem aknu asinsritē ir analizēti dažādi 

doplerogrāfisko mērījumu parametri, kā modificētais aknu indekss, kongestācijas 

indekss, arterioportālā attiecība (Hirata M et al, 2001 u.c.), portālās hipertensijas indekss 

(Piscaglia F et al, 1996., 2001). To klīniskais novērtējums nav viennozīmīgs. Viens no 

parametriem, kas tiek analizēts vairākos pētījumos, ir asins plūsmas virziens aknu vēnās. 

Aknu vēnu doplerspektra līkne veselam cilvēkam ir trifāziska ar reversu vilni, kas 

atspoguļo retrogrādu asins plūsmu v.cava inf. un aknu vēnās sirds labā priekškambara 

sistoles laikā. Pieaugot aknu blīvumam un mazinoties elastīgumam, kā tas notiek aknu 

cirozes gadījumā, retrogrādā plūsma izzūd, doplerspektra līkne zaudē reverso vilni, 

izlīdzinās. Tas ir viens no doplerogrāfiskajiem aknu cirozes diagnostiskajiem kritērijiem. 

Tomēr eksistē vēl vairāki faktori, kas arī ietekmē asins plūsmu aknu vēnās. Tie ir aknu 

audu fizikālo parametru izmaiņas aknu steatozes gadījumos, intraabdominālais un 

intratorakālais spiediens, cilvēka habituālās īpatnības. Šo apstākļu kopsakarības, kas var 

ietekmēt aknu vēnu doplerogrāfisko mērījumu datus aknu fibrozes un cirozes 

diagnostikā, līdz šim nav pietiekami izpētītas. Tāpat nav izvērtēta minēto doplerogrāfisko 

mērījumu lietojuma iespējas un diagnostiskā nozīme dažādu fibrozes smaguma pakāpju 

atšķiršanā un slimības gaitas prognozēšanā. Publicēto pasaules pētījumu dati ir 

neviennozīmīgi, reizēm pretrunīgi. Latvijā aknu slimību vizuālā diagnostikā plaši lieto 

konvencionālo ultrasonogrāfiju. Pētījumu par doplerogrāfiskajiem izmeklējumiem, to 

teorētisko un klīnisko nozīmi aknu slimību izpētē pie mums nav.  
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1.2. Pētījuma hipotēzes 

1. Aknu fibroze un steatoze, mainot aknu blīvumu un elastīgumu, izmaina asins 

plūsmas veidu aknu vēnās, kas atspoguļojas aknu vēnu doplerogrāfiskā 

spektra līknes formā.  

2. Izmaiņas aknu vēnu doplerspektra līknes formā hroniska C vīrushepatīta 

pacientiem atšķiras aknu fibrozes un steatozes dažādās stadijās.  

1.3. Darba mērķis 

Noteikt doplerogrāfijas iespējas difūzo aknu bojājumu – fibrozes un steatozes – 

diagnostikā pacientiem ar hronisku C vīrushepatītu. 

1.4. Darba uzdevumi 

1. Izpētīt aknu fibrozei raksturīgās ultrasonogrāfijas doplerspektra izmaiņas 

labajā aknu vēnā pacientiem ar hronisku C hepatītu un salīdzināt tās ar US 

biopsijas materiālā noteikto fibrozes pakāpi.  

2. Izvērtēt dažāda smaguma steatozes ietekmi uz asins plūsmas veidu aknu vēnās 

un raksturot tipiskās doplerospektroskopiskās izmaiņas. 

3. Noteikt demogrāfisko faktoru ietekmi uz fibrozes, steatozes pakāpi un 

hemodinamiku aknu vēnās pētījuma un kontroles grupu pacientiem. 

4. Novērtēt iekaisuma aktivitātes ietekmi uz asins plūsmas veidu aknu vēnās. 

5. Izstrādāt praktiskas rekomendācijas difūzo aknu bojājumu ultrasonogrāfiskai 

un doplerogrāfiskai novērtēšanai.   

1.5. Darba zinātniskā novitāte un praktiskā nozīme 

1. Izpētīta ultraskaņas doplerogrāfijas metodes diagnostiskā jutība un 

specifiskums aknu fibrozes un steatozes dažādu smaguma pakāpju noteikšanā 

hroniska C vīrushepatīta pacientiem. 

2. Noskaidrota noteiktu antropometrisku parametru korelācija ar hemodinamiku 

aknu vēnās.   

3. Izstrādātās rekomendācijas klīniskai praksei ļauj paplašināt ultrasonogrāfijas 

diagnostisko informativitāti un kvalitāti hroniska C vīrushepatīta pacientu 

primārā izmeklēšanā un slimības gaitas izvērtēšanā dinamikā.  
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4. Doplerogrāfisko izmeklējumu rezultāti, parādot slimības progresēšanas 

ātrumu, paver iespēju samazināt atkārtotas aknu punkcijas biopsijas.  

1.6. Darba bāzes un aparatūra 

 Darbs veikts V/A Latvijas Infektoloģijas centra un P.Stradiņa Klīniskās 

universitātes slimnīcas klīniskajās bāzēs. Izmeklējumi Latvijas Infektoloģijas centrā 

veikti ar ultrasonogrāfijas aparātu HDI 11 un HDI 15 Philips, P.Stradiņa Klīniskajā 

universitātes slimnīcā ar Aplio Toshiba un iU22 Philips. Materiāla histoloģiskā izpēte 

veikta P.Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Patoloģijas institūtā. Pētījumu 

statistiskā apstrāde veikta Rīgas Stradiņa universitātes Fizikas katedrā, izmantojot 

datorprogrammu SPSS 16.0 (SPSS, ASV). 
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2. Literatūras apskats 

2.1. C vīrushepatīta epidemioloģija un slimības dabiskā gaita  

 C hepatīta vīruss (HCV) ir gan akūta, gan arī hroniska hepatīta izraisītājs. Tā 

atklājēji ir Čū (Choo Q) un Hogtons (Houghton M), kuri 1989. gadā izdalīja C hepatīta 

vīrusa RNS. Slimniekiem netika atklāti A vai B hepatītu vīrusu marķieri, tāpēc slimība 

tika saukta par neA-neB hepatītu. Par C vīrushepatītu kā patstāvīgu slimību pirmais 

runāja Princs 1974. g. (Vīksna L, 2003). HCV ir izplatīts praktiski visā pasaulē. 

Infekcijas prevalence veselu asins donoru vidū variē no 0,01–0,02% Lielbritānijā un 

Ziemeļeiropā, 1–1,5% Dienvideiropā līdz 6,5% ekvatoriālās Āfrikas rajonos un pat līdz 

20% Ēģiptē (Booth LCL et al, 2001). Pasaulē ar HCV ir inficēti ap 170 miljoni cilvēku 

(Uto H et al, 2009). Latvijā inficēto skaits ir 80/100 000, katrs 20.–25. iedzīvotājs. 

Inficētība dažādās iedzīvotāju grupās ir 1,5–80% (Vīksna L, 2003). Inficēšanās notiek 

parenterāli. Vairākumam pacientu anamnēzē ir parenterālo narkotisko vielu lietošana, 

asins transfūzija, hemodialīze, orgānu transplantācija. HCV antivielas atrod 50–100% 

intravenozo narkotiku lietotāju. Pēctransfūzijas infekcijas risks nav lielāks par 1% valstīs, 

kur asinsdienesta kontrole ir labi organizēta. Saņemot daudzkārtīgas asins pārliešanas vai 

hemodialīzes procedūras, infekcijas risks pieaug līdz 20–35%. Medicīnisku manipulāciju, 

injekciju nozīme infekcijas pārnesē kopš vienreizlietojamo instrumentu ieviešanas ir 

mazinājusies. Medicīniskā personāla nejaušas inficēšanās risks, strādājot ar VHC 

slimniekiem ir neliels, sasniedz 1,8–3%. Frizētavās sniegto pakalpojumu, tetovēšanas vai 

pīrsinga laikā risks inficēties tiek vērtēts kā nenozīmīgs. Seksuālā ceļā inficēšanās var 

notikt, dzimumakta laikā tieši saskaroties ar asinīm. Vertikālās inficēšanās (no mātes uz 

bērnu) risks ir mazs, 0–10% gadījumu (vidēji 5%), augstāks laikā, kad mātei ir augsts 

virēmijas līmenis, līdz 30% gadījumu (Vīksna L, 2003). Vertikālās inficēšanās biežums 

zemāks par 6% atzīmēts arī citos darbos (Booth et al, 2001). Mātes pienā vīrusi nav 

atrasti.  

C vīrushepatīta gaita zinātniskā literatūrā ir plaši aprakstīta (Vīksna L, 2003; 

Casiraghi MA et al, 2004; Hoofnagle JH 1997; 2002; Poynard T et al, 1997; 2001; 2003; 

Khan NH et al, 2000; Freeman AJ et al, 2001; Niederau C et al, 1998 u.c.). Inkubācijas 
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periods līdz pirmajiem simptomiem ir aptuveni 40–50 dienas (variē no 2 līdz 26 

nedēļām). Infekcijas vīrusu marķieri parādās ātrāk, 1.–2. nedēļā. ALAT līmenis serumā 

sāk paaugstināties īsi pirms klīnisko simptomu parādīšanās (Vīksna L, 2003). Klīniski 

akūts C vīrushepatīts neatšķiras no citām vīrushepatītu formām un izpaužas ar nespēku, 

sliktu dūšu, sāpēm labajā paribē, kam reizēm seko dzelte. Tomēr šāda klīniskā gaita ar 

dzelti un citiem simptomiem ir raksturīga tikai 1/3 slimnieku. Vairākumam pacientu 

slimības akūtais periods norit subklīniski. Klīniski manifestas slimības gadījumā tās 

ilgums variē no 2 līdz 12 nedēļām. Pašlimitējoša slimības gaita ir iespējama, tomēr tā nav 

bieža. Vairākumam pacientu slimības simptomi izzūd, bet ALAT līmenis serumā paliek 

paaugstināts un HCV RNS saglabājas. Tendence uz hronisku slimības gaitu ir galvenā C 

vīrushepatīta (VHC) atšķirības pazīme. Tā pastāv ap 85% gadījumu (Hoofnagle JH, 

1997). Klīniski hronisks VHC izpaužas ar nedaudziem, bet dažādiem simptomiem vai to 

nav nemaz. Simptomi ir nespecifiski, maz izteikti, intermitējoši. Tie var būt nespēks, 

sāpes labajā paribē, nieze, slikta dūša, sāpes locītavās. ALAT līmenis asinīs ir 1,5–10 

reižu augstāks par normu, var periodiski būt normāls. Arī pacienti ar normālām analīzēm 

nevar tikt vērtēti kā vīrusu nēsātāji, jo aknu biopsijās praktiski visiem ir atrodams vieglas 

pakāpes aknu bojājums. Neizmainītu aknu struktūru atrod ap 13% gadījumu. Šajos 

gadījumos slimības prognoze ir laba. Potenciālie slimības iznākumi un to biežums ir 

parādīti 1. attēlā. 
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Akūta VHC infekcija

Hroniska VHC infekcija Izveseļošanās

Ciroze Hronisks hepatīts

HCC Aknu mazspēja 

85% 15%

Smaga Mērena Viegla

 

Attēls 1. Akūtas C vīrushepatīta infekcijas potenciālie slimības iznākumi. (Adaptēts 

no Hoofnagle JH et al, 1997. „Hepatitis C:The Clinical Spectrum of Disease”) 

 

 Lai arī vairākumam akūta hepatīta slimnieku attīstās hroniska slimības forma, tās 

smagums ir ļoti variabls. Saskaņā ar publicētiem pētījumu datiem, nopietnākā slimības 

komplikācija ir aknu ciroze, kas var attīstīties 2–3 līdz 20–30 gadu laikā, tomēr tās agra 

attīstība, pirms pagājuši 20 gadi, ir salīdzinoši retāka (Khan MH et al, 2000; Poynard T et 

al, 2001). T. Puanāra un līdzautoru pētījumā 20 gadu laikā pēc inficēšanās ciroze bija 9% 

slimnieku, pēc 40 gadiem tā bija 44% gadījumu. Tādējādi autori secina, ka VHC acīm 

redzot nav viena tipiska attīstības ceļa. Aknu vēzis 20 gadu laikā pēc inficēšanās attīstās 

ap 1%–23% gadījumu, mirstība sasniedz 4%–15% (Uto H et al, 2009). Kā pazīmes, kas 

ļauj paredzēt smagāku slimības gaitu, minētas pacienta vecums inficēšanās brīdī, 

imūndeficīts, alkohola lietošana, vīriešu dzimums, noteikti vīrusu tipi. Vidējais ilgums, 

līdz slimība progresē līdz aknu cirozei, ir 30 gadu, un tas variē robežās no 13 gadiem 

vīriešiem, kas inficējušies pēc 40 gadu vecuma, līdz 40 gadiem sievietēm, kuras nelieto 

alkoholu un ir inficējušās līdz 40 gadu vecumam (Poynard T et al, 1997). Šajā pētījumā 

autori izsaka prognozi, ka paredzamais vidējais vecums līdz cirozes attīstībai, īsāks par 
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20 gadiem, ir 33% pacientu, bet 31% tā neattīstīsies vispār vai parādīsies vēlāk par 50 

gadiem no inficēšanās brīža.  

 

2.2. Slimības smaguma gradācijas sistēmas 

 Slimības gaitu hroniska hepatīta slimniekiem raksturo ar jēdzieniem pakāpe un 

stadija (Ishak K et al, 1995). Pakāpe norāda slimības aktivitāti jeb smagumu. To nosaka 

aknu audu bojājuma, iekaisuma un nekrozes apjoms un veids. Slimības pakāpi raksturo 

kā minimālu, vieglu, vidēju vai smagu, un tā var mainīties laikā un ārstēšanas rezultātā. 

Stadija raksturo slimības fāzi, stabilu aknu bojājumu, fibrozi. Stadiju izsaka ar terminiem 

akūta vai hroniska, agrīna vai vēlīna, cirotiska vai necirotiska, t.sk. kompensēta vai 

dekompensēta. Stadija var būt stabila vai progresēt, bet parasti neuzlabojas. Slimības 

diagnozes noteikšanā nozīme ir tās klīniskajai ainai, seroloģiskajām un virusoloģiskajām 

analīzēm, tomēr noteicošais faktors ir aknu audu morfoloģiskā analīze, kura iegūta 

punkcijas biopsijas ceļā. Biopsijas mērķi ir vairāki: 1. diagnozes apstiprināšana; 2. 

nekroinflamatoro un fibrotisko procesu novērtēšana; 3. iespējamo blakusslimību 

atklāšana; 4. ārstēšanas efektivitātes novērtēšana (Brunt E et al, 2000). Sākotnēji slimības 

morfoloģiskās ainas izvērtējums bija aprakstošs, kvalitatīvs. Nepieciešamība salīdzināt 

dažādās vietās un laikos veiktus izmeklējumus noveda pie vienotas vērtējuma sistēmas 

radīšanas. Šai sistēmai jāatbilst vairākām pamatprasībām, ko precīzi savā darbā 

formulējis Ishaks ar līdzautoriem 1995. g. (Ishak K et al, 1995). Pirmkārt, tajā jābūt 

iekļautām tām pazīmēm, kas ļauj novērtēt slimības smagumu un pakāpi, kā arī prognozēt 

tās attīstību. Otrkārt, sistēmai jābūt praktiskai un ērtai lietošanā un rezultātiem jābūt 

viegli atkārtojamiem gan vienam patologam dažādos laikos (angl.: low intraobserver 

variation), gan dažādiem patologiem (angl.: low interobserver variation). Treškārt, 

sistēmai ir jābūt izmantojamai praksē un klīniskos pētījumos. Histoloģiskās ainas 

novērtēšanai ir radītas vairākas semikvantitatīvas novērtēšanas sistēmas. Vecākā un 

visizplatītākā no tām ir Knodela radītā (Knodell RG et al, 1981), saukta par hepatīta 

aktivitātes indeksu (HAI). To veido trīs nekroinflamatoro pazīmju un viens fibrozes 

novērtējums punktos. HAI ir šo punktu summa. Fibroze tiek novērtēta 4 pakāpēs (skat 1. 

tabulu).
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Periportāla+/- 

Tiltveida nekroze 

Pti Intralobulāra 

deģenerācija un 

fokāla nekroze 

Pti Portāls 

iekaisums 

Pti Fibroze Pti 

Nav 0 Nav 0 Nav 0 Nav 0 

Viegla periportāla 

nekroze 

1 Viegla (acidofilie 

ķermeņi, 

balonveida 

deģenerācija 

un/vai izkliedēti 

hepatocelulāras 

nekrozes perēkļi 

< 1/3 daiviņu vai 

mezglu) 

1 Viegls (izkaisīta 

iekaisuma šūnu 

infiltrācija <1/3 

portālo traktu) 

1 Portāla fibrozes 

izplatība 

1 

Mērena 

periportāla 

nekroze (mazāk 

nekā 50% no 

vairākuma portālo 

traktu apkārtmēra) 

3 Mērena 

(iesaistītas 1/3–

2/3 daiviņu vai 

mezglu) 

3 Mērens (izkaisīta 

iekaisuma šūnu 

infiltrācija 1/3–

2/3 portālo 

traktu) 

3 Tiltveida fibroze 

(porto-portāla 

vai porto-

centrāla) 

3 

Izteikta 

periportāla 

nekroze (vairāk 

nekā 50% no 

vairākuma portālo 

traktu apkārtmēra) 

4 Izteikta (iesaistīti 

vairāk nekā 2/3 

daiviņu vai 

mezglu) 

4 Izteikts (izkaisīta 

iekaisuma šūnu 

infiltrācija >2/3 

portālo traktu) 

4 Ciroze 4 

Mērena 

periportāla 

nekroze + tiltveida 

nekroze 

5       

Izteikta 

periportāla 

nekroze + tiltveida 

nekroze 

6       

Multilobulāra 

nekroze 
10       

 

Tabula 1. Knodela hepatīta aktivitātes indekss. (Knodell RG et al, 1981) 
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Analizējot literatūru, jāsecina, ka biežākais kritikas iemesls Knodela sistēmai ir 

nekroinflamatoro un fibrozes vērtējumu summēšana, tādējādi nešķirojot hepatītu no aknu 

struktūras pārmaiņām. Detalizētāku sistēmu ir izstrādājis K. Ishaks, modificējot Knodela 

sistēmu (Ishak K et al, 1995), kurā nekroinflamatorā aktivitāte tiek vērtēta pēc 4 

pazīmēm, summējot punktus par katru no tām. Fibroze jeb slimības stadija tiek vērtēta 

atsevišķi un smalkāk, 7 pakāpēs. Franču METAVIR kooperatīvā pētījumu grupa 

izveidoja vispusīgu, bet sarežģītāku C hepatīta novērtēšanas sistēmu, kurā aktivitāti 

nosaka, vērtējot fokālu lobulāru nekrozi, portālu iekaisumu, periportālu nekrozi un 

tiltveida nekrozi (Bedosa et al, 1996). Vairāki pētījumi salīdzina šīs sistēmas un parāda 

dažādas pakāpes pētījuma atkārtojamības iespēju viena un tā paša vai vairāku pētījumu 

ietvaros (angl.: inter- un intraobserver reproducibility) (Brunt EM, 2000; Rekha R et al, 

2003; Desmet VJ, 2003). Lielākas atšķirības parādās, vērtējot nekroinflamatoros 

procesus. Fibrozes vērtējumos vērojama lielāka vienprātība (Brunt E, 2000). Fibrozes 

vērtējumu salīdzinājums 3 galvenajās sistēmās parādīts 2. tabulā.   
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Fibroze 

Knodell et al, 

1981 

Bedosa et al, 

METAVIR 

1996 

Ishak et al, 

1995 

Nav 0 0 0 

Portāla fibroze (viegla) 1 1 1 

Portāla fibroze (izteikta) 1 1 2 

Tiltveida fibrozes (nedaudz) 3 2 3 

Tiltveida fibrozes (daudz) 3 3 4 

Nenoformēta ciroze 4 4 5 

Ciroze 4 4 6 

 

Tabula 2. Fibrozes vērtējumu salīdzinājums. 

 

2.3. Aknu anatomija un morfoloģija 

 Aknas ir lielākais cilvēka organisma viscerālais orgāns, kas pieaugušam 

indivīdam sver ap 1500 g. Tās ir novietotas labajā augšējā vēdera kvadrantā tieši zem 

diafragmas. Tās veido 2 daivas, lielāka labā un mazāka kreisā. Robeža starp tām atrodas 

fissura lig. venosum un fissura lig. terretis vietās. Lejasdaļā labajai daivai ir divi mazāki 

segmenti: lobus caudatus dorsāli un lobus quadratus. Šis anatomiskais dalījums 

neatspoguļo aknu asinsvadu gaitu un funkcionālās daļas. Pēc Kuno (Couinaud, 1957) 

aknas iedala 8 segmentos, kuriem katram ir savi aferentie un eferentie asinsvadi un žults 

drenāžas sistēma. Šāds dalījums atbilst aknu ķirurģijas prasībām, kas atļauj veikt 

segmentālas aknu rezekcijas bez dramatiska pārējo daļu bojājuma. Lai saglabātu aknu 

dzīvotspēju, rezekcijai jānotiek gar asinsvadiem, kuri nosaka šo segmentu perifērās 

robežas. Parasti tās ir aknu vēnas, tādējādi saglabājot neskartas vārtu vēnas, aknu artērijas 

un žultsvadus, kuri nodrošina asins pieplūdi aknām un žults drenāžu caur šo segmentu 

centru. Robežu starp labo un kreiso daivu nosaka vidējā aknu vēna. Kreisā aknu vēna 

iezīmē robežu starp kreisās daivas mediālo segmentu, ko veido I un IV segments, un 
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laterālo daļu, ko veido II un III segments. Lobus caudatus pieder kreisās daivas I 

segmentam, lobus quadratus kreisās daivas IV segmentam.  

 Aknām ir divējāda asinsapgāde: aknu artērija, kas ir tr. coeliacus zars, un 

v.portae, ko saplūstot veido v.lienalis un v.mesenterica sup. Asinis atplūst no aknām pa 

vv.hepaticae uz v.cava inferior, kas pieguļ aknu dorsālajai virsmai. Limfa atplūst pa 

limfvadiem aknu vārtos. Atbilstošās limfmezglu grupas atrodas aknu vārtos un gar 

tr.coeliacus. Kopīgais aknu žultsvads veidojas, saplūstot maģistrālajiem vadiem no labās 

un kreisās aknu daivas. Saplūstot ar dct.cysticus, tas veido dct.choledochus, kas kopā ar 

Virsunga vadu atveras divpadsmitpirkstu zarnā caur papilla Vateri. Atveri noslēdz Odi 

sfinkters.  

 Aknu uzbūves pamatvienība ir aknu daiviņa. Tai klasiskā variantā ir heksagona 

forma. Portālā triāde (jeb portālais trakts) atrodas tās perifērijā poligona stūros. Portālo 

triādi, kas sastāv no aknu artērijas zara, vārtu vēnas zara un žultsvada, aptver tai 

piegulošs hepatocītu slānis, ko sauc par norobežojošo plātnīti (angl.: limiting plate). 

Centrālā vēna, ko sauc arī par terminālo aknu vēnulu, ir novietota daiviņas centrā. No tās 

radiāli uz daiviņas perifēriju izplešas vienas šūnas biezuma hepatocītu plātnītes. Daiviņas 

perifērijā tās kontaktē ar citu daiviņu līdzīgām plātnītēm. Telpa šo plātnīšu vienā pusē 

veido aknu sinusus. Tie ir izklāti ar endotēliju un Kupfera šūnām. Lielie asinsvadi, kas 

ienāk aknu vārtos, dalās interlobārajos zaros un tālāk portālajās triādēs. No portālajām 

triādēm asinis sadalās aknu sinusos, kuros tās plūst centripetāli uz centrālajām vēnām. 

Tās saplūstot veido sublobārās un tālāk aknu vēnas. 

 Žults plūsmas virziens ir pretējs asins plūsmai. Hepatocīti secernē žulti sīkākajos 

žultsvadiņos, kuri veidojas hepatocītu plātnīšu pretējās pusēs. Šo vadiņu kontrakcijas, ko 

nosaka perikanalikulārais citoskelets, virza žulti uz portālajiem traktiem. Portālajos 

traktos tā nonāk holangiolās jeb Hēringa kanālos, kas tālāk savienojas intrahepatiskajos 

un maģistrālajos žultsvados (Rubin E et al, 1994). 

Šāds daiviņu apraksts atbilst to histoloģiskajai uzbūvei. No funkcionālā viedokļa 

savukārt runā par aknu acīnu, kura centrā atrodas portālā triāde. Šāda koncepcija balstās 

uz funkcionālo gradientu, kas eksistē daiviņā. Visaugstākā skābekļa, barības vielu un 

hormonu koncentrācija ir portālajā traktā. Asinīm virzoties caur sinusiem centrālo vēnu 

virzienā, tā pakāpeniski samazinās. Šādu funkcionālu heterogenitāti izsaka zonās: 1. 
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vislabāk oksigenētā zona atrodas ap portālo traktu, savukārt 3. zona, kas ir ap centrālo 

vēnu, ir trūcīgi apgādāta ar skābekli un barības vielām (Rubin E et al, 1994). Patoloģiskas 

izmaiņas aknās visērtāk ir raksturot attiecībā pret aknu daiviņu. Piemēram, centrilobulāra 

nekroze atrodas ap centrālo vēnu, savukārt periportāla fibroze atrodas klasiskā daiviņas 

perifērijā.  

 Lielāko aknu masas daudzumu (ap 90%) veido hepatocīti. Katram hepatocītam ir 

3 specifiskas virsmas: sinusoidālās, laterālās un kanāliņu. Divas sinusoidālās, kurās 

atrodas sīkas bārkstiņas, ir vērsta pret sinusoīda lūmenu. Starp tām un endotēlija šūnām 

atrodas Disē telpa. Blakus esošo hepatocītu kanalikulārās virsmas veido žults kanāliņus, 

kas reāli ir starpšūnu spraugas bez speciālas sienas. Arī šajās virsmās ir mikrobārkstiņas. 

Laterālās jeb intercelulārās virsmas atrodas ciešā kontaktā un ir stingri saistītas savā 

starpā.  

 Aknu sinusoīds ir izklāts ar endotēlija šūnu slāni. Atšķirībā no endotēlija citos 

audos sinusoīdos endotēlija šūnas nav savā starpā saistītas, un starp tām paliek daudzas 

atveres, ko sauc par fenestrām. Rezultāts ir tīklveida struktūra, kas ļauj brīvu 

komunikāciju starp sinusa lūmenu un Disē telpu. Sinusoidālā plazma var brīvi piekļūt 

hepatocītiem, pateicoties bazālās membrānas trūkumam starp endotēliju un aknu šūnām. 

Starp endotēlija šūnām un arī uz tām atrodas fagocītiskas Kupfera šūnas, kas pieder 

monocītu-makrofāgu sistēmai. Disē telpā atrodas arī īpašas šūnas, kam ir uzkrājoša (tauki 

un taukos šķīstošie vitamīni) un ekstracelulārās matrices (ECM) sastāvdaļas ražojoša 

funkcija. Tās sauc par Ito šūnām (arī astrocītiem, lipocītiem). Tās ražo dažādus 

kolagēnus, laminīnu, proteoglikānus un dažus augšanas faktorus. Noteiktos patoloģiskos 

stāvokļos šo vielu pārprodukcija izraisa aknu fibrozes attīstību (Bataler R et al, 2005).  

 

2.4. Aknu fibrozes attīstība un gaita 

 Galvenās slimības, kas izraisa aknu fibrozi, ir hroniska HCV infekcija, 

alkoholisms, nealkohola steatohepatīts (NASH). Hronisks aknu bojājums kopā ar 

pastiprinātu ECM proteīnu uzkrāšanos izraisa aknu arhitektūras izmaiņas, radot fibrozas 

rētas, pēc tam reģeneratīvus mezglus, kas veido aknu cirozi. Ciroze izraisa aknu funkcijas 

traucējumus, paaugstina intrahepatisko rezistenci asins plūsmai, attīsta portālu 
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hipertensiju (Gines P et al, 2004). Vēsturiski aknu fibroze tika uzskatīta par 

neatgriezenisku procesu, kurā aknu parenhīma aizvietojas ar kolagēnu bagātīgi 

saturošiem audiem (Popper H et al, 1970). Pašlaik tas tiek uzskatīts par rētošanās un 

dzīšanas procesu kā atbildi uz hronisku aknu bojājumu (Albanis E et al, 2001). 

 Septiņdesmito gadu pētījumos parādās doma, ka fibroze var būt atgriezenisks 

process (Soyer MT et al, 1976). Astoņdesmitajos gados tika atklāta astrocītu kolagēnu 

producējošā funkcija. Šīs šūnas, ko pirmais aprakstīja Kupfers 1876. gadā, hroniska aknu 

bojājuma gadījumā krasi aktivējas un iegūst fibrogēnas īpašības (Geerets A, 2001). 

Fibrozes attīstības pētījumi no agrīnām izmaiņām līdz cirozei un fibrozes attīstību 

ietekmējošo ģenētisko un ārējo faktoru pētījumi ir parādījuši, ka arī attīstīta fibroze ir 

reversibla, kas radīja pastiprinātu interesi par antifibrotiskas terapijas programmām 

(Poynard T et al, 1997; Bataller R et al, 2003; Hammel P et al, 2001). Virknei 

medikamentu ir spēja samazināt rētaudu veidošanos eksperimentālos modeļos. 

Daudzsološi ir renīna angiotensīna mehānisma bloķētāji un antioksidanti, bet tie vēl nav 

pārbaudīti cilvēkiem. Efektīvākais ārstēšanas līdzeklis joprojām ir izraisošā faktora 

likvidācija (Bataller R et al, 2001). 

 Aknu fibroze ir dzīšanas tipa atbilde uz atkārtotu aknu audu bojājumu. Pēc akūta 

bojājuma aknu šūnas reģenerējas un aizvieto nekrotiskos vai apoptotiskos audus. 

Bojājošajam faktoram pastāvot ilgstoši, šī reģenerācija tiek traucēta. Hepatocīti tiek 

aizvietoti ar bagātīgu ECM, ieskaitot fibrilāro kolagēnu. Šī fibrozā materiāla izplatība ir 

atkarīga no aknas bojājošā faktora. Hroniska vīrushepatīta un holestātisku slimību 

gadījumos fibrotiskie audi sākotnēji lokalizējas ap portālajiem traktiem. Alkohola 

izraisītos aknu bojājumos tie novietojas vairāk pericentrāli un perisinusoidāli. Slimībai 

attīstoties, periportālie vai perisinusoidālie fibrozes kūlīši kļūst par fibroziem tiltiņiem 

(tiltveida fibroze), attīstās ciroze (Pinzani M, 1999).  
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Attēls 2. Izmaiņas aknu struktūrā izteiktas fibrozes gadījumā. (Adaptēts no Bataller 

R, Brenner DA, J Clin Invest 2005;115(2):209-218). 

 Aknu fibroze saistīta ar ievērojamām izmaiņām ECM daudzumā un sastāvā. 

Izvērstā stadijā aknas satur līdz 6 reizes vairāk ECM nekā normā. To veido kolagēni I, III 

un IV, fibronektīns, undulīns, elastīns, laminīns, hialuronāns u.c. To uzkrāšanās rodas 

aktivētas sintēzes un pazeminātas degradācijas rezultātā (Arthur MJ, 2000). Astrocīti (Ito 

šūnas) ir galvenās ECM producējošās šūnas aknās. Normā tās atrodas Disē telpā un ir 

galvenā A vitamīna uzkrāšanās vieta organismā. Hroniska bojājuma rezultātā tās 

aktivējas un pārveidojas miofibroblastveidīgās šūnās, iegūst kontraktilas, proinflamatoras 

un fibrogēnas īpašības (Marra F, 1999). Aktivētie astrocīti migrē un koncentrējas uz 

bojājuma audu vietām, sekretē lielu daudzumu ECM un mazina tā degradāciju. 

Fibroģenēzes potenciāls ir arī citām šūnām: miofibroblastu derivātiem no sīkajiem 

portālo vadu zariem, kas proliferē ap biliāro traktu holestāzes inducētajai aknu fibrozei 

(Kinnman N et al, 2002). Katra šūnu veida relatīvā nozīme fibroģenēzes procesā ir 

atkarīga no audu bojājumu izraisošā faktora. Astrocīti ir galvenais fibrogēno šūnu tips 

pericentrālajos laukos, savukārt portālie miofibroblasti dominē, ja bojājums skar 

periportālos apvidus. Aknu fibroģenēze ir kompleksas šūnu mijiedarbības rezultāts. 

Hepatocīti ir vairākuma hepatotoksisko aģentu, arī hepatīta vīrusu, iedarbības mērķis. 

Bojātie hepatocīti atbrīvo fibroģenēzes mediatorus un aktivē leikocītu pāreju iekaisuma 

šūnās. Bojāto hepatocītu apoptoze stimulē aknu miofibroblastu fibrogēno aktivitāti. 

(Canbay A et al, 2004). Iekaisuma šūnas aktivē astrocītus sekretēt kolagēnu. Aktivētie 

astrocīti sekretē iekaisuma hemokinīnus un modulē limfocītu aktivitāti. Rodas circulus 
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vitiosus, kurā iekaisums un fibroģenēze stimulē viens otru (Maher JJ, 2001). Procesā 

darbojas virkne citu šūnu, kā T līdzētājšūnas, Kupfera šūnas, epiteliālās šūnas. Fibrozes 

attīstībā nozīme ir gan ģenētiskiem, gan neģenētiskiem faktoriem, kā alkohola lietošanai, 

HIV vai B hepatīta vīrusu infekcijai, cukura diabētam, pacienta vecumam inficēšanās 

laikā.  

 Pretēji tradicionālam uzskatam, ka aknu ciroze ir neatgriezenisks stāvoklis, 

jaunāko laiku pētījumi rāda, ka fibroze ir reversibla, kas var notikt, sekmīgi izārstējot to 

izraisošo slimību (Arthur MJ, 2002). Šādi novērojumi ir aprakstīti pacientiem ar dzelzs 

un vara metabolisma traucējumiem, alkohola izraisītiem aknu bojājumiem, hronisku B, C 

un D hepatītu, sekundāru biliāru cirozi, autoimūnu hepatītu (Hammel P et al, 2001; 

Arthur MJ, 2002; Pares A et al, 1986; Dixon JB et al, 2004). Vērā ņemama rezultāta 

sasniegšanai var būt nepieciešami gadi. Laika ilgums variē atkarībā no slimības veida un 

smaguma. Hroniska HCV infekcija ir vairāk pētītā no slimībām. Tās ārstēšana ar pegilēto 

interferonu un ribavirīnu, mazinot virēmiju, var novest pie fibrozes mazināšanās (Arthur 

MJ, 2002). Vairākums minēto autoru uzsver, ka klīnisko pētījumu vājā vieta šajā virzienā 

ir nepieciešamība pēc ļoti ilgstoša novērojumu laika un tas, ka aknu biopsija, kas 

joprojām ir galvenā fibrozes diagnostikas metode, ir invazīva un grūti atkārtojama. Tas 

liek meklēt citus, neinvazīvus alternatīvus diagnostikas paņēmienus. 

 

2.5. Aknu steatoze un C vīrushepatīts  

 Aknu steatoze, kas ir pastiprināta tauku uzkrāšanās aknās, ir, iespējams, biežākais 

aknu slimības veids pasaulē. Tas skar 20–30% pieaugušo pasaules iedzīvotāju 

(Marchesini G et al, 2006). Ap 33% potenciālo aknu donoru ASV punkcijas biopsijā 

atrod steatozi (Ryan CK et al, 2002). Ievērojama daļa šo cilvēku ir alkohola nedzērāji vai 

lieto to maz. Uzskata, ka nealkohola taukaino aknu slimība (NATAS) ir aknu 

komponents metabolajam sindromam, kas saistās ar insulīna rezistenci un izpaužas ar 

centrālu aptaukošanos, paaugstinātu asinsspiedienu, paaugstinātu triglicerīdu, glikozes un 

zema blīvuma holesterīna līmeni asinīs (Angulo P, 2002; Marchesini G et al, 1999; 

2001). HVHC slimniekiem steatoze ir sastopama caurmērā ap 50% gadījumu (Fiore G et 

al, 1996; Hourigan LF et al, 1999; Rubbia-Brandt L et al, 2004; Hu KQ et al, 2004), kas 
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ir divas līdz trīs reizes biežāk nekā citu aknu slimību gadījumos, piemēram, 18% 

gadījumu hroniska B vīrushepatīta slimniekiem (Thomopuolos KC et al, 2006), vai 

populācijā vispār. Steatozes cēloņi HVHC slimniekiem ir vairāki. Trešā genotipa vīrusa 

izraisītam VHC steatozi skaidro ar šī vīrusa izraisīto citopātisko efektu, kas pats par sevi 

inducē steatozi bez metaboliem riska faktoriem (Rubbia-Brandt L et al, 2000). Steatoze 

šiem pacientiem ir sastopama biežāk, līdz 75% gadījumu, un ir smagāk izteikta (Lonardo 

A et al, 2006). Pirmā un otrā genotipa vīrusu izraisīto HVHC gadījumos steatoze saistīta 

ar metabolo sindromu, aptaukošanos un NATAS kā pavadošo slimību, kā arī alkoholismu 

(Monto A et al, 2002). Tā biežāk ir vieglākā formā. Fibrozes attīstību, kas ir noteicošais 

faktors slimības progresā, nosaka vairāki faktori: vecums, dzimums, alkohola lietošana 

un pavadošas slimības, kā VHB un HIV infekcija. Steatozes ietekme uz aknu fibrozes 

attīstību ir pētīta daudzkārt (Hwang SL et al, 2001; Adinolfi LE et al, 2001; Poynard T et 

al, 2003 u.c.). Dažos pētījumos teikts, ka steatoze ir fibrozi stimulējošs faktors 1. 

genotipa HCV inficētajiem (Patton HM et al, 2004), tomēr plašā Eiropas, ASV un 

Austrālijas pacientu analīzē pierādīts, ka steatoze asociējās ar fibrozi neatkarīgi no citiem 

apstākļiem (Leandro G et al, 2006). Kopumā steatozes esamība hroniska VHC 

slimniekiem jāvērtē kā faktors, kas saistās ar ātrāku fibrozes progresu un sliktāku reakciju 

uz ārstēšanu.  

 

2.6. Aknu fibrozes diagnostikas metodes 

2.6.1. Punkcijas biopsija 

 Pirmo perkutāno aknu punkcijas biopsiju ir veicis Pauls Ērlihs 1883. gadā Vācijā 

(van Leeuwen DJ et al, 1995). Plašāka tās lietošana sākās pēc G.Mengini ziņojuma par 

„vienas sekundes adatas biopsijas tehniku” 1958. gadā (Menghini G, 1958). Kopš tā laika 

punkcijas biopsija ir kļuvusi par visspecifiskāko aknu stāvokļa, slimību smaguma un 

ārstēšanas efektivitātes noteikšanas testu. Sistematizēts pārskats par aknu punkcijas 

veidiem, tehniku un ar to saistītajiem klīniskajiem apsvērumiem ir dots Arturo Bravo 

izsmeļošā publikācijā „Liver biopsy” 2001. gadā (Bravo AA et al, 2001). Audu parauga 

iegūšanai lieto vairākas punkcijas metodes: perkutāno, transjugulāro, laparoskopisko. 

Adatas gaitas kontrolei izmanto ultrasonogrāfiju (US) vai datortomogrāfiju (CT). 
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Perkutānai biopsijai tiek lietotas adatas ar dažādiem audu parauga iegūšanas principiem. 

Iesūcošā tipa Mengini, Klatskina, Jamšidi adatas mūsdienās tiek lietotas retāk. 

Izplatītākas ir griezošās (true-cut) adatas ar automātisku, pusautomātisku vai manuālu 

darbības mehānismu. US vai CT kontrole noteikti ir nepieciešama fokālu aknu bojājumu 

biopsijai. Par tieša punkcijas ceļa vizuālas kontroles nepieciešamību procedūras laikā 

difūzu aknu bojājumu gadījumā literatūrā pastāv diskusija. Galvenie jautājumi ir: vai 

tieša vizuālā kontrole mazina komplikāciju risku, paaugstina diagnostisko informativitāti, 

ir ekonomiski efektīva (Riley TR, 1999; Vautier G et al, 1994; Caturelli E et al, 1996; 

Younossi ZM et al, 1998). Vairākums hepatologu uzskata, ka US izmeklēšana ir 

nepieciešama pirms plānotās punkcijas biopsijas, tās laikā atzīmējot punkcijas vietu 

(Bravo AA, 2001). Svarīga loma publikācijās ir jautājumam par iespēju aknu punkcijas 

manipulāciju veikt ambulatori. Daudzviet pasaulē šāda prakse ir izplatīta, ja vien tiek 

izpildīta virkne noteiktu prasību. Amerikas Gastroenterologu asociācijas Pacientu 

aprūpes komiteja ir publicējusi detalizētas un labi pārdomātas vadlīnijas ambulatorai 

aknu punkcijas veikšanai (Jacobs WH et al, 1998). Saskaņā ar minētajām vadlīnijām 

pacientam ir jābūt iespējai atgriezties slimnīcā, kurā punkcija ir veikta, 30 minūšu laikā 

pēc komplikāciju pazīmju parādīšanās. Pacientam nedrīkst būt nopietnu medicīnisku 

problēmu, kuras paaugstina komplikāciju risku. Iestādē, kura veic biopsijas, ir jābūt 

kvalificētai laboratorijai un asins dienesta nodaļai, jābūt dienas stacionāra tipa gultām, ir 

nepieciešams personāls, kas novēro pacientu 6 stundu laikā pēc punkcijas. Pacients pēc 

biopsijas ir jāhospitalizē, ja parādās asiņošana, žults izplūde, pneimotorakss vai kāda 

orgāna bojājuma pazīmes, vai arī sāpes, kas prasa vairāk nekā vienas analgētiska līdzekļa 

devas ievadīšanu pirmajā stundā pēc biopsijas. Izlemjot jautājumu par aknu punkcijas 

biopsijas veikšanu, jāņem vērā virkne apstākļu, kas ir kontrindicējoši šai procedūrai. 

Kontrindikācijas aknu biopsijai uzskaitītas 3. tabulā. 
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Absolūtas kontrindikācijas 

    Nelīdzestīgs pacients 

    Neizskaidrojama cēloņa asiņošana anamnēzē 

    Tendence uz asiņošanu: 

       Protrombīna laiks vairāk nekā 3–5 s lielāks par normu 

       Trombocīti < 50 000 mm
3
 

       Asins tecēšanas laiks > 10 min. 

       Nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu lietošana pēdējo 7–10 dienu laikā  

    Nepieejama asins pārliešana 

    Nespēja US vai perkutori atrast drošu punkcijas ceļu 

    Aizdomas par ehinokoku cistu 

Relatīvas kontrindikācijas 

    Slimīga adipozitāte 

    Ascīts 

    Hemofilija 

    Infekcija l. pleiras dobumā vai l. subdiafragmālajā telpā 

 

Tabula 3. Kontrindikācijas aknu biopsijai. (Bravo AA et al, „Liver biopsy”, The 

New England Journal of Medicine, 2001.) 

Analizējot dažādus literatūras avotus, ir jāsecina, ka katrā konkrētā slimnīcā 

kontrindikācijas var nedaudz atšķirties, piem., Mērfijs (Murphy FB et al, 1988) ziņo, ka 

ascīts nepalielina komplikāciju risku. 

 Komplikācijas. Komplikāciju risks perkutānai aknu punkcijas biopsijai nav liels. 

Plašu pētījumu apkopojumu par komplikāciju biežumu un veidu publicējušas Buskarini 

un Di Stasi 1996. g. (Buscarini E, Di Stasi M, 1996). Komplikācijas autores klasificē 

lielajās un mazajās. Analizējot pētījumus par vairāk nekā 87 000 biopsiju, autores 

konstatē, ka lielo komplikāciju, tādu, kas ievērojami pasliktina pacienta stāvokli un kam 

nepieciešama būtiska medicīniska palīdzība, biežums svārstās no 0,4% līdz 2,8%, 

letalitāte no 0% līdz 0,2%. Noskaidrots, ka faktori, kas ietekmē komplikāciju biežumu, ir 

dūrienu skaits, bilirubīna līmenis serumā, lielāks pacienta vecums. Biežāk komplikācijas 
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rodas pediatriskajā praksē. Nozīme ir adatas veidam un izmēram. True-cut adatas ir 

mazāk drošas nekā Mengini tipa adatas. 60% komplikāciju attīstās pirmo 2 stundu laikā, 

96% pirmo 24 stundu laikā (Piccinino F et al, 1986). Aptuveni 1–3% pacientu 

nepieciešama hospitalizācija. Galvenās komplikācijas ir sāpes, hipotensija. Mazās 

komplikācijas ir pārejošs lokāls diskomforts, sāpes, kas prasa analgēziju, viegla 

hipotensija vazovagālas reakcijas dēļ. Sīkas subkapsulāras vai intrahepatiskas hematomas 

var tikt atrastas arī asimptomātiskiem pacientiem (Raines DR et al, 1974). Lielākas, 

simptomātiskas hematomas parasti efektīvi tiek ārstētas konservatīvi. Intraperitoneāla 

asiņošana ir nopietnākā punkcijas biopsijas komplikācija, parasti parādās pirmo 2–3 

stundu laikā. Kā galvenie riska faktori tiek minēti lielāks pacienta vecums, vairāk nekā 3 

dūrieni, ciroze, aknu audzēji. Retākas komplikācijas ir hematobilija, kas izpaužas ar 

gastrointestinālu asiņošanu, sāpēm un dzelti, pārejoša bakterēmija, biliārs ascīts un 

peritonīts, žults pleirīts, pneimotorakss, hemotorakss, pneimoperitonejs, zemādas 

emfizēma, subdiafragmāls abscess, pankreatīts (Piccinino F et al, 1986). 

 Ierobežojumi. Lai arī aknu punkcijas biopsija joprojām ir zelta standarts difūza 

aknu bojājuma novērtēšanai, tās rezultātu patiesīgums nav absolūts. Pastāv vairāki 

subjektīvi un objektīvi apstākļi, kas to ietekmē.  

 Rezultātu atkārtojamība.  

Atšķirības novērtējumā var rasties, gan vienu un to pašu gadījumu vērtējot 

vairākiem pētniekiem (angl.: interobserver variability), gan vienam pētniekam vērtējot šo 

gadījumu atkārtoti ar laika intervālu (angl.: intraobserver variability). Aknu biopsijas 

rezultātiem ir būtiska ietekme uz slimības novērtējumu, ārstēšanas taktikas izvēli un tās 

rezultātu novērtēšanu, tādēļ rezultātu atkārtojamības līmenis ir principiāli svarīgs. Franču 

METAVIR kooperatīvā pētījumu grupa 1994. g. pētījumā analizēja virkni (divdesmit 

divas) hroniska C vīrushepatīta morfoloģisko pazīmju novērtējumu sakritību 10 

pieredzējušu patologu izpildījumā. Gandrīz pilnīga sakritība vai būtisks sakritības līmenis 

tika atrasts, vērtējot 5 pazīmes: ciroze, fibroze, fibrozes novērtējums pēc Knodela, 

steatoze un portāla limfoīda infiltrācija. Pārējām pazīmēm sakritība bija vājāka. Mērena 

sakritība bija, vērtējot slimības aktivitāti, periportālas nekrozes, centrilobulāru fibrozi, 

Knodela indeksu, portālo traktu iekaisumu. Vāja sakritība bija, vērtējot lobulārās 

nekrozes, portālā iekaisuma izplatību, žultsvadu infiltrāciju, lobulāro un periportālo 
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nekrozi, portālo iekaisumu (pēc Knodela) u.c. Vērtējot katru gadījumu patologu pāriem, 

uzlabojas sakritība periportālo nekrožu, centrilobulāras fibrozes, Knodela indeksa un tā 

atsevišķo daļu vērtējumā. Dažām pazīmēm (žultsvadu infiltrācija, duktāla proliferācija, 

Kupfera šūnu proliferācija) sakritība pat samazinājās. Atkārtoti vērtējot vienu un to pašu 

gadījumu rezultātu, sakritība bija pilnīga vai būtiska 3 pazīmēm: ciroze, fibroze pēc 

Knodela un centrilobulāra fibroze. Deviņām pazīmēm sakritība bija mērena (t.sk. 

Knodela indeksam), pārējām neliela vai vāja. No publicēto pētījumu rezultātiem ir 

secināms, ka apstākļi, kuri var ietekmēt rezultātu atkārtojamību, ir izmeklējamā materiāla 

kvalitāte, precīza patoloģisko pazīmju definīcija, patologu pieredze.  

 Audu paraugu izmērs.  

Slimības novērtējumu tāpat būtiski ietekmē biopsijā iegūtā parauga izmēri: audu 

stabiņa garums un diametrs. Koloredo (Colloredo G et al, 2003) pētījumā salīdzināts 

dažāda lieluma audu stabiņu vērtējums. Vērtējot īsākus un tievākus audu paraugu 

gabaliņus (garums 1–1,5 cm un diametrs 1 mm), pieaug vieglas stadijas un pakāpes 

vērtējumu daudzums, salīdzinot ar šo pašu gadījumu vērtējumu garākiem un resnākiem 

paraugiem (3 cm un 1,4 mm). Citā pētījuma Bedoza (Bedosa P et al, 2003) izvērtēja 17 

aknu rezekciju materiālu, to virtuāli sadalot 10 659 paraugos, kuru garums bija 2,5; 5;10; 

15 un 25 mm, un analizēja fibrozes pakāpes novērtējuma atšķirības starp tiem. Variāciju 

koeficients 15 mm gariem paraugiem bija 55%, 25 mm gariem – 45%. Lietojot 

METAVIR vērtēšanas sistēmu, pareizi noteikta slimības stadija bija 65% gadījumu 15 

mm gariem paraugiem, 75% gadījumu 25 mm paraugiem. Palielinot parauga garumu, 

tālāka rezultātu uzlabošanās vairs nenotika. Salīdzinot rezultātus katrā fibrozes grupā 

atsevišķi, būtiskas atšķirības nebija. 

 Biopsijas vieta. 

Fibrozes izplatība aknās nav vienmērīga, tātad audu parauga iegūšanas vietai 

biopsijā arī ir ietekme uz rezultātu. Regeva un līdzautoru (Regev A et al, 2004) pētījumā 

laparoskopijas laikā veiktās biopsijās no aknu labās un kreisās daivas slimības stadija 

atšķīrās par vismaz vienu līmeni 33,1% gadījumu, pakāpe – 24% gadījumu, vērtējot pēc 

Šoiera (Sheuer) sistēmas. 14,5% gadījumu vienā daivā atrasta ciroze, bet otrā daivā 3. 

pakāpes fibroze. Atšķirības par 2 un vairāk līmeņiem bija retas, attiecīgi 1,6% un 2,4%. 

Maharajs (Maharaj B et al, 1986), veicot 3 biopsijas no dažādām vietām, cirozi visos 3 
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paraugos atrada tikai 50% gadījumu. Baunsgards (Baunsgard P et al, 1979), vērtējot aknu 

fibrozi, sakritību starp 2 viena pacienta aknu paraugiem konstatēja tikai 36 gadījumos no 

50. Viens biopsijā iegūts aknu audu paraugs nav pietiekami raksturīgs attiecīgajai 

slimības stadijai, vajadzētu vienmēr katram pacientam veikt vairākus dūrienus un no 

vairākām vietām, taču tas paaugstina komplikāciju risku (Bedosa P et al, 2003). 

 

2.6.2. Laboratoriskie testi 

 Noteiktas izmaiņas laboratoriskajos testos parādās jau agrākās slimības stadijās. 

Tās netiešā veidā atspoguļo aknās notiekošos patoloģiskos procesus, arī fibrozes 

veidošanos un attīstību. Virkne pēdējo gadu pētījumu ir vērsti uz to, lai atrastu un 

izveidotu bioķīmisko analīžu kompleksus, kuri ļautu neinvazīvā veidā ticami spriest par 

nekroinflamatoriem un fibrotiskiem procesiem aknās. Vairāku bioķīmisko parametru 

kombinācijas spēja atspoguļot aknu fibrozes pakāpi ir pētīta gan VHC slimniekiem 

(Poynard T et al, 2004), gan citām slimībām, kuras izraisa aknu fibrozi un cirozi kā B 

vīrushepatīts (VHB), alkohola aknu slimība, primāra biliāra ciroze u.c. (Poynard T et al, 

2003; Myers RP et al, 2003; Naveau S et al, 2005; Cales P et al, 2005 u.c.). Bieži lietots 

ir analīžu komplekss FibroTest, ko veido aminotransferāzes, alfa-2-makroglobulīns, 

apolipoproteīns A2, haptoglobīns, gamma-glutamiltranspeptidāze un kopējais bilirubīns. 

Analīžu komplekss Fibrometer sastāv no trombocītu skaita, protrombīna indeksa, ALAT, 

alfa-2-makroglobulīna, hialuronāta, urea un pacienta vecuma. Citi analīžu kompleksi ir 

Fibrospect, ELFG, APRI, Fornsa indekss, ASAT un ALAT attiecība (AAR) u.c. Šo testu 

rezultativitāte, respektīvi, spēja aizvietot aknu punkcijas biopsiju kā joprojām eksistējošu 

zelta standartu fibrozes noteikšanā, tiek vērtēta neviennozīmīgi. Sebastiani (Sebastiani G 

et al, 2006) raksta, ka dažādu bioķīmisko parametru precizitāte fibrozes noteikšanā 

dažādu aknu slimību gadījumos nepārsniedz 75–80%. Tā ir augstāka, lietojot analīžu 

kompleksus, un sasniedz 95%. Šo testu lietošana drīzumā var būtiski samazināt, bet ne 

pilnībā aizvietot punkcijas biopsijas. Parkess (Parkes J et al, 2006) analizē 14 pētījumu 

rezultātus, kuros lietoti 10 dažādi analīžu kompleksi. Seruma marķieri var izslēgt fibrozes 

esamības iespēju līdz 35% pacientu, bet nevar ticami diferencēt dažādas fibrozes stadijas. 

Lietotajiem indeksiem vēl ir nepieciešami uzlabojumi, un kā atskaites kritērijs ir jālieto 
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slimības gala iznākums. Nesenā pētījumā Sebastiani (Sebastiani G et al, 2008) ziņo, ka 

bioķīmisko marķieru nozīme fibrozes noteikšanā ir atšķirīga pacientiem ar normālu vai 

paaugstinātu ALAT līmeni. Visu bioķīmisko testu rezultāti (specifiskums, jutīgums, 

pozitīvā un negatīvā paredzes vērtība un diagnostiskā precizitāte pacientiem ar normālu 

ALAT līmeni kopumā ir sliktāka nekā grupā ar paaugstinātu ALAT. Labākie rezultāti ir, 

lietojot FibroTest, tie ir sliktāki, lietojot Fibroindex, Forna indeksu, AAR. Pacientiem ar 

normālu ALAT līmeni pozitīvā paredzes vērtība (PPV) ir lielāka par 87%, kamēr 

negatīvā paredzes vērtība (NPV) ir zemāka par 65% visiem testiem, izņemot AAR. 

Neviens no tiem nevar ticami izslēgt nozīmīgas fibrozes esamību. Daudzos gadījumos 

joprojām nepieciešama punkcijas biopsija.  

 Labākus rezultātus dod analīžu kompleksi, kuri nosaka ECM sastāvdaļas un tās 

remodelēšanas mediatorus serumā. Rozenbergs (Rosenberg VM et al, 2004) ziņo par 

90% jutīgumu un 92% NPV fibrozes atklāšanā, lietojot analīžu kompleksu, kas sastāv no 

hialuronskābes, III tipa kolagēna aminoterminālā propeptīda, ECM metālproteināzes 

audu inhibitora un pacienta vecuma. Labākie rezultāti iegūti pacientiem ar alkohola aknu 

slimību un aknu steatozi. Autori iesaka tomēr kombinēt šos izmeklējumus ar punkcijas 

biopsiju. Viedokli par bioķīmisko analīžu pārākumu fibrozes diagnostikā aizstāv pētnieku 

grupa Puanāra vadībā (Poynard T et al, 2007). Autori apstrīd divus biežākos 

apgalvojumus par bioķīmisko testu lietojuma ierobežojumiem: pirmkārt, tie ir lietojami 

galvenokārt VHC slimniekiem; otrkārt, bioķīmiskajiem testiem ir labi rezultāti fibrozes 

galējo stāvokļu (fibrozes nav vai ciroze) noteikšanā, bet vāji rezultāti mēreni izteiktas 

fibrozes gadījumos. Autori veikuši 30 dažādu pētījumu metaanalīzi, kuros lietots 

FibroTest un punkcijas biopsija kopā 6378 pacientiem, un pierāda, ka nav starpības 

FibroTest izmantojamībā VHC un citu aknu slimību gadījumos, un to ticamība mērenas 

fibrozes (F2 un F3 pēc METAVIR skalas) noteikšanā ir pieņemami liela. Autori uzskata, 

ka punkcijas biopsijas riska/ieguvuma attiecība (nopietnas komplikācijas 0,3% un 

letalitāte 3/10 000) neļauj to lietot kā izvēles metodi fibrozes noteikšanā. Biopsija 

veicama tikai klīniski bioloģiskās nesakritības vai sarežģītos slimību gadījumos. Francijā 

biopsiju skaits, plaši izmantojot bioķīmiskos testus un elastogrāfiju, samazinājies par 

vairāk nekā 50%.  
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2.6.3. Ultrasonogrāfija: B attēls, aferentās asinsrites doplerogrāfija, aknu vēnu 

doplerogrāfija 

 Ultrasonogrāfija savas plašās pieejamības, nekaitīguma un lētuma dēļ ir pirmā 

radioloģiskā diagnostikas metode, kas tiek izmantota aknu slimību novērtēšanai. Aknu 

cirozes ultrasonogrāfiskās pazīmes ir daudz pētītas un šobrīd vispārpieņemtas. Tās ir: 

aknu palielināšanās slimības sākumā, vēlāk to samazināšanās un lobus caudatus 

hipertrofija, mainoties izmēru attiecībai starp to un labo daivu, virsmas nodularitāte un 

ehostruktūras izmaiņās, tai kļūstot rupjgraudainai, nodulārai. Papildus tiek lietoti aknu 

asinsvadu doplerogrāfiskie izmeklējumi, no kuriem būtiskākās ir plūsmas izmaiņas aknu 

vēnās (Rumac CM et al, 1998). Analizēti tiek arī v.portae izmērs, plūsmas virziens un 

pulsācijas tajā, plūsmas parametri aknu artērijā.  

 

Ultrasonogrāfija. B attēls 

 Pazīmes, kas liecina par portālu hipertensiju, ir ascīts, splenomegālija, 

portokavālo anastomožu atrašana. Di Lelio (Di Lelio A et al, 1989) analizē US pazīmes 

57 aknu cirozes slimniekiem. Virsmas nelīdzenumu  no tiem pētnieku grupa konstatējusi 

50 (88%) gadījumos. No 18 pacientiem, kam nav cirozes, nelīdzena aknu virsma bija 

tikai vienam (6%). Cirozes grupā hepatomegālija tika atrasta 63% gadījumu, necirotisko 

slimību grupā tā bija tikpat bieža (12/18, 67%). Lobus caudatus hipertrofija bija augsti 

specifiska, taču ar zemu jutību (26%). Ir zināms, ka struktūras nodularitāte un 

rupjgraudainība ir simptomi, kas ir subjektīvi un atkarīgi no lietotās aparatūras kvalitātes 

un iestādījumiem (Di Lelio A et al, 1989). Līdzīgi ir arī ar aknu ehogenitāti. Di Lelio šīs 

pazīmes atrod tikai attiecīgi 7% un 9% gadījumu. Virsmas nelīdzenumu un struktūras 

rupjgraudainību un nodularitāti aknu audos līdz 2 cm dziļumā jāvērtē ar augstas 

izšķiršanas spējas, resp., augstfrekvences zondi. Salīdzinot US ainu pacientiem ar 

dažādas izcelsmes aknu cirozi, struktūras rupjgraudainumu vienlīdz bieži atrod VHC, 

VHB, alkohola aknu slimības un primāras biliāras cirozes slimniekiem (attiecīgi 76%, 

76%, 62%, 51%). Tā ir retāka VHD slimniekiem – 43%. Nodulāra struktūra savukārt ir 

raksturīga VHD slimniekiem (51%), ievērojami mazāk citās izcelsmes cirožu grupās, no 

9–11% (Caturelli E et al, 2003). Kolli (Colli A et al, 2003) plašā pētījumā analizē 300 

smagas fibrozes un cirozes pacientu US diagnostiku, lietojot 3 pazīmes: virsmas 
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nodularitāti, lobus caudatus hipertrofiju un VH doplerspektra līkni. Virsmas nodularitāte 

tika atrasta 58 gadījumos no 107, lobus caudatus hipertrofija 44, izmaiņas VH 

doplerspektrā 61 gadījumā. Pētījumā tika iekļauti tikai asimptomātiski cirozes pacienti. 

Atsevišķi US pazīmes nav ļoti jutīgas (41–57%), bet augsti specifiskas (76% aknu vēnu 

plūsmas, 95% aknu virsmas izmaiņām). Aknu ehostruktūras rupjgraudainība ir riska 

faktors hepatocelulāra vēža attīstībai (Caturelli E et al, 2003). Kā viens no ticamākajiem 

aknu cirozes un portālās hipertensijas simptomiem tiek minēts liesas izmērs. O’Donohjū 

(O’Donohue et al, 2004) pētījumā vidējais liesas izmērs cirozes slimniekiem ticami 

atšķiras no veselajiem, 16,0 cm pret 10,7 cm, p = 0,00005, un cirozes slimniekiem no C 

hepatīta pacientiem bez aknu cirozes, 16,0 cm pret 13,0 cm, p = 0,009. Šajā pētījumā 

liesas izmērs tiek vērtēts kā visvērtīgākais aknu cirozes prognostiskais faktors. Cirozes 

iespējamība pieaug par 70% ar katru palielinājuma centimetru. Par robežlielumu autors 

nosauc 15 cm izmēru. Tā specifiskums ir 98%, jutīgums 57%, PPV 93%, NPV 80%. 

Cirozes iespējamība pacientiem ar liesu, lielāku par 15 cm, ir 52 reizes lielāka nekā 

pacientiem ar mazāku liesu. Autors neatrod specifiskuma vai jutīguma palielināšanos, 

kombinējot liesas izmēru ar aknu vēnu doplerspektra līknes formu, kas pētījumā tiek 

norādīta kā otra ticamākā cirozes pazīme. 

 

Ultrasonogrāfija. Aferentās asinsrites doplerogrāfija 

 Progresējot hroniskai aknu slimībai, to struktūrā notiek virkne procesu, kuri maina 

asins plūsmu caur aknām. Normā caur vārtu vēnu aknas saņem ap 70–75% asiņu, caur 

aknu artēriju 25–30%, niecīgu daļu atstājot tādiem sīkiem asinsvadiem kā aberantās 

gastriskās vēnas, īpaši labā (Matsui O et al, 1995), kas ir sastopama ap 6–14% pacientu, 

a.phrenica dx, parabiliārās vēnas (Couinaud C, 1988), žultspūšļa vēna, kas reizēm 

drenējas tieši uz aknām. Cirozes un fibrotisku procesu rezultātā attīstās sinusoīdu un 

presinusoidāla oklūzija, pieaug pretestība asins plūsmai caur aknām. Spiediena 

gradientam pārsniedzot 10 mm H2O staba, veidojas portāla hipertensija (Zwiebel W, 

Pellerito JS, 2005). Paaugstinātās pretestības dēļ mazinoties portālajai asins plūsmai, 

kompensatori palielinās plūsma aknu artērijā (Buron-Opitz R, 1911; Kock NG et al, 

1972). Pieaugot spiedienam vārtu vēnā, mainās tās izmērs un pulsācija, palēninās un 

vēlāk maina virzienu asins plūsma tajā no hepatopetālas uz hepatofugālu. Spiediena 
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pieaugums vārtu vēnā tiek kompensēts caur portokavālajām kolaterālēm. Aknu artērijai 

pašai šāda mehānisma nav. Tās kompensējas caur normā ļoti sīkām anastomozēm starp 

portālo un arteriālo sistēmu, kas atrodas aknu sinusoīdos, vārtu vēnas vasa vasorum un 

peribiliārajos vaskulārajos pinumos. Transhepatiskajai pretestībai pārsniedzot 

portosistēmisko kolaterāļu pretestību, sākas arteriālās plūsmas šuntēšanās uz portālo 

sistēmu (Sacerdoti D et al, 1995; Joynt LK et al, 1995; Piscaglia F et al, 1997; Cho K et 

al, 1995; Kan Z et al, 1994; Quiroga S et al, 2001). Plūsmas parametri un to izmaiņas 

aknu asinsvados ir labi novērtējamas doplerogrāfiskos izmeklējumos. Portālās sistēmas 

vēnas, v.portae, v.mesenterica sup., v.lienalis, kā arī aknu artērija un aknu vēnas ir labi 

redzamas ap 93–95% pacientu, kuriem tiek veikta aknu sonogrāfija (Zwiebel W, Pellerito 

JS, 2005).  

Portālās hipertensijas atklāšanai un izvērtēšanai tiek piedāvāta virkne parametru 

un indeksu. Tie ir vārtu vēnas diametrs, v.portae un v.lienalis izmēra maiņa elpošanas 

cikla fāzēs, plūsmas ātrums un virziens v.portae, ātruma pulsācijas, resp., doplerspektra 

līknes forma, kongestācijas indekss: attiecība starp v.portae šķērsgriezuma laukumu un 

plūsmas ātrumu tajā, rezistences indekss aknu artērijā, ātrumu attiecība aknu artērijā un 

vārtu vēnā u.c. Par visu šo parametru izmantojamību aknu cirozes diagnostikā ir veikti 

daudzi pētījumi, tomēr to rezultāti joprojām ir pretrunīgi. 

Viena no aknu cirozes un portālās hipertensijas pazīmēm ir hepatofugāla, t.i., 

asins plūsma prom no aknām v.portae. Šī pazīme sastopama 3–23% cirozes slimnieku 

(Kawasaki T et al, 1989; Gaiani S et al, 1991; Taourel P et al, 1998; von Herbay A et al, 

2000). Atšķirības starp pētījumu rezultātiem skaidrojamas ar smagas cirozes pacientu 

īpatsvara atšķirībām sērijās. Plūsmas virzienu vārtu vēnā ietekmē arī paraumbilikālo 

portokavālo šuntu attīstība, saglabājot hepatopetālu plūsmu cirozes pacientiem. 

Hepatofugālu plūsmu var atrast pacientiem ar ekstrahepatiskiem šuntiem (splenorenāli, 

ezofageāli, retroperitoneāli u.c.).  

 Veseliem cilvēkiem vārtu vēnas diametrs nepārsniedz 13 mm, virspusējas 

elpošanas laikā mērot vietā, kur v.portae atrodas priekšpusē no apakšējās dobās vēnas. 

Plūsmas ātrums tajā ir ap 15-18 cm/s, tas ir pulsējoši mainīgs, resp., doplerspektra līkne ir 

undulējoša. Dziļā ieelpā vēnas diametrs palielinās par 70–100%. Attīstoties portālai 
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hipertensijai, v.portae diametrs palielinās, izmaiņas ieelpas laikā samazinās, asins plūsma 

palēninās, doplerspektra undulācijas samazinās (Zwiebel W, 2005).  

 Portālās plūsmas parametri ir analizēti daudzos pētījumos, un to rezultāti nav tik 

viennozīmīgi, kā teikts Cvībela un Pellerito doplerogrāfijas monogrāfijā. Valša pētījumā 

(Walsh KM et al, 1998) vidējais plūsmas ātrums vārtu vēnā veseliem cilvēkiem ir 13,7 

cm/s, hroniska C vīrushepatīta slimniekiem 12,4 cm/s. Pētījumā nav diferencēta slimības 

stadija un pakāpe. Plūsmas maksimālā ātruma samazināšanās, pieaugot aknu fibrozes 

pakāpei, atrasta Bernatika pētījumā (Bernatik T et al, 2002). Vieglas un vidēji smagas 

fibrozes gadījumos maksimālais plūsmas ātrums ir 20,3 cm/s, smagas fibrozes un cirozes 

gadījumā attiecīgi 17,7 cm/s un 18,2 cm/s. Vidējie plūsmas ātrumi visās fibrozes stadijās 

neatšķiras, tie ir 9,7–11 cm/s robežās. Ticamu atšķirību starp kontrolgrupas pacientiem un 

hroniska C vīrushepatīta slimniekiem neatrod Dīterihs (Dieterich CF et al, 1998). 

Veseliem indivīdiem vidējais ātrums ir 20,4 cm/s, 18,8 cm/s VHC pacientiem bez cirozes 

un 19,0 cm/s cirozes pacientiem. Līdzīgi rezultāti ir arī O’Donohjū  (O’Donohue J, 2004) 

pētījumā. Šneidera (Schneider ARJ et al, 2005) pētījumā nav konstatēta  statistiski ticama 

atšķirība plūsmas ātrumā starp dažādas pakāpes fibrozēm, p=0,08. Plūsmas ātrumam, 

mazākam par 14,5 cm/s, cirozes diagnostikā ir 74,5% jutīgums un 53% specifiskums. 

Visos minētajos pētījumos cirožu grupās bijuši pacienti ar vieglu, kompensētu aknu 

cirozi. Agrākos pētījumos Zironi (Zironi G et al, 1992) atrod ticamu ātruma atšķirību 

starp Child-Pugh cirozes smaguma grupām, kā arī starp veselajiem un cirozes 

slimniekiem. Par robežlielumu autori nosaka 15 cm/s ar jutīgumu 88% un specifiskumu 

96%. Citā pētījumā (Iwao T et al, 1997), lietojot robežlielumu 13 cm/s, metodes jutīgums 

ir 83% un specifiskums 85%. Abos pētījumos cirozes pacienti bijuši ar barības vada vēnu 

varikozi. Normas lielumi šajos pētījumos bijuši attiecīgi 19,6 cm/s un 15,9 cm/s, kas 

ievērojami atšķiras no O’Donohjū (12,6 cm/s) un Valša (13,7 cm/s) pētījumu rezultātiem. 

Šo atšķirību cēloņi ir grūti viennozīmīgi pasakāmi. Iespējams, tie saistāmi ar atšķirībām 

izmeklējumu metodikā vai aparatūrā. Atšķirību plūsmas ātrumā starp 24 veseliem 

brīvprātīgajiem un 16 cirozes slimniekiem nav atradis Dinks (Dinc H et al, 1998) un 

Havla (Chavla Y, 1998) starp 37 cirozes pacientiem un 10 veselajiem. Analizējot pa 

cirozes smaguma grupām, Child-Pugh C stadijas slimniekiem portālās plūsmas ātrums 

bijis ticami zemāks. 
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 Vairākos pētījumos tiek vērtēta vārtu vēnas pulsācija saistībā ar iespēju atklāt 

hronisku aknu bojājumuozīme var būt arī portokavālām venozām fistulām un 

portokavāliem šuntiem. Sinusoidāla . Normā plūsma vārtu vēnā ir nepārtraukta un 

hepatopetāla, taču tās ātrums viegli svārstās sirdsdarbības cikla ritmā. Šīs pulsācijas rada 

spiediena maiņas sirds labajā priekškambarī radītās plūsmas svārstības apakšējā dobajā 

vēnā, kas pa aknu vēnām un caur sinusoīdiem tiek pārvadītas uz v.portae. Kā pierādījums 

šādam pulsāciju mehānisma skaidrojumam ir krasi izteiktās pulsācijas vārtu vēnā 

pacientiem ar labās puses sirdskaitēm (Görg C et al, 2002). Nozīme ir arī blakus esošās 

aknu artērijas pulsācijām un elpošanas cikla fāzēm. Presinusoidāla obstrukcija, Disē 

telpas kolagenizācija un hepatocītu palielināšanās aknu fibrozes un cirozes dēļ var kavēt 

pulsāciju pārvadi no sirds un aknu vēnām (Görg C et al, 2002). Nolīdzināta v.portae 

doplerspektra līkne tātad varētu liecināt par aknu fibrozi un cirozi. Kvantitatīvi vārtu 

vēnas pulsācijas pakāpi parāda divi indeksi: attiecība starp minimālo un maksimālo 

plūsmas ātrumu, kas, pēc Galliksa (Gallix BP et al, 1997) pētījuma datiem, ir >0,54 

vairāk nekā 90% veselu indivīdu, un pulsācijas indekss (PI), kurā attiecina maksimālo 

plūsmas ātrumu pret maksimālā un minimālā ātruma starpību. Iespējamība pēc vārtu 

vēnas doplerspektra līknes pulsācijām spriest par aknu fibrozes un cirozes esamību ir 

pētīta vairākos darbos. Dīterihs (Dieterich CF) 1998. g. vārtu vēnas spektra svārstību 

novērtēšanai lieto minimālā un maksimālā ātruma starpību. Veseliem indivīdiem tā ir 6,5 

cm/s, HVHC pacientiem bez cirozes 4,3 cm/s, cirozes slimniekiem 4,0 cm/s. Starpība 

starp veselajiem un HVHC pacientiem ir statistiski ticama, starp cirozes un pirmscirozes 

grupām nav, p=0,3. Šneidera (Schneider ARJ et al) 2005. g. pētījumā samazinātas vārtu 

vēnas undulācijas ievērojami biežāk, 76,5% gadījumu, tika konstatētas cirozes 

pacientiem, salīdzinot ar zemākas pakāpes fibrozes grupām (38,2% fibrozei 2-4 un 36,2% 

fibrozei 0-1 pēc Ishaka sistēmas). Netika atrasta starpība starp dažādas pakāpes fibrozēm. 

Cirozes diagnostikai undulāciju mazināšanās simptoma specifiskums bija 100%, jutīgums 

76%. Barkats  (Barkat M, 2004) salīdzina vārtu vēnas pulsāciju biežumu pacientiem ar 

dažādas Child-Pugh pakāpes cirozi. Veseliem indivīdiem pulsācijas tiek atrastas vienmēr 

(54 pacienti). Child-Pugh A grupā 25,9% gadījumu (15 no 58 pacientiem), Child-Pugh B 

grupā 44,4% gadījumu (20 no 45), Child-Pugh C grupā 46,7% gadījumu (21 no 45). 

Pētījumā nav ietverti pacienti ar hroniskām aknu slimībām pirmscirozes stadijās, nav 
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ņemta vērā cirozi izraisījusī slimība. Haktanirs (Haktanir A et al, 2005), salīdzinot 

dažādas izcelsmes cirozes un vīrushepatīta pacientus, nav atradis statistiski ticamu 

atšķirību starp abām grupām, ne arī kontrolgrupu. Salīdzinot ar citiem portālās plūsmas 

parametriem, v.portae doplerspektra līknes pulsācijas kā simptoms ir pētīts retāk. 

 V.portae diametrs ir lielums, kas varētu norādīt uz spiediena pieaugumu tajā. 

Lims (Lim AKP et al, 2005) cirozes slimniekiem atrod vidēji 1 ± 0,21 cm lielu vārtu 

vēnu, vidēja vai smaga hepatīta slimniekiem 0,9 ± 0,2 cm, viegla hepatīta slimniekiem 

0,9 ± 0,19 cm. O’Donohjū (O’Donohue J et al, 2004) pētījumā veselajiem pētījuma 

dalībniekiem vārtu vēnas diametrs bija vidēji 9,6 ± 1,1 cm , HVHC slimniekiem bez 

cirozes 10,4 ± 2,7 cm, cirozes slimniekiem 10,8 ± 2,3 cm. Atšķirības nav statistiski 

ticamas un nav izmantojamas cirozes diagnostikā. Abos pētījumos nav diferencētas 

cirozes stadijas. Kutlu (Kutlu R et al, 2002) salīdzina vārtu vēnas lielumu dažādu cirozes 

stadiju grupās un iegūst šādus rezultātus: Child-Pugh A – 13,8 ± 2,6 cm, Child-Pugh B – 

11,2 ± 3,4 cm, Child-Pugh C – 11,5 ± 3,5 cm un 10,8 ± 0,6 cm kontrolgrupas pacientiem. 

Līdzīgi rezultāti ir iegūti arī citos pētījumos; visos gadījumos vārtu vēnas izmēri 

statistiski ticami neatšķiras un ievērojami pārklājas, tie nav izmantojami aknu fibrozes un 

cirozes diagnostikā.  

 Pie populārākajiem parametriem portālās plūsmas novērtēšanā pieder 

kongestācijas indekss, ko aprēķina, attiecinot vārtu vēnas diametru pret vidējo plūsmas 

ātrumu tajā. Portālās hipertensijas gadījumā tam jāpieaug, jo palielinās vēnas diametrs, 

resp., šķērsgriezuma laukums, un palēninās plūsmas ātrums tajā. Par šādiem rezultātiem 

ziņots agrīnākos pētījumos (Leen E et al, 1993; Moriyasu F et al, 1986; Siringo S et al, 

1994). Valša pētījumā (Walsh KM et al, 1998) kongestācijas indekss veselajiem un VHC 

pacientiem ticami neatšķīrās (0,106 pret 0,125, p=0.52). Lima pētījumā (Lim A et al, 

2005) šis indekss neatšķiras vieglas, vidēji smagas/smagas fibrozes un cirozes 

slimniekiem (attiecīgi 0,03; 0,04 un 0,04). Būtiska atšķirība starp veselajiem un cirozes 

slimniekiem atrasta Kutlu pētījumā (Kutlu R et al, 2002) – 0,05 un 0,076, p<0,05. Starp 

dažādām cirozes stadijām šis koeficients būtiski neatšķiras, Child-Pugh A grupā – 0,085, 

B grupā – 0,071, C grupā – 0,077. Katrs no šiem pētījumiem liek secināt, ka 

kongestācijas indekss varētu būt lietojams cirozes diagnostikā, tomēr izteiktās atšķirības 



 34 

tā lielumā veselajiem, kas pārklājas ar citu pētījumu indeksu skaitļiem patoloģiju 

gadījumā, liek šaubīties par šo mērījumu atkārtojamību.  

 Palielinoties pretestībai sinusoīdos un samazinoties plūsmai vārtu vēnā, 

kompensatori palielinās plūsma aknu artērijā. Tā kā pretestības pieaugums skar arī 

arteriālo sistēmu, varētu sagaidīt doplerogrāfiski reģistrējamo hemodinamikas parametru 

izmaiņas tajā, rezistences indeksa palielināšanos, plūsmas ātruma un apjoma pieaugumu. 

Normā veseliem indivīdiem aknu artērijai ir zemas pulsitilitātes doplerspektra līkne ar 

antegrādu plūsmu visā diastoles laikā. Rezistences indekss (RI), ko nosaka, attiecinot 

maksimālā sistoliskā un diastoles beigu ātrumu starpību pret maksimālo sistolisko 

plūsmas ātrumu, veselajiem ir 0,5–0,7 robežās (Vilgrain V et al, 2001). Virkne pētnieku 

konstatē, ka aknu artērijas RI paaugstinās aknu cirozes gadījumos (Lim AKP et al, 2005; 

Pierce ME et al, 1990; Sacerdoti D et al, 1995 u.c.). RI, lielāku par 0,77, cirozes 

pacientiem, kuri gaida uz aknu transplantāciju, konstatējis Pīrss 1990. gadā. (Pierce ME 

et al, 1990). Jutīgums, specifiskums un kopīgā diagnostiskā precizitāte šim parametram 

aknu cirozes atklāšanā ir attiecīgi 68%, 70% un 69%. O’Donohjū 2004. g. pētījumā 

veselajiem RI bija 0,64 un bija statistiski ticami atkarīgs no pacienta vecuma. HVHC 

slimniekiem RI bija 0,62, HVHB slimniekiem 0,67, cirozes slimniekiem 0,68. Cirozes 

pacienti šajā pētījumā bija kompensētā slimības stadijā.  Lima pētījumā (Lim AKP et al, 

2005) ticama atšķirība starp RI vieglas, vidēji smagas/smagas fibrozes un cirozes 

pacientiem nav atrasta, RI bija attiecīgi 0,69, 0,58 un 0,98. Bernatika 2002. g. pētījumā, 

salīdzinot RI dažādas smaguma pakāpes fibrozes slimniekiem, ticama atšķirība, p = 

0,018, tika konstatēta starp vieglas fibrozes un cirozes grupām – RI attiecīgi 0,62 un 0,67, 

bet ne starp vieglas un vidēji smagas fibrozes grupām – RI 0,62 un 0,65, P = 0,08. Citā 

jaunāka laika pētījumā (Hakantir A et al, 2005) veselajiem RI atrasts 0,63 ± 0,03, HVHC 

slimniekiem bez cirozes 0,73 ± 0,01 un cirozes slimniekiem 0,77 ± 0,03. Atšķirības ir 

statistiski ticamas, p = 0,017. Salīdzinot šos dažādos pētījumus, jāsecina, ka aknu artērijas 

RI izmantojamība aknu cirozes diagnostikā ir apšaubāma pretrunīgo rezultātu dēļ, un tas 

nav lietojams dažādas pakāpes fibrožu atšķiršanai.  

 Atsevišķos pētījumos ir lietoti vairāki citi arteriālo plūsmu raksturojoši faktori, kā 

vidējais plūsmas ātrums (cm/s), plūsmas minūtes tilpums (ml/min), aknu perfūzijas 
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indekss (arteriālās un kopīgās aknu plūsmas attiecība), kas plašāku izmantojumu nav 

guvuši.  

 

Aknu vēnu doplerogrāfija 

 Viens no parametriem, ko analizē daudzos pētījumos par aknu difūzajiem 

bojājumiem, ir plūsmas veids aknu vēnās, kas ir relatīvi viegli demonstrējams krāsu 

plūsmas doplerogrāfijā un reģistrējams spektrāldoplerogrāfijas līknes veidā. Vairākumam 

cilvēku ir trīs galvenās aknu vēnas, kas iezīmē aknu anatomiskās daļas atbilstoši Kuno 

(Couinaud C, 1957) klasifikācijai. Vidējā aknu vēna atrodas starp labo un kreiso aknu 

daivu, labā starp priekšējo un mugurējo labās daivas segmentu, kreisā starp mediālo un 

laterālo kreisās daivas segmentu. Aknu vēnas (VH) drenē asinis no aknām uz v.cava 

inferor (VCI). Aknu labajā daivā bieži atrod vienu vai vairākas papildvēnas, kas ieplūst 

VCI kaudāli no v.portae labā zara līmeņa. Pēc Kuno (Couinaud C,1957) klasifikācijas, 

tās ir apakšējā un vidējā labā aknu vēnas. Autors palielinātu labo apakšējo aknu vēnu 

(VHDxI) atrod 10 gadījumos no 100. Līdzīgi rezultāti ir iegūti arī Makuči pētījumā 

(Makuuchi M et al, 1983). Arai (Arai S,1962) atrod VHDxI, lielāku par VHDx, 43 no 

210 pacientu (20,6%), bet Sledzinskis un Tiškevičs (Śledziński Z et al, 1975) 4 

gadījumos no 93 (15%), bet tās nav lielākas par VHDx. 

 US izmeklējumā aknu vēnas ir viegli atrodamas kā tubulāras anehogēnas 

struktūras ar vāji redzamām sienām. To gaita ir slīpa no aknu perifērijas uz VCI. 

Veseliem cilvēkiem tās parasti ir viegli saskatāmas. To izmērs pieaug virzienā uz 

diafragmu un ir mainīgs elpošanas cikla fāzēs. Normāli ap 2 cm attālumā no VCI to 

diametrs reti pārsniedz 5 mm, un 1 cm ir uzskatāms par normas augšējo robežu (Bolondi 

L et al, 1991). VH izmērs mainās dažādu slimību gadījumos. Labās puses sirdskaites 

gadījumā rodas sastrēgums lielajā asinsrites lokā. Aknu vēnu paplašināšanās tad ir parasta 

atrade. Aknu vēnas ir viegli saspiežamas. To lieluma samazināšanās līdz pat daļējam vai 

pilnīgam vizualizācijas trūkumam US sastopama dažādas izcelsmes hepatomegāliju 

gadījumos, piem., smaga aknu taukainā distrofija, Bada-Kiari (Budd-Chiari) sindroms. 

Aknu cirozes gadījumā fibrozo audu pieaugums padara tās mazas un nelīdzenas. 

Asins plūsmas parametri aknu vēnās normā ir izpētīti un aprakstīti radioloģijas 

literatūrā (Taylor KJV et al, 1988). Veseliem cilvēkiem aknu vēnu 
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spektrāldoplerogrāfijas līkne ir trifāziska, sastāv no diviem negatīviem un viena pozitīva 

viļņa, kuri atspoguļo centrālā venozā spiediena izmaiņas sirdsdarbības cikla laikā. Asins 

plūsma notiek sirds virzienā (antegrāda) priekškambaru un kambaru diastoles laikā, kam 

seko neilga retrogrāda plūsma priekškambaru sistoles laikā. Doplerspektra līknes viļņu 

nozīme detalizēti skaidrota L. Bolondi pētījumā 1991. gadā, kur tā izvērtēta, simultāni 

pierakstot v.jugularis (VJ) spektru, elektrokardiogrammu un fonokardiogrammu līknes. 

(skat. 3. att.) 

 Doplerspektra izmaiņas aknu vēnās ir līdzīgas ainai jūga vēnā (VJ) un atspoguļo 

VJ pulsu, kas atbilst izmēra, resp., spiediena izmaiņām tajā. Nozīme ir arī elpošanas cikla 

fāzei (Rabinovici N et al, 1980). Dziļas ieelpas laikā intraabdominālais spiediens pieaug 

un samazina asins plūsmu vēdera vēnās sirds virzienā. Aknu vēnu doplerogrāfiskās līknes 

normālās periodiskās svārstības šai laikā samazinās. 

 

Attēls 3. VHDx doplerspektra līknes zobu veidošanās mehānisms. Vienlaicīgs EKG, 

fonokardiogrammas un v.jugularis doplerspektra pieraksts. (Adaptēts no Bolondi L 

et al, Radiology 1991;178:513-516.) 

A vilnis (+) – priekškambaru sistole. Retrogrāda plūsma VCI un VH. C vilnis (+) – 

mazs pozitīvs vilnis A viļņa descendējošajā daļā, ko rada trīsviru vārstu slēgšanās. X 

vilnis (-) – kambaru sistole un priekškambaru atslābums (diastole). Antegrāda 

plūsma, priekškambarim pildoties. V vilnis (+) – priekškambaru piepildīšanās. 

Viļņa galotne norāda uz trīsviru vārstu atvēršanos, sākoties kambaru diastolei. Y 

vilnis (-) – kambaru diastole. Priekškambaru tukšošanās kambaros. 

 Aknu vēnu doplerspektra līknes analīzei dažādi autori ir lietojuši vairākas 

metodikas (Bolondi L et al, 1991; Kardorff R et al, 1994; Abu-Yosef MM et al, 1991; 
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Coulden RA et al, 1992; Pinto FJ et al, 1991). Bolondi 1991. gadā ir ieteicis visus līknes 

veidus iedalīt 3 grupās: trifāziskas, kurām ir redzams pozitīvs vilnis retrogrādas plūsmas 

dēļ priekškambaru sistoles laikā; bifāziska, kurā nav pozitīva viļņa, bet ir saglabātas 

pulsācijas, plūsma visu laiku ir antegrāda, bet tās ātrums ir mainīgs, un pilnībā 

nolīdzināta jeb monofāziska. Šāda metode ir vienkārša, viegli lietojama un 

reproducējama. To lieto lielākajā pētījumu daļā, kuros tiek analizēta aknu asinsrites 

doplerogrāfiskā izmeklēšana. Farrants (Farrant B et al, 1997) iesaka detalizētāku 6 

pakāpju līknes novērtējuma sistēmu. Aknu vēnu pulsācijas novērtēšanai tiek konstruētas 

divas nosacītas horizontālas līnijas: līnija A, kas iezīmē lielāka negatīva viļņa virsotni, un 

līnija B, kas atrodas vidū starp 0 un A līnijām. Novērtējuma sistēmas pamatā ir veids, kā 

un kuras no šīm līnijām krusto a vilnis (sk. 4. att.). Novērtējumu skalas punkti veidojas 

šādi: 

6 – a vilnis šķērso 0 līniju; 

5 – a vilnis sasniedz 0 līniju, bet nešķērso to; 

4 – a vilnis atrodas starp 0 un B līnijām; 

3 – a vilnis sasniedz B līniju, bet nešķērso to; 

2 – a vilnis atrodas starp B un A līnijām; 

1 – nav redzamu pulsāciju. 

 

 

Attēls 4. Farranta ieteiktā VH doplerspektra līknes novērtēšanas shēma. (Farrant B 

et al, The British Journal of Radiology, 1997.) 
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Par normālu šajā sistēmā uzskatāms tikai 6. variants. Šāds līknes vērtējums ir detalizētāks 

un niansētāks, tomēr autori nekomentē klīniskās atšķirības dažādu līknes tipu gadījumos. 

Vēl citi autori iesaka noteikt indeksus, kuri prasa detalizētus līknes mērījumus ar vai bez 

dažādiem aprēķiniem.  

 Mūsu pētījumā ir lietota Bolondi ieteiktā sistēma, kurā trifāziska līknes forma tiek 

vērtēta kā normāla, bifāziska un monofāziska – kā patoloģiska.  

 Tā kā pulsācijas VCI un VH atspoguļo spiediena maiņas sirdī tās darbības cikla 

dažādās fāzēs, dažādas sirds slimības ietekmē aknu vēnu mērījumu rezultātus. Trīsviru 

vārstu regurgitācijas un mazspējas gadījumā kambaru sistoles laikā asinis tiek dzītas 

atpakaļ priekškambarī un tālāk VCI un VH. To doplerspektra līknē sistoliskais x vilnis 

samazinās, izzūd, tad kļūst retrogrāds un saplūst ar a vilni (Abu-Yousef MM, 1991). 

Sirds mazspējas un sastrēguma lielajā asinsrites lokā gadījumos VCI un aknu vēnas 

paplašinās. Pieaugot spiedienam, notiek sinusoīdu saspiešana, atrofija, centrilobulāro 

hepatocītu nekroze. Attīstās aknu taukainā infiltrācija, vēlāk presinusoidāla fibroze un 

ciroze. Aknas zaudē spēju padoties vēnu pulsācijām, VH doplerspektra līkne nolīdzinās. 

Arī konstriktīva perikardīta gadījumā ir redzamas VH līknes izmaiņas (von Birbra H et al, 

1989). Patoloģiski procesi pašās aknu vēnas, kā Bada-Kiari sindroms un vēnu okluzīvā 

slimība jeb sinusoidālās obstrukcijas sindroms, ir redzami un diagnosticējami ar 

ultrasonogrāfijas un doplerogrāfijas palīdzību. Atšķirībā no Bada-Kiari sindroma vēnu 

okluzīvās slimības gadījumos maģistrālās aknu vēnas var būt brīvas (Desser TS et al, 

2003). 

 Plūsmu aknu vēnās ietekmē intraabdominālais un intratorakālais spiediens. 

Pacientiem ar trifāzisku līknes formu dziļas ieelpas laikā un Valsalvas testa laikā līkne 

nereti nolīdzinās un kļūst monofāziska vai bifāziska (Teichgraber UK et al, 1997). Šī 

iemesla dēļ aknu vēnu izmeklējums notiek vieglas, virspusējas ieelpas vai vieglas izelpas 

pēc vieglas ieelpas laikā.  

 Aknu vēnu doplerspektra līknes nolīdzināšanās biežums ievērojami palielinās 

grūtniecības laikā un pieaug, grūtniecībai progresējot. Rubotoma (Roobottom CA et al, 

1995) pētījumā salīdzinātas vidējās aknu vēnas doplerspektra līknes sievietēm dažādos 

grūtniecības termiņos (10.–20. nedēļā, 20.–30. nedēļā un 30.–40. nedēļā). Pirmajā grupā 

trifāziska līkne tika atrasta 64% gadījumu, otrajā 32%, trešajā 8% gadījumu. Vēlīnā 
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grūtniecības termiņā līknes nolīdzināšanos var skaidrot ar intraabdominālā spiediena 

pieaugumu, ko izraisa palielinātā dzemde, taču agrīnā termiņā šī faktora nozīme ir maza. 

Iespējams, to izraisa izmaiņas sirds izsviedes tilpumā, kas palielinās jau no 5. 

grūtniecības nedēļas un ir līdz 45% virs pirmsgrūtniecības normas no 24. nedēļas (Hunter 

S et al, 1992).  

 Intraabdominālā spiediena pieauguma cēlonis var būt cilvēka aptaukošanās, ko 

var objektivizēt, aprēķinot ķermeņa masas indeksu (ĶMI), tas ir, attiecību starp ķermeņa 

masu (kg) un auguma kāpinājumu kvadrātā (m
2
). Karabuluta pētījumā (Karabulut N et al, 

2005) pacientiem ar aptaukošanos (ĶMI>30) patoloģiska VH doplerspektra līkne bija 

45% gadījumu, kontrolgrupas pacientiem (ĶMI<25) – tikai 1% gadījumu. Aptaukošanās 

bieži saistās ar aknu steatozi, kas arī var ietekmēt plūsmu aknu vēnās, tāpēc, salīdzinot 

VH doplerspektra līknes izmaiņas un pacienta svaru, steatozes esamība ir jāņem vērā. 

Šajā pētījumā pacientiem netika veiktas aknu biopsijas, aknu steatozes iespēja un pakāpe 

tika novērtēta pēc US ainas, t.i., aknu ehogenitātes paaugstināšanās, asinsvadu un 

diafragmas vizualizācijas pasliktināšanās (Scatarige JS et al, 1984), kas nav pietiekami 

precīza metode. Pedersena (Pedersen JF et al, 2005) pētījumā 17 pacientiem ar 

patoloģisku līknes formu un bez norādījumiem par iespējamām aknu slimībām vidējais 

ĶMI bija 25,2. Morfoloģiski pierādītas aknu steatozes sakarības ar VH līknes veidu ir 

analizētas daudzos pētījumos, savukārt sakarības ar ķermeņa svaru parasti netiek 

analizētas. 

 Ir konstatēts, ka viens no pamatfaktoriem, kas ietekmē plūsmas veidu aknu vēnās, 

ir aknu fizikālais stāvoklis, to cietība un elastīgums. Palielinoties cietībai un mazinoties 

elastīgumam, zūd aknu audu spēja padoties aknu vēnu pulsācijām, ko izraisa spiediena 

maiņa tajās. Hemodinamiski tas izpaužas kā plūsmas virziena maiņas izzudums 

priekškambaru sistoles laikā, kad sirds īslaicīgi dzen asinis atpakaļ VCI un tālāk aknu 

vēnās un kas ir reģistrējams doplerogrāfiski. Iespējamību pēc aknu vēnu doplerspektra 

līknes spriest par aknu struktūras maiņu, resp., fibrozi un cirozi, ir pētījuši daudzi, un 

rezultāti kopumā ir labāki nekā citiem aknu asinsrites doplerogrāfiskajiem mērījumiem, 

lai arī ne stingri viennozīmīgi. Agrīnajos pētījumos patoloģiskas VH doplerspektra līknes 

biežums stingri korelē ar aknu cirozes esamību. Bolondi 1991. g. pētījumā patoloģiska 

līknes forma tika atrasta 50% cirozes slimnieku un nevienam no kontrolgrupas, turklāt 
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biežums korelēja ar cirozes smaguma pieaugumu pēc Child-Pugh klasifikācijas. Koli 

pētījuma (Colli A et al, 1994) rezultāti līdzīgi, normāla VH līkne bija visiem 50 

kontrolgrupas pacientiem un 32 no 52 kompensētas hroniskas aknu slimības (Child-Pugh 

A grupa) slimniekiem, ko izraisījis C hepatīta vīruss. Morfoloģiski pierādīta ciroze bija 

16 pacientiem. No tiem 12 gadījumos tika atrasta patoloģiska līknes forma. Cirozes 

atklāšanā metodes jutīgums bija 75%, specifiskums 78%, PPV 60%, NPV 88%, 

diagnostiskā precizitāte 77%. Dīterihs (Dietrich CF et al, 1998) trifāzisku līkni konstatē 

75% gadījumu kontrolgrupā un 47% HVHC slimnieku. Līdzīgus rezultātus vēlāk ieguva 

arī fon Herbajs (von Herbay et al, 2001) un Barkats (Barkat M, 2004). Jaunākos 

pētījumos tiek vērtētas doplerogrāfijas iespējas atklāt agrīnākas slimības stadijas. 

Šneiders (Schneider AR et al, 2005) patoloģiskas līknes formas konstatē 23,3% pacientu 

bez fibrozes vai vieglu tās formu, 38,2% gadījumu vidēji smagas fibrozes pacientiem un 

52,9% pacientu ar smagu fibrozi vai cirozi. Atšķirības ir statistiski ticamas, p=0,03. 

Patoloģiskas līknes formas veselajiem 2,1% gadījumu ir O’Donohjū (O’Donohue, 2004) 

pētījumā, 57% pacientiem ar hronisku B vai C hepatītu un 77% līdzīgas izcelsmes cirozes 

pacientu. Iespēju doplerogrāfiju lietot agrīnu fibrozes stadiju atklāšanā kritiski vērtē 

Bernatiks (Bernatik T, 2002). Autors neatrod ticamus portālās, arteriālās vai aknu vēnu 

rādītāju izmaiņu pieaugumus, lai arī konstatē tendenci pieaugt patoloģisku VH līknes 

formu biežumam, pieaugot fibrozes pakāpei. Kopumā aknu vēnu doplerspektra mērījums 

ir viens no ticamākajiem difūzu aknu bojājumu indikatoriem (Aube C et al, 2004). 

 Jaunākā no sonogrāfijas metodēm, kas tiek lietota aknu fibrozes un cirozes 

diagnostikā, ir US kontrastvielu izmantošana (CEUS). Ciroze saistās ar virkni 

hemodinamikas izmaiņām aknās. Tās ir aknu arterializācija, intrahepatiski šunti, 

hiperdinamiski cirkulatori stāvokļi, pulmonāli arteriovenozi šunti. Tāpēc asins plūsmai 

caur aknām jānotiek ātrāk, un to var parādīt, mērot kontrastvielas pasāžas laiku caur tām. 

Pirmie ziņojumi par CEUS izmantojumu ir no 1997.–1999. gada.  Albrehts (Albrecht T et 

al, 1999) mēra CW doplersignāla intensitāti aknu vēnā, ievadot US kontrastvielu perifērā 

vēnā bolus veidā. Veselajiem indivīdiem kontrolgrupā kontrastviela aknu vēnā parādījās 

vidēji 49. sekundē, un maksimālo intensitāti signāls sasniedza vidēji pēc 97,5 s. Cirozes 

pacientiem šie laiki bija attiecīgi 18,3 s un 55,5 s, pacientiem ar dažādām hroniskām aknu 

slimībām bez cirozes 35,8 s un 79,7 s. Līdzīgu pētījumu veica Bangs (Bang N et al, 
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2001), spektrāldoplerogrāfijas vietā lietojot pulsa inversijas attēla metodi, kas ļauj redzēt 

kontrastvielas gaitu anatomiskā asinsvada attēlā. Kontrastvielas pasāžas laiks caur aknām 

cirozes slimniekiem bija 16 s (14–20 s robežās), cirozes slimniekiem 31 s (30–32 s 

robežās). Jaunākajos pētījumos (Sugimoto H et al, 2002; Blomley MJ et al, 2003; Lim 

AKP et al, 2005) tiek lietota pulsa inversijas attēla tehnika ar pastāvīgu signāla 

intensitātes pierakstu, tā iegūstot kontrastvielas pasāžas ātruma līkni. Visos gadījumos 

tika konstatēta ievērojama statistiski ticama kontrastvielas pasāžas laika atšķirība starp 

cirozes slimniekiem un veselajiem. Lima pētījumā analizētas arī dažāda smaguma 

pakāpes fibrozes atšķiršanas iespējas. Cirozes diagnostikai specifiskums tika atrasta 80% 

un jutīgums 100%, spējai atšķirt vieglu fibrozi no smagākām formām jutīgums 95% un 

specifiskums 86%. Arī citos pētījumos atrasta ticama kontrastvielas pasāžas laika caur 

aknām atšķirība starp dažāda smaguma fibrožu grupām (Searle S. et al, 2008; Staub F et 

al, 2009). Lietojot jaunākās paaudzes US kontrastvielas, kā SonoVue, atšķirība no agrāk 

lietotajām (Levovist) nav atrasta (Lim AKP et al, 2006). 

2.6.4. Ultraskaņas elastogrāfija 

 Cita izmeklēšanas metode, kuras iespējas aknu fibrozes diagnostikā pasaulē plaši 

tiek pētīta, ir elastogrāfija. Pazīstamākais tās veids ir impulsu elastogrāfija (angl.: 

transient elastography, saīsināti TE). Mērījumiem nepieciešams speciāls aparāts 

Fibroscan (EchoSens, Paris, France), kura zonde, kas novietota ribstarpā virs aknām, 

ģenerē zemas frekvences vieglas svārstības, kas pārvadās uz aknām un izplatās tajās. 

(skat. 5. att.) Ar ultraskaņas impulsu tiek mērīts šo svārstību izplatīšanās ātrums, kas ir 

proporcionāls aknu cietībai, ko savukārt nosaka fibrozes pakāpe, ciroze. Rezultāti tiek 

izteikti kilopaskālos (kPa) (Sandrin L et al, 2003). 
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Attēls 5. „Fibroscan” darbības princips. (No de Ledinghen et al, Gastroenterologie 

Clinique et Biologie 2008;32:58-67.) 

 

 Metodes efektivitāti aknu fibrozes diagnostikā ir vērtējuši daudzi pētnieki. 

Kastera ar līdzautoriem (Castera L et al, 2005) salīdzināja elastogrāfiju (Fibroscan) ar 

bioķīmiskajiem fibrozes marķieriem un punkcijas biopsijas rezultātiem. Autori novērtēja 

to kā vienkāršu un efektīvu fibrozes diagnostikas metodi, kuras efektivitāte ir līdzīga 

FibroTest un APRI efektivitātei. Tā pieaug, šīs metodes kombinējot. Ziols ar 

līdzautoriem (Ziol M et al, 2005) pētīja elastogrāfijas spēju atšķirt dažāda smaguma 

fibrozes pakāpes un ieguva labus rezultātus spējā atšķirt vieglas un vidēji smagas fibrozes 

no smagām (F0-1-2-3 no F-4 pēc METAVIR skalas): jutīgums 86%, specifiskums 96%. 

Vieglas un vidējas fibrozes (F-0-1 no F-2-3-4) atšķiršanas iespējas bija vājākas: jutīgums 

56%, specifiskums 91%. Robežvērtības F4 atklāšanai bija 14,5 kPa, F3 atklāšanai 9,6 

kPa, F2 atklāšanai 8,8 kPa. Zemāko fibrožu lielumu grupās bija vērojama būtiska 

rezultātu pārklāšanās. Nedaudz atšķirīgi robežlielumi fibrožu pakāpju atšķiršanai lietoti 

Sančesa-Kondē un līdzautoru pētījumā (Sanchez-Konde M et al, 2009). Fibrozes F0-1 

noteikšanai lietojot robežvērtību <7 kPa, NPV bija 81,1%, PPV 70,2%, fibrozei F≥3 

robežvērtība bija 11 kPa un NPV un PPV attiecīgi 96,3% un 60%, fibrozei F≥4 

robežvērtība bija 14 kPa un NPV 100% un PPV 57,1%. Rezultāti bija labāki, nekā 

lietojot laboratoriskos bioķīmiskos testus. Lielāks pacientu skaits – 1007 ar hroniskām 

aknu slimībām, no tiem 165 ar cirozi, – apkopots Ganna-Karrija un līdzautoru pētījumā 

(Ganne-Carrie N et al, 2007). Autori secina, ka elastogrāfija ir vairāk piemērota cirozes 
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iespējamības noraidīšanai nekā atklāšanai. Lietojot robežvērtību 14,6 kPa, 45 pacientiem 

bija viltus pozitīvs rezultāts, cirozes nebija, un 35 pacientiem ar aknu blīvumu, mazāku 

par 14,6 kPa, bija makronodulāra vai neaktīva cirozes forma. Elastogrāfijas metodes 

objektivitāti, resp., atkarību no operatora, pētījuši Noikams ar līdzautoriem (Neukam K et 

al, 2009). Autori secina, ka metode ir operatoru neatkarīga, starppētnieku sakritība 

mērenas un smagas fibrozes atklāšanai ir laba, cirozes atklāšanai lieliska. Sliktākus 

rezultātus fibrozes pakāpju atšķiršanai ieguvis Kalvaruso ar līdzautoriem (Calvaruso V et 

al, 2009). Elastogrāfijas un aknu biopsijas rezultāti nesakrita 97 gadījumos no 300 

(34,2%). No tiem 76 gadījumos (26,6%) fibrozei F≥2 aknu blīvums bija < 7,1 kPa (viltus 

negatīvs rezultāts), un 21 gadījumā (7,3%) fibrozei F≤2 blīvums bija >7,1 kPa (viltus 

pozitīvs rezultāts). Autori konstatē, ka elastogrāfijas rezultātu ietekmē aknu bioķīmiskie 

rādītāji – pacientiem ar zemu ALAT līmeni elastogrāfija novērtē fibrozi zemāk, nekā tā ir 

patiesībā. Autori secina, ka elastogrāfija nav pietiekami laba, lai patstāvīgi novērtētu 

fibrozes pakāpes. Līdzīgus rezultātus ieguva arī Vongs ar līdzautoriem (Wong GL et al, 

2009) – vienādas fibrozes pakāpes gadījumos pacientiem ar paaugstinātu ALAT līmeni 

asinīs elastogrāfijas rezultāti ir augstāki. Vērtējot citus apstākļus, kas varētu ietekmēt 

elastogrāfijas rezultātus, negaidīts varētu būt Ziola secinājums, ka elastogrāfiju neietekmē 

aknu steatoze (Ziol M et al, 2005). Nozīmes nav arī slimībai, kas ir izraisījusi cirozi 

(Friedrich-Rust M et al, 2008). Kā metodes lietošanu ierobežojošs faktors ir minēts ascīts, 

jo elastīgās svārstības šķidrumā neizplatās, un smaga adipozitāte, kā arī izteikti šauras 

starpribu spraugas. Vairāki autori pētījumos novērtē rezultativitātes uzlabošanos, 

kombinējot elastogrāfiju ar bioķīmisko analīžu testiem. Bursjē ar līdzautoriem (Boursier J 

et al, 2009), salīdzinot elastogrāfijas un vairāku bioķīmisko analīžu kompleksu 

efektivitāti, par labāko kombināciju atzīst elastogrāfiju un FibroMeter, panākot 

diagnostisko precizitāti 91,9%. Autori pierāda, ka tā var samazināt punkcijas biopsiju līdz 

<10% cirozes diagnostikā, to veicot tikai neskaidros gadījumos. Līdzīgā pētījumā Kastera 

(Castera L et al, 2005) par labāko atzīst elastogrāfijas un FibroTest kombināciju. Arī šie 

autori secina, ka tas ievērojami samazina punkcijas biopsiju nepieciešamību.  

 Cits ultraskaņas elastogrāfijas veids saistās ar jauna papildu aprīkojuma un 

programmatūras pievienošanu jau esošajām US diagnostikas ierīcēm. To sauc par reālā 

laika elastogrāfiju (angl.: real time elastography, saīsināti RTE). Audu elastīgums tiek 
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kodēts krāsās noteiktā laukumā parastajā B attēlā. Kvantitatīvs elastības novērtējums tiek 

iegūts, attēlu matemātiski apstrādājot, un izteikts nosacītās vienībās. Aknu fibrozes 

mērījumiem pirmais šo metodi izmantoja Fridrihs-Rusts ar kolēģiem (Fridrich-Rust M et 

al, 2007, 2009). Sākotnējos pētījumos tās rezultativitāte bija līdzīga impulsu 

elastogrāfijas rezultātiem, tomēr jaunāko darbu rezultāti parādīja, ka RTE diagnostiskā 

precizitāte ir zemāka nekā impulsu elastogrāfijai un FibroTest.  

 

2.6.5. Magnētiskā rezonanse 

 Jaunas iespējas radioloģijā pavēra magnētiskās rezonanses (MR) ieviešana 

klīniskajā praksē. Šīs metodes plašais iespēju klāsts ir piesaistījis arī aknu pētnieku 

uzmanību. Virkne izmeklējumu veidu tiek lietota pacientiem ar hroniskām aknu slimībām 

fibrozes pakāpju un cirozes noteikšanai. MR tradicionālā kontrastizmeklējumā 

kontrastviela Gadolinium, vēlīni uzkrājoties fibrozos audos, parāda septālas fibrozes 

pēckontrasta T1 uzsvērtajos attēlos cirozes slimniekiem (Semelka R et al, 2001). 

Superparamagnētiskās dzelzs oksīda (SPIO) kontrastvielas, akumulējoties 

retikuloendoteliālajās šūnās, izraisa signāla intensitātes samazināšanos T2* attēlos un 

padara fibrozos audus relatīvi hiperintensus. 2005. gadā Djego Aguire ar līdzautoriem 

(Aguirre DA et al, 2006) publicēja pētījumu par dubultkontrastēšanas metodes 

izmantošanu aknu fibrozes diagnostikā. Gadolinium un SPIO kontrastvielu sinerģiskās 

darbības rezultātā, tās secīgi lietojot, autori panāca fibrozes F2 un F3 atšķiršanu ar 

jutīgumu, specifiskumu un precizitāti, lielākiem par 90%. Taouli un Sandrasegarans 

(Taouli B et al, 2007; Sandrasegaran K. et al, 2009) fibrozes kvantifikācijai lietoja 

difūzijas uzsvērtos MR attēlus un secina, ka metode ir derīga normas un augstas pakāpes 

fibrozes un cirozes atšķiršanai, bet ar to nevar diferencēt vieglas un vidējas pakāpes 

fibrozes. Duseja ar līdzautoriem (Duseja K et al, 2009), salīdzinot fāzes un ārpusfāzes 

(angl.: in fase un out of fase) attēlus, pierāda metodes spēju noteikt aknu steatozi, bet 

aknu fibroze tās rezultātus neietekmē.  

 Izmantojot MR, veikti arī aknu asinsrites pētījumi. Hagivara ar kolēģiem no 

Ņujorkas Universitātes Medicīnas centra (Hagivara M et al, 2008) salīdzināja aknu 

perfūzijas 3D attēlus pacientiem ar fibrozi F≤2 un F≥3, noteica aknu portālās un arteriālās 
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asinsrites parametrus un kontrastvielas (Gadolinium) pasāžas laiku caur aknām. Iegūtie 

rezultāti ļauj atšķirt vieglu no smagas aknu fibrozes ar jutīgumu 76,9% un specifiskumu 

78,5%.  

 Zviedru pētnieks Nordens ar kolēģiem (Norden B et al, 2008) fibrozes pakāpju 

atšķiršanai lietojuši MR spektroskopiju (MRS). Saskaņā ar publicētiem datiem MRS 

jutīgums abu patoloģiju diferenciācijā fibrozes F0-2 gadījumos bija 81%, specifiskums 

69%, bet F3-4 fibrozes gadījumos attiecīgi 93% un 54%.  

 Pēdējos gados vairākus interesantus ziņojumus par MR elastogrāfijas metodes 

iespējām aknu slimību diagnostikā ir publicējis beļģu autors Laurents Huvarts ar 

līdzautoriem (Huvart L et al, 2006, 2007, 2008). Autori sasnieguši izcilus diagnostiskus 

rezultātus: specifiskumu 100% visās fibrožu grupās, jutīgumu 83%, 98%, 95% un 100% 

attiecīgi F1-2-3-4 grupās. Jins ar līdzautoriem (Yin M et al, 2007) ieguvuši līdzīgus 

rezultātus. Autoru pētījumā specifiskums visās fibrožu grupās bija 98%, jutīgums 99%, 

bet F0-1 un F2-4 atšķiršanai attiecīgi 86% un 85%. Metodes plašāku lietojumu ierobežo 

augstas klases MR aparāta nepieciešamība, kā arī salīdzinoši lielais izmeklējuma laiks. 

 MR izmeklējuma laika saīsināšanai Huvarts ar līdzautoriem (Huvart L. et al, 

2008) iesaka aknu MR tradicionālo spin echo sekvenci, kuras datu ieguves laiks ir 

aptuveni 20 minūtes, aizstāt ar jauno informatīvi līdzvērtīgo 2 minūtes ilgo echo planar 

sekvenci.  

2.7. Aknu steatozes radioloģiskās diagnostikas metodes 

2.7.1. Ultrasonogrāfija 

 Aknu ultrasonogrāfija (US) nekaitīguma, plašās pieejamības un salīdzinoši nelielo 

izmaksu dēļ parasti ir pirmā metode, ar kuru konstatē tauku daudzuma pieaugumu aknās. 

Aknu steatozes US klasiskās pazīmes ir labi zināmas, tipiskas un literatūrā plaši un 

vispusīgi aprakstītas (Rumac CM et al, 1998). Vienlaikus tiek uzsvērts, ka iegūto datu 

novērtēšanu būtiski ietekmē tipiskie US metodes trūkumi: interpretācijas atkarība no 

izmeklējuma veicēja pieredzes un prasmes, aparatūras kvalitātes un izvēlētiem 

tehniskajiem parametriem. Rezultātā samērā bieži līdzīga sonogrāfiskā aina tiek vērtēta 

atšķirīgi (Straus S et al, 2007). Sonogrāfijā steatoze var kļūt redzama, ja tauku daudzums 

pārsniedz 15–20% (Goldberg BB, 1996). Atkarībā no tauku izplatības steatoze var būt 
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difūza, lobāra, segmentāra vai perēkļaina. Difūzas steatozes US pazīmes ir aknu 

parenhīmas ehogenitātes paaugstināšanās; signālu pavājināšanās no dziļākajiem laukiem; 

portālo asinsvadu sieniņu un diafragmas vizualizācijas pasliktināšanās un izzušana 

(Rumac CM et al, 1998). Konstatējot visas minētās pazīmes, aknu steatozes diagnoze nav 

apšaubāma, tomēr šāda aina vērojama tikai smagas steatozes gadījumā. Vieglai slimības 

formai raksturīga tikai neliela aknu parenhīmas ehogenitātes paaugstināšanās, kuras 

novērtēšana ir tikai salīdzinoša un subjektīva. Salīdzināšanai tiek lietota labās nieres 

kortikālā slāņa ehogenitāte, kas arī ir mainīga un tātad nevar būt drošs atskaites kritērijs. 

Šo simptomu kā vienu no steatozes novērtēšanas kritērijiem lietoja Dasarati ar 

līdzautoriem (Dasarathy S et al, 2009). Saskaņā ar pētnieku datiem simptoma 

specifiskums atkarībā no steatozes pakāpes svārstās 72,6–100% robežās, jutīgums 82,4–

100% robežās. Ir jāatzīmē, ka publikācijā autori nav norādījuši, kādā veidā pacientiem ir 

novērtēts nieru stāvoklis. 

 US metodes novērtējums steatozes diagnostikā dažādos pētījumos ir atšķirīgs. U. 

Matisena ar līdzautoriem (Mathiesen UL et al, 2002) pētījumā aknu parenhīmas 

ehogenitātes paaugstināšanās simptoma pozitīvā paredzamā vērtība ir 87%. Kombinējot 

to ar citām US pazīmēm, tā pieaug līdz 94%. Citā pētījumā Graifs ar kolēģiem (Graif M 

et al, 2000) US kā skrīningmetodes aknu steatozes atklāšanai jutīgumu nosaka 67%, 

specifiskumu 77%, kas nozīmē, ka ap 33% gadījumu steatoze netiks atrasta. Pacientiem 

ar HVHC jutīgums un specifiskums bija attiecīgi 60% un 79%. Steatozes smaguma 

novērtējumu pēc US simptomu izteiktības ieteicis Skataridžs ar līdzautoriem jau 1984. 

gadā (Scatarige JC et al, 1984), tomēr rezultāts ir ievērojami atkarīgs no lietotās 

aparatūras kvalitātes, iestādījumiem un operatora meistarības. Operatora ietekmi uz 

rezultātu ir pierādījis Simons Strauss ar kolēģiem no Izraēlas. Izmeklējot katru pacientu 

trim ārstiem, starppētnieku slēdzienu vienprātība (angl.: interobserver agreement) bija 

70,3% līdz 73,4% robežās. Izmeklējot šos pašus pacientus atkārtoti pēc 3 mēnešiem viena 

autora slēdziena sakritība (angl.: intraobserver agreement) bija no 54,8% līdz 67,9%, 

novērtējot steatozes pakāpi, un no 70,2% līdz 82,1%, nosakot steatozi vispār. Literatūrā 

sastopami tikai atsevišķi pētījumi, kuros analizēta sakarība starp steatozes morfoloģisko 

formu un US rezultativitāti. Dasarati 2009. g. ziņo par ievērojami labākām US 

diagnostikas spējām makrovezikulāras steatozes gadījumos, salīdzinot ar 
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mikrovezikulāru. Jutīgums un specifiskums bija attiecīgi 60,9% un 100% pret 43% un 

73%. Lobāras vai segmentāras izplatības gadījumos steatozes diagnostika ir vienkāršāka 

un drošāka. Slimības skartie apvidi ir ar augstāku ehogenitāti, salīdzinot ar blakus 

esošajiem rajoniem, bet bez redzamām struktūras un asinsvadu gaitas izmaiņām. Robeža 

starp veselajiem un taukiem bagātajiem rajoniem ir asa, bieži izlocīta, tāpēc šāda aina 

tēlaini nosaukta par ģeogrāfiskās kartes simptomu (Techelpi H et al, 2002). Īpašs 

steatozes veids ir perēkļainā steatoze. Nelieli regulāras vai neregulāras formas taukiem 

bagāti apvidi, kas bieži ir lokalizēti aknu vārtu tuvumā, izskatās salīdzinoši hiperehogēni 

un atgādina hiperehogēnus aknu jaunveidojumus. Diferenciāldiagnostikā palīdz 

doplerogrāfija, kurā redzams, ka asinsvadi, ejot cauri aizdomīgiem veidojumu 

atgādinošiem audiem, nemaina savu gaitu un lielumu (Saadeh S et al, 2002). Šaubu 

gadījumā par noteicošu ir atzīta aknu datortomogrāfija ar i/v kontrastvielas ievadi bolus 

veidā. Aknu ehogenitātes paaugstināšanās var padarīt grūti saskatāmus sīkus, nedaudz 

hiperehogēnus vai izoehogēnus jaunveidojumus. Tas īpaši svarīgi ir pacientiem, kas 

saņem ķīmijterapiju, kura, kā zināms, var izraisīt aknu steatozi. Difūzas aknu steatozes 

gadījumos reizēm konstatē nelielus zemākas ehogenitātes rajonus žultspūšļa vai aknu 

vārtu tuvumā, v.portae zarošanās vai aknu vēnu saplūšanas vietās, arī starpdaivu spraugas 

rajonā un IV segmenta dorsālajā daļā (Techelpi H et al, 2002; Yoshimitsu K et al, 2001). 

Šajos rajonos aknu audi nav steatozes skarti. 

Tauku daudzuma pieaugums aknās var palielināt spiedienu uz hepatiskajām 

vēnām, tādējādi samazinot to padevību spiediena maiņām tajās. Aknu vēnu 

doplerogrāfiskā aina steatozes pacientiem ir vērtēta retāk nekā fibrozes un cirozes 

slimniekiem. Oguzkurts ar līdzautoriem (Oguzkurt L et al, 2005) konstatējis patoloģisku 

VH doplerspektra līkni 17 no 40 (43%) pacientiem ar steatozi, kas ir pierādīta ar CT. 

Morfoloģiskā apstiprinājuma trūkuma dēļ šis rezultāts nav dziļāk izvērtējams. 

Nolīdzinātu (bifāzisku) līknes veidu 3 morfoloģiski pierādītos steatozes gadījumos no 11 

(27%) konstatēja fon Herbajs (von Herbay et al, 2001). Detalizētāk steatoze nav izvērtēta. 

Aknu asinsriti saistībā ar steatozi plašāk pētīja Dīterihs ar līdzautoriem no Vācijas 

(Dieterich CF et al, 1998). HVHC pacientiem ar steatozi, lielāku par 50%, autori 

konstatēja monofāzisku VHDx līkni 40 no 49, t.i., 90% gadījumu. Veicot statistisku 

multivariantu regresiju analīzi, korelācija ar fibrozi un iekaisumu šajā pētījumā bija 
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vājāka. Šneidera un līdzautoru darbā (Schneider ARJ et al, 2005) pacienti ar steatozi 

sadalīti divās grupās atkarībā no steatozes izteiktības. Pacientu grupā ar steatozi, lielāku 

nekā 33%, patoloģiska līknes forma konstatēta 88,2% novērojumu, bet grupā ar steatozi, 

mazāku par 33%, patoloģiska līknes forma novērota 25,5% gadījumu. Doplerogrāfijas 

jutība par 33,3% lielākas steatozes grupā bija 88,2%, specifiskums 74,5%. Jāatzīmē, ka 

pētījumā bija iekļauti 119 pacienti ar dažādas pakāpes HVHC, tāpēc steatozes un fibrozes 

ietekme uz plūsmu aknu vēnās pārklājas un nav nodalāma. 

 

2.7.2. Datortomogrāfija  

 Datortomogrāfijas iespējas aknu steatozes diagnostikā kopš šīs metodes 

ieviešanas klīniskajā praksē ir daudz pētītas un plaši aprakstītas (Ducommun JC et al, 

1979; Pamilo M et al, 1983; Kawata R et al, 1994 u.c.).  

 Ir zināms, ka tauku daudzuma pieaugums aknās samazina rentgenstaru absorbciju. 

Datortomogrāfijā tas izpaužas kā blīvuma samazināšanās patoloģiskās zonās, kas ir 

novērtējama ne tikai salīdzinoši jeb kvalitatīvi, bet arī skaitliski, t.i., kvantitatīvi, mērot 

attēla blīvumu nosacītās Haunsfīlda (Hounsfield GN) vienībās (HV). Steatozes 

novērtēšanai aknās primāri izmanto izmeklējumu bez kontrastvielas ievades vēnā. Veselu 

aknu blīvums ir 50–57 HV. To salīdzina ar liesas un aknu asinsvadu blīvumu. Veselu 

aknu blīvums ir par aptuveni 8–10 HV augstāks nekā liesas blīvums (Lee JKT et al, 

2006). Asins blīvums asinsvados ir zemāks, un tie izskatās tumšāki nekā veseli aknu audi. 

Palielinoties triglicerīdu daudzumam 1 gramā aknu audu par 1 miligramu, aknu blīvums 

samazinās par 1,6 HV (Bydder G.M et al, 1981). Aknu blīvums, steatozei pieaugot, kļūst 

vienāds, tad zemāks par liesas blīvumu, smagos gadījumos sasniedzot pat negatīvu 

vērtību. Lai reducētu aparāta iestādījumu, ķermeņa lieluma, formas un citu ārēju faktoru 

izraisītās iespējamās kļūdas, lieto liesas un aknu blīvuma attiecību. Ja minētā attiecība ir 

lielāka par 1,1, tas liecina par vismaz mēreni izteiktu steatozi (Iwasaki M et al, 2004). 

Lietojot absolūtos un relatīvos parametrus, Parks ar līdzautoriem (Park SH et al, 2006) 

sasnieguši augstus rezultātus pacientiem ar steatozi, lielāku par 30%: 100% specifiskumu 

un 82% jutīgumu. Veicot CT kontrastizmeklējumus, liesas blīvuma pieaugums ir ātrāks 

un lielāks nekā aknām, kas padara steatozes noteikšanu problemātisku. Blīvuma 

pieauguma novērtējumu ietekmē izmeklējuma sākšanas laiks pēc kontrastvielas ievades 
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un tās ievadīšanas ātrums. Lietojot standartizētus izmeklējuma protokolus, aknu steatozi 

iespējams pietiekami precīzi noteikt arī pēckontrasta CT (Jakobs JE et al, 1998). 

 Perēkļainās steatozes formas natīvā bezkontrasta izmeklējumā var atgādināt 

primārus vai sekundārus neoplastiskus jaunveidojumus vai abscesus. 

Diferenciāldiagnostikai Lī ar līdzautoriem iesaka šādas pazīmes: steatoze parasti ir 

redzama tipiskās vietās – fissura lig. terres tuvumā, v.portae dalīšanās vietā, žultspūšļa 

rajonā; steatozes perēkļi nerada masas efektu un nedeformē asinsvadu gaitu (Lee KJT et 

al, 2006). Ekstraportālās asinsapgādes dēļ šajos rajonos pēckontrasta sērijās var novērot 

pārejoša augstāka blīvuma apvidus, kas simulē hipervaskulārus jaunveidojumus 

(Yoshimitsu K et al, 2001). Ja diferenciāldiagnostiskas problēmas nav atrisināmas arī pēc 

kontrastvielas ievades, virkne autoru iesaka MR. No analizētās literatūras izriet, ka 

kopumā CT ir precīza un informatīva aknu steatozes diagnostikas metode. Tās 

izmantošanu ierobežo metodes kaitīgums (jonizējošais starojums) un izmaksas. Nozīme ir 

arī katra konkrētā aparāta kalibrēšanai, aparāta tipam un mērījumiem izvēlētajai vietai 

(Sanyal AJ et al, 2002). 

 

2.7.3. Magnētiskā rezonanse 

 Tauku daudzuma novērtēšanai aknās tiek lietotas vairākas MR metodes. Pašlaik 

plašāk lietotā metode ir fāzes un ārpus fāzes (angl.: in-phase un out of phase) 

izmeklējums, kas pamatojas uz dažādu audu ķīmiskās uzbūves atšķirībām. Atkarībā no 

izvēlētā atbildes signāla jeb eho laika (angl.: time to echo, saīsināti TE) tauku un ūdens 

magnetizācijas vektoru signāla intensitāte ir maksimāla (fāzē 0° fāžu atšķirība starp 

taukiem un ūdeni) vai minimāla (ārpus fāzes 180° fāžu atšķirība). Ārpus fāzes sekvencē 

audu signāla intensitātes zuduma pakāpe ir atkarīga no taukaudu daudzuma hepatocītos – 

jo lipīdu saturs ir augstāks, jo tumšāki izskatīsies aknu audi. Lai tauku daudzumu aknās 

novērtētu kvantitatīvi, Diksons (Dixon WT, 1984) izstrādāja indeksu sistēmu, kurā 

attiecināja signālu intensitāti fāzes un ārpusfāzes attēlos aknās, kā arī aknu un liesas 

attiecībās. Šai metodei ir izveidotas vairākas modifikācijas (Finshbein MH et al, 1997; 

Zhang X et al, 2004; Hussain HK et al, 2005; Qayyum A et al, 2005), mainot attēla 

iegūšanas parametrus vai sekvences, piem., lietojot tauku supresijas attēlus. Cita MR 

metode, kas ir daudz pētīta aknu steatozes sakarā, ir protonu magnētiskās rezonanses 
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spektroskopija (
1
H MRS). Tā dod iespēju neinvazīvā veidā in vivo pētīt audu molekulāro 

uzbūvi. No vairākus cm
3
 liela audu tilpuma tiek iegūti metabolītu, galvenokārt ūdens un 

taukskābju, radītie signāli, ja to koncentrācija sasniedz milimolu lielumu (Cowing GJ et 

al, 2008; Szczepaniak LS et al, 1999; Thomsen C et al, 1994). Nesenā pētījumā Austrālijā 

(McPherson et al, 2009) salīdzinātas dažādās MR metodes, augstākā diagnostiskā 

precizitāte bija MR spektroskopijai (MRS). Steatozei ar izteiktību, lielāku par 5%, MRS 

jutīgums bija 90%, specifiskums 100%. Diksona fāzes/ārpusfāzes indeksam attiecīgi 88% 

un 100%, tauku saturācijas indeksam 77% un 100%. Steatozes gadījumos ar izteiktību, 

lielāku par 33%, MRS jutīgums bija 100%, specifiskums 97%, Diksona indeksam 93% 

un 97%, bet tauka saturācijas indeksam attiecīgi 93% un 97%. Pētījumā ir vērtēti pacienti 

ar mazu fibrozi (F1) vai bez tās. Vidējas un smagas fibrozes pacientiem visām metodēm 

precizitātes rādītāji ir sliktāki, lai arī spektroskopijas pārākums saglabājas.  

 Vienā no jaunākajām šai tēmai veltītajā publikācijā Dienvidkorejas speciālisti 

(Lee SS et al, 2010) ir savstarpēji salīdzinājuši dažādu radioloģisko metožu rezultātus. 

Konstatēts, ka pacientiem ar steatozi, lielāku par 30%, labākie rādītāji bija Diksona 

indeksam: jutīgums 90,9%, specifiskums 94%, PPV= 52,6%, NPV = 99,3%. 
1
H MRS un 

US rezultāti bija līdzīgi un nedaudz sliktāki, turklāt US rezultāti bija ievērojami atšķirīgi 

diviem dažādiem operatoriem. CT rezultativitāte bija viszemākā. Pacientiem ar nelielu 

steatozi (mazāku par 5%) MR metožu rezultāti bija līdzīgi, US salīdzinoši sliktāki, bet 

joprojām savstarpēji atšķirīgi dažādiem operatoriem, bet CT rezultāti bija viszemākie.   

2.8. Literatūras apskata kopsavilkums 

 Hronisks VHC ir Latvijā un pasaulē bieži sastopama slimība, kas neārstēta ir aknu 

fibrozes, cirozes, aknu mazspējas un hepatocelulāra vēža cēlonis. Slimības attīstībā 

noteicošais mehānisms ir fibrozes veidošanās. Jaunākie pētījumi par fibrozi kā 

atgriezenisku procesu un efektīvu hroniska hepatīta medikamentozas ārstēšanas līdzekļu 

esamība dara fibrozes iespējami agrīnu diagnostiku principiāli svarīgu. Daudzu pētījumu 

mērķis ir bijis noskaidrot dažādu diagnostikas metožu iespējas atklāt aknu cirozi un 

novērtēt fibrozi slimības pirmscirozes stadijās. 
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 Labi rezultāti cirozes diagnostikā ir sasniegti, lietojot impulsu elastogrāfiju. 

Metodes spēja atšķirt dažādas fibrozes pakāpes tiek vērtēta neviennozīmīgi. Rezultātus 

ietekmē arī hepatīta iekaisuma aktivitāte.  

 Ir izstrādāti vairāki bioķīmisko analīžu kompleksi, kā FibroTest, Fibrometer, 

Fibrospect, ELFG u.c., kam virknē pētījumu ir bijusi augsta diagnostiskā precizitāte. To 

rezultativitāte vēl uzlabojas kombinācijā ar impulsu elastogrāfiju. Fibrozes pakāpju 

diferenciācijas iespējas un spēja aizvietot punkcijas biopsiju kā galveno diagnostikas 

metodi šiem izmeklējumiem tomēr vēl tiek apstrīdēta. 

 Augsta diagnostiskā precizitāte aknu fibrozes, kā arī steatozes novērtēšanā ir 

magnētiskās rezonanses izmeklējumiem. Šīs metodes plašu lietojumu apgrūtina 

izmeklējuma laikietilpība, ierobežotā pieejamība un augstās izmaksas. 

 Ultrasonogrāfijas B attēlu un aknu asinsrites doplerogrāfijas loma aknu cirozes 

diagnostikā līdz šim ir pētīta un publicēta samērā plaši. Izmeklējumi B režīmā ir 

rezultatīvi cirozes diagnostikā, bet nesniedz pietiekamu informāciju par aknu fibrozes 

agrīnākām stadijām. Līdzšinējie literatūras dati par doplerogrāfijas iespējām fibrozes 

diagnostikā liecina, ka portālās asinsrites izmeklējumi ir efektīvi izvērstas cirozes 

diagnostikā, bet agrīnas fibrozes stadijas atklāt un diferencēt tie neļauj. Vairākumā 

pētījumu par efektīvāko atzīst aknu vēnu doplerogrāfiju, tomēr dati par tās diagnostisko 

precizitāti nav viennozīmīgi. Maz ir pētījumu, kas novērtē fibrozes ietekmi uz asinsriti 

aknu vēnās kompleksā ar citiem faktoriem, kā aknu steatoze, pacienta svars un aknu 

iekaisuma aktivitāte.  

 Aknu steatozes diagnostikā labi rezultāti ir sasniegti magnētiskās rezonanses un 

datortomogrāfijas izmeklējumos. B režīma izmeklējumu rezultāti ir ar salīdzinoši zemāku 

precizitāti, ir operatora un aparatūras iestatījumu atkarīgi. Aknu vēnu doplerogrāfijas 

loma steatozes diagnostikā prasa turpmākus novērojumus. 
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3. Pacienti un metodes 

3.1. Pētījuma uzbūve 

 Pētījums veikts Rīgas Stradiņa universitātes Radioloģijas katedrā. Pētījuma 

klīniskās bāzes ir V/A Latvijas Infektoloģijas centrs un P.Stradiņa Klīniskā universitātes 

slimnīca. Pētījumā prospektīvi analizēti hroniska C vīrushepatīta slimnieku 

demogrāfiskie dati, US un aknu punkcijas biopsiju rezultāti. Izmeklējumi Latvijas 

Infektoloģijas centrā veikti HVHC pacientiem, kuri stacionēti plāna kārtībā aknu 

punkcijas biopsijas veikšanai slimības stadijas un smaguma pakāpes noteikšanai. 

Procedūras veikšanai tika saņemta pacientu rakstiska piekrišana atbilstoši stacionārā 

pieņemtajam protokolam un RSU Ētikas komisijas atļauja. Rezultāti tika salīdzināti ar P. 

Stradiņa KUS dažādu nodaļu pacientu US rezultātiem, kuriem bija veikta vēdera orgānu 

ultrasonogrāfiska skrīninga izmeklēšana un kuriem nebija anamnestisku, klīnisku un 

laboratorisku norādījumu par aknu vai sirds slimībām.  

3.2. Pacientu atlase  

 Pētījumā pavisam ir iekļauti 216 pacienti, 117 vīrieši (54,2%) un 99 sievietes 

(48,5%).  

 Pētījuma grupā iekļauti 176 Latvijas Infektoloģijas centra pacienti ar hronisku C 

vīrushepatītu, kuriem 2006. gadā (95 pacienti) un 2009. gadā (81 pacients) tika veikta 

aknu US un punkcijas biopsija. Vīrieši bija 97 (55,1%), sievietes bija 79 (44,9%). HVHC 

diagnozi apstiprināja paaugstināts ALAT līmenis un pozitīvs antiHCV un HCV-RNS 

asins serumā. 

 Kontrolgrupu veidoja 40 pacienti no P.Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas, 

kuriem dažādu iemeslu dēļ veica vēdera US. Vīriešu un sieviešu skaits bija vienāds – 20. 

Vidējais vecums 54,3±17,8 gadi. Pētījumā iekļāva pacientus, kuriem nebija anamnestisku 

datu par aknu vai sirds slimībām, klīniski izmeklējot, aknu vai sirds slimības netika 

atrastas, bija normāla EKG, normāls ASAT, ALAT un bilirubīna līmenis asinīs. US 

izmeklējumā netika atrasti norādījumi par aknu patoloģiju. Pētījumā netika iekļauti 

pacienti ar hronisku pankreatītu.  
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3.3. Izmantotā aparatūra un pētījuma metodes 

 Visus ultrasonogrāfiskos izmeklējumus un aknu punkcijas biopsijas ir veicis viens 

radiologs ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi aknu ultrasonogrāfijā un invazīvo manipulāciju 

veikšanā US kontrolē. Latvijas Infektoloģijas centrā izmeklējumus veica ar aparātiem 

HDI 11 un HDI 15 (Philips Health Care, Bothell, Wa), lietojot konveksa tipa 

maiņfrekvenču zondi (2,5–5 MHz) un izvēloties to darba frekvenci, kura nodrošina 

vislabāko iespējamo attēla kvalitāti. Aknu vēnu doplerogrāfiskie izmeklējumi tika veikti 

ar iespējami zemu impulsu atkārtošanās frekvenci, lai iegūtu optimālu aknu vēnu krāsu 

pildījumu un kvalitatīvu doplerspektra līkni, izvairoties no fāžu nobīdes (angl.: aliaising) 

artefaktiem. P.Stradiņa KUS izmeklējumi tika veikti ar diviem aparātiem Aplio XG (SSA 

790A, Toshiba Medical Systems Corporation, Japan) ar konveksa tipa maiņfrekvenču 

zondi robežās no 2 līdz 5,6 MHz un iU22 (Philips Health Care, Bothell,Wa) ar konveksa 

tipa maiņfrekvenču zondi 2 līdz 6 MHz, lietojot līdzīgus attēlu iegūšanas tehnisko 

parametru iestatīšanas principus. Punkcijas biopsijas veiktas ar automātisko biopsijas 

ierīci (Vitesse gun, Opti-Med GMBH, Vācija), lietojot 18 G (1,2 mm) griezošās (core) 

biopsiju adatas. Audu parauga stabiņa garums tika iestatīts maksimālais, t.i., 2,2 cm.  

 Pētījuma grupas pacienti tika stacionēti punkcijas biopsijai, izmeklējums notika 

stacionēšanas vai nākamajā dienā. Atsevišķos gadījumos pacienti atradās slimnīcā ilgāku 

laiku paplašinātai izmeklēšanai un ārstēšanai. Pētījumā tika iekļauti visi izmeklētie 

pacienti pēc kārtas, ja vien tie atbilda iekļaušanas kritērijiem. Divos gadījumos neizdevās 

iegūt kvalitatīvu VHDx doplerspektra līkni, šie pacienti pētījumā netika iekļauti. Pirms 

punkcijas biopsijas veikšanas visiem pacientiem tika noteikta koagulogramma un 

novērtēts iespējamais komplikāciju risks. Kā kontrindikācija punkcijas biopsijai tika 

vērtēta asins recēšanas rādītāju novirze no normas vairāk nekā par 10–15%, ascīts. 

Pētījumā netika iekļauti pacienti ar perēkļainiem aknu bojājumiem, kuriem punkcijas 

biopsija tika veikta šo bojājumu rakstura noskaidrošanai. Visiem pētījumā iekļautajiem 

pacientiem tika reģistrēts ķermeņa svars un augums un aprēķināts ķermeņa masas indekss 

pēc formulas ĶMI = ķermeņa masa (kg)/augums
2
 (m

2
). ĶMI, mazāks par 20, vērtēts kā 

pazemināts, 20–25 kā normāls, 26–30 kā paaugstināts, > 30 kā aptaukošanās.  

Izmeklējumi notika pacientiem tukšā dūšā (neēst vismaz 8 h). Pirms procedūras 

pacienti saņēma intramuskulāru sedatīvu terapiju (Sol. Promedoli 1 ml 2% un 
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Sol.Sibasoni 2 mg). Pēc procedūras pacientiem tika noteikts gultas režīms un dežūrārsta 

uzraudzība līdz nākamās dienas rītam. 

 Visos gadījumos procedūra sākās ar vēdera orgānu ultrasonogrāfijas izmeklējumu 

pēc vispārpieņemta standartprotokola. Izvērtējot aknas, tika reģistrēta steatozes 

sonogrāfisko pazīmju esamība (paaugstināta aknu ehogenitāte, dziļāko rajonu un 

diafragmas līnijas vizualizācijas pasliktināšanās, hipoehogēni aknu audu apgabali tipiskās 

vietās).  

Aknu vēnu doplerogrāfiju veica, pacientam guļot uz kreisajiem sāniem ar pāri 

galvai paceltu labo roku. Lai mazinātu sirdsdarbības radīto kustību artefaktu ietekmi, 

izmeklējumam izvēlējāmies labo galveno aknu vēnu. Pacientiem, kuriem atrada labo 

apakšējo aknu vēnu, lai novērtētu iespējamās atšķirības, tika veikts arī tās doplerspektra 

pieraksts. Izmeklējuma apstākļu standartizēšanai līknes pierakstīja vieglā izelpā pēc 

neforsētas ieelpas.  

 Doplerspektra līknes klasificēja trīs grupās: kā normāla tika vērtēta trifāziska 

līkne ar reversu vilni, kas atspoguļo retrogrādu jeb hepatopetālu asins plūsmu aknu vēnās 

priekškambaru sistoles laikā (skat. 6. att.). Kā patoloģiskas tika vērtētas bifāziskas līknes, 

kas parāda visa cikla laikā antegrādu jeb hepatofugālu, bet mainīga ātruma plūsmu, un 

monofāziskas līknes, kad plūsma ir vienmērīga, hepatofugāla (skat. 7. un 8. att.). 

 

 

 

Attēls 6. Trifāziska VHDx doplerspektra līkne. Vilnis a atspoguļo retrogrādu 

plūsmu labā priekškambara sistoles laikā, vilni x rada antegrāda plūsma labā 

priekškambara diastoles laikā, vilni y rada antegrāda plūsma labā kambara 

diastoles laikā. 
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Attēls 7. Bifāziska VHDx doplerspektra līkne. Vilnis a nesasniedz 0 līniju, kas 

norāda, ka plūsma visa cikla laikā ir antegrāda, bet tās ātrums ir mainīgs. 

 

 

 

 

Attēls 8. Monofāziska VHDx doplerspektra līkne. Plūsma visā cikla laikā ir 

antegrāda, tās ātrums nemainās. 

 Aknu punkcijas biopsija tika veikta tā paša izmeklējuma laikā lokālā anestēzijā, 

izmantojot anestēzijai 5–10 ml Sol. Marcaini 0,5% šķīdumu. Audu paraugi tika ņemti no 

labās aknu daivas dažādiem dziļumiem, ejot caur ribstarpu pa lin. axillaris ant. vai media. 

Katram pacientam iegūti 2 vizuāli kvalitatīvi audu paraugi, kas fiksēti formalīna šķīdumā. 

Gadījumos, kad iegūtais audu paraugs frakcionējās vai bija mazs, biopsija tika atkārtota. 

Nevienā gadījumā nebija nepieciešams veikt vairāk par četriem dūrieniem. Materiāla 

histoloģisko izvērtēšanu veica P.Stradiņa KUS Patoloģijas institūtā pieredzējis patologs, 
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kuram bija zināma pacienta klīniskā diagnoze, bet nebija zināmi US dati un tas, vai 

pacients ir iekļauts pētījumā. Audu paraugi tika apstrādāti pēc standartizēta aknu biopsiju 

histoķīmiskā vizualizācijas protokola, kas ietver krāsojumus ar hematoksilīnu un eozīnu, 

ar Masona trihroma metodi, Perlsa metodi un PAS metodi. Morfoloģisko izmaiņu 

novērtējumam tika lietota Knodela ieteiktā hepatīta aktivitātes noteikšanas shēma. 

Pētījumā salīdzināšanai tika lietots kopīgais Knodela hepatīta aktivitātes indekss (HAI) 

un aknu fibrozes pakāpe sekojošās gradācijas: 0 – fibrozes nav; 1 – viegla fibroze (portāla 

fibrozes izplatība); 3 – vidēji smaga fibroze (porto-portālas vai porto-centrālas tiltveida 

fibrozes); 4 – ciroze.  

 Aknu steatozes izteiktība tika novērtēta četru pakāpju skalā: steatozes nav, viegla 

steatoze (skarti mazāk kā 25% hepatocītu), mērena steatoze (26–50% hepatocītu) un 

smaga steatoze (vairāk kā 50% hepatocītu). Aknu punkcijas biopsiju pacienti pārcieta 

labi. Komplikāciju, kas prasa intensīvu terapiju, asins pārliešanas vai operatīvu 

iejaukšanos, nebija. Atsevišķos gadījumos novēroja sāpīgumu punkcijas vietā, sāpju 

iradiāciju uz plecu, sāpīgumu ieelpas laikā, kas pārgāja paši no sevis vai pēc vienreizējas 

atsāpinošu medikamentu ievades.  

 Kontrolgrupas pacientiem vēdera US tika veikta pēc vispārpieņemtā izmeklējumu 

standartprotokola vismaz 8 h neēdušiem pacientiem. Pētījumā netika iekļauti pacienti ar 

US norādījumiem par kādu aknu slimību, sirdskaiti, pankreatītu, splenomegāliju, ascītu. 

Līdzīgi pētījuma grupas pacientiem, izmeklējums notika pacientam guļot uz kreisā sāna 

ar virs galvas paceltu labo roku. Aknu vēnu doplerspektra līknes reģistrācija un tās 

izvērtējums notika analogi pētījuma grupai. Kontroles grupā saprotamu iemeslu dēļ aknu 

punkcijas biopsijas netika veiktas. Visiem pētījumā iekļautajiem pacientiem reģistrēts 

ķermeņa svars, augums un aprēķināts ķermeņa masas indekss.  

3.4. Datu statistiskā apstrāde 

 Pētījuma datu statistiskās analīzes mērķis bija izvērtēt iegūtos datus ar adekvātām 

aprakstošās un secinošās statistikas metodēm, lai pamatotu VHDx doplerspektra līknes 

formas nozīmi aknu slimību diagnostikā. 

Darbā izmantotas medicīniskajos pētījumos vispāratzītu statistikas parametru 

aprēķināšana: 1) centrālās tendences (vidējie aritmētiski lielumi, mediāna u.c.), 2) datu 
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izkliedi raksturojoši lielumi (standartnovirze, vidējās aritmētiskās vērtības standartkļūda 

u.c.). 

 Hipotēžu pārbaudei izmantoja datiem atbilstošus testus – neatkarīgu izlašu t testu 

divu normāli sadalītu datu vidējo vērtību salīdzināšanai, dispersiju analīzi (ANOVA) trīs 

un vairāk neatkarīgu izlašu normāli sadalītu datu vidējo vērtību salīdzināšanai, Pīrsona hī 

kvadrāta testu gadījumu skaita sadalījumu vienādības noteikšanai. Gadījumos, kad datu 

sadalījums nepakļāvās normālajam varbūtību sadalījumam, izmantoja neparametriskās 

statistikas metodes. 

 Mainīgo lielumu savstarpējo saistību ciešuma analīzei izmantoja korelāciju 

analīzes metodes. 

 Visos gadījumos kritērijs būtiskuma līmenim, kurā noraidīja nulles hipotēzi, bija p 

< 0,05. Dažos gadījumos izvērtēja arī statistisko rādītāju 95% ticamības intervāla (TI) 

robežas. 
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4. Rezultāti 

4.1. Pētījuma pacientu vecums un dzimums 

 Pētījumā pavisam tika iekļauti 216 pacienti, 117 (54,2%) vīrieši un 99 (48,5%) 

sievietes. Pacienti bija vecumā no 18 līdz 78 gadiem, vidējais vecums 41,6 ± 14,8 gadi. 

Vīriešu vidējais vecums 40,0 ± 14,1 gadi, sieviešu vidējais vecums 43,5 ± 15,4 gadi. Pēc 

neatkarīgu izlašu t testa, vidējie vecumi vīriešiem un sievietēm statistiski ticami 

neatšķīrās (t = 1,751; p = 0,081).  

 Pētījuma grupā tika iekļauti 176 pacienti, no tiem 97 (55,1%) bija vīrieši, 79 

(44,9%) bija sievietes. Vidējais vecums 38,6 ± 12,5 gadi. Kontrolgrupā tika iekļauti 40 

pacienti, 20 sievietes un 20 vīrieši vecumā no 20 līdz 78 gadiem, vidējais vecums - 53,3 ± 

17,2 gadi. 
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Attēls 9. Vīriešu un sieviešu skaits pētījuma un kontrolgrupā. 

4.2. VHDx doplerogrāfisko līkņu veidu biežums 

 VHDx doplerspektra līknes trifāziska forma pētījuma grupā tika reģistrēta 128 

(73%) gadījumos, bifāziska 26 (15%) gadījumos, monofāziska 22 (13%) gadījumos. 

Kontrolgrupā no 40 pacientiem trifāziska līkne tika reģistrēta 29 (72,5%) gadījumos, 
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bifāziska 7 (17,5%) gadījumos, monofāziska 4 (10%) gadījumos. VHDx līknes veidu 

biežums parādīts: 4. tabulā pētījuma grupā un 5. tabulā kontrolgrupā. 

 

Tabula 4. VHDx līknes veidu absolūtais un relatīvais biežums pētījuma grupā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabula 5. VHDx līknes veidu absolūtais un relatīvais biežums kontrolgrupā. 

VHDx 

līknes veids 
Skaits % 

Kumulatīvie 

% 

 

Trifāziska 

 

29 

 

72,5 

 

72,5 

 

Bifāziska 

 

7 

 

17,5 

 

90,0 

 

Monofāziska 

 

4 

 

10,0 

 

100,0 

 

Kopā 

 

40 

 

100,0 
 

 

VHDx 

līknes veids 
Skaits % 

Kumulatīvie

% 

 

Trifāziska 

 

128 

 

72,7 

 

72,7 

 

Bifāziska 

 

26 

 

14,8 

 

87,5 

 

Monofāziska 

 

22 

 

12,5 

 

100,0 

 

Kopā 

 

176 

 

100,0 
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4.3. Aknu vēnu asinsrites veida saistība ar pacienta vecumu un dzimumu  

 Vidējais pacientu vecums, kuriem tika reģistrēta trifāziska VHDx līkne, bija 37,0 

± 12,6 gadi, pacientiem ar bifāzisku līkni vidējais vecums bija 43,0 ± 10,1 gadi, 

pacientiem ar monofāzisku līkni 43,7 ± 12,8 gadi. Pacientu vecuma aprakstošā statistika 

un VHDx doplerspektra līknes sakarība parādīta 6. tabulā. 

 

Tabula 6. Pacientu vecuma aprakstošā statistika saistībā ar VHDx līknes tipu. 

VHDx 

līknes veids S
k

a
it

s 

V
id

ēj
a
is

 

v
ec

u
m

s 

S
ta

n
d

a
rt

n
o
v
ir

ze
 

S
ta

n
d

a
rt

k
ļū

d
a
 95% ticamības 

intervāls 

M
in

im
ā
la

is
 

v
ec

u
m

s 

M
a
k

si
m

ā
la

is
 

v
ec

u
m

s 

Apakšējā 

robeža 

Augšējā 

robeža 

 

Trifāziska 

 

128 

 

37,0 

 

12,6 

 

1,1 

 

34,7 

 

39,2 

 

18 

 

75 

 

Bifāziska 

 

26 

 

43,0 

 

10,1 

 

2,0 

 

38,9 

 

47,0 

 

28 

 

63 

 

Monofāziska 

 

22 

 

43,7 

 

12,8 

 

2,7 

 

38,1 

 

49,4 

 

22 

 

70 

 

Kopā 

 

176 

 

38,7 

 

12,5 

 

0,9 

 

36,8 

 

40,6 

 

18 

 

75 

 

Pārbaudot statistisko hipotēzi par pacientu vidējo vecumu vienādību dažādās 

VHDx līknes tipu grupās ar dispersiju analīzi (ANOVA), ieguva, ka vidējie vecumi 

grupās atšķiras statistiski ticami (F = 17,657; p < 0,01) un korelē ar patoloģisku VHDx 

līknes veidu biežumu (Spīrmena korelācijas koeficients r = 0,032; p = 0,002). VHDx 

līknes veida saistība ar pacientu vecumu 95% ticamības intervālā parādīta 10. attēlā.  
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Attēls 10. VHDx līknes tips un pacientu vidējais vecums ar 95% TI. 

Pētījuma grupas vīriešiem ar trifāzisku VHDx līknes tipu vidējais vecums bija 

35,6 ± 11,6 gadi, ar bifāzisku līknes tipu 42,9 ± 9,6 gads, ar monofāzisku līknes tipu 41,5 

± 12,1 gadi. Sievietēm atbilstošie vecumi bija attiecīgi 38,5 ± 13,6; 43,0 ± 11,5 un 46,4 ± 

13,7 gadi.  

 

 

Attēls 11. VHDx līknes tips un vidējais vecums ar 95% TI vīriešiem un sievietēm. 
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 Statistiski ticama sakarība starp VHDx līknes veidu biežumu un pacienta vecumu 

tika atrasta vīriešiem (ANOVA F=8,063 p < 0,001). Sievietēm ar trifāzisku līknes formu 

vidējais vecums bija mazāks (38,5 g.) nekā tām, kurām līkne bija bifāziska (43,0 g.) vai 

monofāziska (46,4 g.), tomēr atšķirības nebija statistiski ticamas (p = 0,178). 

 

4.4. Aknu fibrozes pakāpes un to saistība ar pacientu dzimumu 

 Pētījuma grupā aknu fibroze netika atrasta, t.i., Knodela fibrozes skaitlis 0, bija 42 

(23,9%) pacientiem. No tiem 19 (46%) bija sievietes, 23 (54%) vīrieši. Viegla fibroze, 

t.i., Knodela skaitlis 1, bija 96 (54,5%) pacientiem. No tiem 42 (44%) bija sievietes, 54 

(56%) bija vīrieši. Vidēji smaga fibroze, t.i., Knodela skaitlis 3, bija 32 (18,2%) 

pacientiem. No tiem 15 (47%) bija sievietes, 17 (53%) bija vīrieši. Ciroze, t.i., Knodela 

skaitlis 4, bija 6 (3,4%) pacientiem. Sieviešu un vīriešu skaits bija vienāds – 3. Pacientu 

skaits fibrožu grupās parādīts 7. tabulā. 

 

Tabula 7. Pacientu absolūtais un relatīvais sadalījums fibrožu grupās. 

Fibroze (Knodell) Skaits % 

F - 0 42 23,9 

F - 1 96 54,5 

F - 3 32 18,2 

F - 4 6 3,4 

Kopā 176 100,0 

 

Pacientu skaits fibrožu grupās un sadalījums pa dzimumiem parādīts 8. tabulā un 

12. attēlā, kur redzams, ka fibrožu biežums un smagums vīriešiem un sievietēm ir līdzīgs. 
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Tabula 8 .Pacientu skaits fibrožu grupās un saistībā ar pacienta dzimumu. 

Fibroze (Knodell) 
Dzimums 

Kopā Vīrieši Sievietes 

 

F - 0 

Skaits 23 19 42 

%  23,7 24,1 23,9 

 

F - 1 

Skaits 54 42 96 

%  55,7 53,2 54,5 

 

F - 3 

Skaits 17 15 32 

%  17,5 19,0 18,2 

 

F - 4 

Skaits 3 3 6 

%  3,1 3,8 3,4 

Kopā 
Skaits 97 79 176 

%  100,0 100,0 100,0 

 

 

 

Attēls 12. Fibrozes biežums vīriešiem un sievietēm. 

Pīrsona χ
2
 tests (angl.: Pearson Chi-square) parāda, ka fibrožu biežums visās grupās 

statistiski ticami vīriešiem un sievietēm neatšķīrās (χ
2 

= 0,167; df = 3; p = 0,983). 
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4.5. Aknu steatozes pakāpes un to saistība ar pacientu dzimumu 

 Pētījuma grupā pacientu ar vieglu steatozi un pacientu bez steatozes skaits bija 

līdzīgs, attiecīgi 69 un 67. Vidēji smagas steatozes pacientu skaits bija mazāks – 31. 

Smaga steatoze bija 9 pacientiem. Steatožu relatīvais biežums parādīts 9. tabulā. 

 

Tabula 9. Pacientu absolūtais un relatīvais sadalījums steatožu grupās. 

Steatozes pakāpe Skaits % 

Nav 67 38,1 

Viegla 69 39,2 

Vidēja 31 17,6 

Smaga 9 5,1 

Kopā 176 100,0 

 

Salīdzinot steatozes biežumu sievietēm un vīriešiem, konstatēja, ka tas līdzīgs visās 

smaguma pakāpju grupās (skat. 10. tabulu un 13. attēlu.). 

 

 

Attēls 13. Steatozes biežums vīriešiem un sievietēm. 
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Tabula 10. Pacientu sadalījums pa dzimumiem steatožu grupās. 

Steatozes pakāpe 
Dzimums 

Kopā Vīrietis Sieviete 

Nav 

 

 

Skaits 
31 36 67 

 

%  
32,0 45,6 38,1 

Viegla 

 

 

Skaits 
39 30 69 

 

%  
40,2 38,0 39,2 

Mērena 

 

 

Skaits 
22 9 31 

 

%  
22,7 11,4 17,6 

Smaga 

 

 

Skaits 
5 4 9 

 

%  
5,2 5,1 5,1 

 

Kopā 

 

Skaits 
97 79 176 

 

%  
100,0 100,0 100,0 

 

 

 

Pīrsona χ
2 

tests parāda, ka steatozes biežums visās grupās vīriešiem un sievietēm ticami 

neatšķīrās (χ
2 

= 5,325; df = 3; p = 0,150).  

 

4.6. Aknu vēnu asinsrites veida saistība ar aknu fibrozes pakāpi 

 Patoloģiskas VHDx doplerspektra līknes formas biežums pētījuma grupā 

pacientiem bez aknu fibrozes, ar vieglu un ar mērenu fibrozi būtiski neatšķīrās (attiecīgi 

28,6%; 23,9% un 25%). Ievērojama atšķirība patoloģisko līknes formu biežumā tika 

atrasta starp pacientiem bez fibrozes vai ar vieglu vai vidēji smagu fibrozi un pacientiem 
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ar smagu fibrozi (83,3%), tomēr nelielā smagas fibrozes pacientu skaita dēļ šī atšķirība 

nav statistiski ticama. Patoloģiskas VHDx līknes biežums būtiski neatšķīrās kontrolgrupā 

(27,5%) un grupās bez fibrozes un ar vieglu vai vidēji smagu fibrozi (attiecīgi 28,6%, 

23,9% un 25%). 

VHDx līknes veidu biežuma sadalījums fibrožu grupās parādīts 11. tabulā un 14. 

attēlā. VHDx līknes veidu biežums kontrolgrupas pacientiem parādīts 5. tabulā. 

Patoloģiskas VHDx līknes biežuma pieaugums, salīdzinot fibrožu grupas, parādīts 

12. tabulā un 15. attēlā. 

 

Tabula 11. VHDx līknes veidu biežuma sadalījums pēc aknu fibrozes pakāpes. 

Fibroze (Knodell) 
VHDx līknes veids 

Kopā Trifāziska Bifāziska Monofāziska 

F - 0 

 

Skaits 30 7 5 42 

% 23,4 26,9 22,7 23,9 

F - 1 

 

Skaits 73 13 10 96 

% 57,0 50,0 45,5 54,5 

F - 3 

 

Skaits 24 2 6 32 

% 18,8 7,7 27,3 18,2 

F- 4 

 

Skaits 1 4 1 6 

% 0,8 15,4 4,5 3,4 

 

Kopā 

Skaits 128 26 22 176 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Attēls 14. Pacientu sadalījums pēc VHDx līknes veida un aknu fibrozes smaguma 

pakāpes. 

Tabula 12. Patoloģisku VHDx līkņu biežums atkarībā no aknu fibrozes pakāpes. 

Fibroze 

 (Knodell) 

 

Pacientu 

skaits 

 

Patoloģiskas VHDx 

līknes 

95% TI robežas 

Skaits % Apakšējā Augšējā 

 

F-0 
42 12 28,6 17,2 43,6 

 

F-1 
96 23 23,9 16,5 33,4 

 

F-3 
32 8 25,0 13,3 42,1 

F-4 6 5 83,3 43,6 97,0 
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Attēls 15. Patoloģiskas VHDx līknes biežums un aknu fibrozes smaguma pakāpe. 

 Lai noteiktu fibrozes ietekmi uz asins plūsmas veidu aknu vēnās saistībā ar 

steatozes pakāpi, analizēja VHDx doplerspektra līknes veidu biežumu katrā steatozes 

grupā atsevišķi.  

 Pacientiem bez aknu steatozes patoloģiskas VHDx līknes formas F-0; F-1; F-3 un 

F-4 grupās atrada attiecīgi 7 no 21 gadījuma, 6 no 37 gadījumiem, 1 no 7 gadījumiem un 

2 no 2 gadījumiem (skat. 13. tab.). Vieglas steatozes grupā šāda atrade bija attiecīgi 3 no 

15 gadījumiem; 10 no 41 gadījuma; 2 no 10 gadījumiem un 2 no 3 gadījumiem (skat. 14. 

tab.). Vidēji smagas steatozes grupā patoloģiskas VHDx līknes formas bija attiecīgi 1 no 

3 gadījumiem; 5 no 9 gadījumiem; 4 no13 gadījumiem un 1 no 1 gadījuma (skat. 15. 

tab.). Smagas steatozes grupā nevienam pacientam neatrada smagu fibrozi. Pacientiem ar 

mēreni smagu fibrozi šajā steatozes grupā patoloģiskas VHDx līknes formas bija vienā 

gadījumā no diviem, pacientiem ar vieglu fibrozi 2 gadījumos no četriem, pacientiem bez 

fibrozes vienā gadījumā no 3 (skat. 16. tab.). Kā redzams tabulās, nevienā no steatožu 

grupām patoloģisko līkņu biežums pacientiem ar fibrozēm F-0, F-1 un F-3 būtiski 

neatšķīrās. F-4 grupā patoloģisku līknes formu biežums bija lielāks visās grupās, tomēr 

mazā pacientu skaita dēļ katrā no tām atšķirība nav statistiski ticama. 
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Tabula 13. VHDx līknes veidu biežums un aknu fibrozes pakāpes pacientiem bez 

aknu steatozes (n = 67). 

VHDx līknes 

veids 

 

Aknu fibrozes pakāpe (Knodell) 

F-0 F-1 F-3 F-4 

 

Trifāziska 14 31 6 0 

 

Bifāziska 5 3 0 1 

 

Monofāziska 2 3 1 1 

 

Patoloģiska, % 33,3 16,2 14,3 100,0 

 

Tabula 14. VHDx līknes veidu biežums un aknu fibrozes pakāpes pacientiem ar 

vieglu aknu steatozi (n = 78). 

VHDx līknes 

veids 

 

Aknu fibrozes pakāpe (Knodell) 

F-0 F-1 F-3 F-4 

 

Trifāziska 12 31 8 1 

 

Bifāziska 0 3 1 2 

 

Monofāziska 3 7 1 0 

 

Patoloģiska, % 20,0 25,0 20,0 66,6 
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Tabula 15. VHDx līknes veidu biežums un aknu fibrozes pakāpes pacientiem ar 

vidēji smagu aknu steatozi (n = 31). 

VHDx līknes 

veids 

 

Aknu fibrozes pakāpe (Knodell) 

F-0 F-1 F-3 F-4 

 

Trifāziska 2 9 9 0 

 

Bifāziska 1 5 0 1 

 

Monofāziska 0 0 4 0 

 

Patoloģiska, % 33,3 35,7 25,0 100,0 

 

Tabula 16. VHDx līknes veidu biežums atkarībā no aknu fibrozes pakāpes 

pacientiem ar smagu aknu steatozi (n = 9). 

VHDx līknes 

veids 

 

Aknu fibrozes pakāpe (Knodell) 

F-0 F-1 F-3 F-4 

 

Trifāziska 2 2 1 0 

 

Bifāziska 1 2 1 0 

 

Monofāziska 0 0 0 0 

 

Patoloģiska, % 33,3 50,0 50,0 0 
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Iegūtie rezultāti parāda, ka VHDx doplerspektra līknes forma neļauj atšķirt pacientus 

bez aknu fibrozes no vieglām fibrozes formām un vieglās formas savā starpā. Salīdzinot 

pacientus bez aknu fibrozes un pacientus ar smagu fibrozi un cirozi neatkarīgi no aknu 

steatozes pakāpes, metodes jutīgums ir 83,3%, specifiskums 71,4%, pozitīvā paredzes 

vērtība (PPV) ir 29,4%, negatīvā paredzes vērtība (NPV) ir 96,8%. Analizējot šos 

parametrus pacientu bez aknu steatozes grupā, metodes jutīgums ir 100%, specifiskums 

66,7%, PPV 22,2%, NPV 100%. Metodes spēju atšķirt vieglas fibrozes formas no 

vidējām un smagām formām apgrūtina zemais patoloģisko līknes formu biežums vidēji 

smagas fibrozes grupā. Metodes spējai atšķirt pacientus bez aknu fibrozes no pacientiem 

ar vidēji smagu un smagu fibrozi pētījumā kopā jutīgums ir 34,2%, specifiskums 65,2%, 

PPV 52%, NPV 54,5%. Nosakot šos parametrus pacientiem bez aknu steatozes, metodes 

jutīgums ir 33,3%, specifiskums 66,7%, PPV 70%, NPV 30%. 

4.7. Aknu vēnu asinsrites veida saistība ar steatozes pakāpi 

 Pacientiem bez steatozes patoloģisku VHDx līknes formu atrada 16(23,9%) 

gadījumos no 67, pacientiem ar vieglu steatozi 17 (24,6%) gadījumos no 69, pacientiem 

ar vidēji smagas pakāpes steatozi 11 (35,5%) gadījumos no 30, pacientiem ar smagu 

steatozi 4 (44%) gadījumos no 9. Pieaugot aknu steatozes pakāpei, patoloģiskas VHDx 

līknes biežums izrāda tendenci pieaugt, lai arī pieaugums nav statistiski ticams (Pīrsona 

χ
2 

tests, χ
2 

= 11,282; df = 6; p = 0,08). Aknu steatozes pakāpes un VHDx līknes veida 

sakarības parādītas 17. tabulā un 15. attēlā. Patoloģiskas VHDx līknes biežuma 

pieaugums saistībā ar aknu steatozes pakāpi parādīts 18. tabulā un 16. Attēlā 
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Tabula 17. VHDx doplerspektra līknes veids saistībā ar aknu steatozes pakāpi. 

Steatoze 
VHDx līknes veids 

Kopā Normāls Patoloģisks 

Nav 

Skaits 51 16 67 

%  39,8 33,3 38,1 

 

Viegla 

Skaits 52 17 69 

%  40,6 35,4 39,2 

 

Mērena 

Skaits 20 11 31 

%  15,6 22,9 17,6 

 

Smaga 

Skaits 5 4 9 

%  3,9 8,3 5,1 

 

Kopā 

Skaits 128 48 176 

%  100,0 100,0 100,0 

 

 

Attēls 16. Pacientu sadalījums pēc VHDx līknes veida un aknu steatozes smaguma 

pakāpes. 
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Tabula 18. Patoloģiskas VHDx līknes biežuma pieaugums saistībā ar aknu steatozes 

pakāpi. 

Steatozes 

pakāpe 

 

Pacientu 

skaits 

 

Patoloģiskas VHDx 

līknes 

95% TI robežas 

Skaits % Apakšējā Augšējā 

 

S-0 67 16 23,9 15,3 35,3 

 

S-1 69 17 24,6 16,0 36,0 

 

S-2 31 11 35,5 21,9 54,5 

 

S-3 9 4 

 

44,0 

 

18,9 

 

73,3 

 

23,9 24,6

35,5

44,0
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Attēls 17. Patoloģiskas VHDx līknes biežuma pieaugums saistībā ar aknu steatozes 

pakāpi. 
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 Lai noteiktu steatozes ietekmi uz asins plūsmu aknu vēnās neatkarīgi no fibrozes 

pakāpes, patoloģisko līknes formu biežumu novērtēja atsevišķi pacientiem bez fibrozes 

un ar vieglu tās formu (F0-1) un pacientiem ar mēreni smagu fibrozes formu (F-3). F0-1 

fibrožu grupā patoloģiskas VHDx līknes formas, pieaugot steatozes pakāpei no S-0 līdz 

S-3, atrada attiecīgi 13 (22,4%) gadījumos no 58 S-0 grupā, 13 (23,3%) gadījumos no 56 

S-1 grupā, 6 (35,3%) gadījumos no 17 S-2 grupā un 3 (42,8%) gadījumos no 7 S-3 grupā. 

Pacientiem ar vidēji smagu fibrozi šāda atrade bija attiecīgi 1 gadījumā no 7 (14,3%) S-0 

grupā, 2 gadījumos no 10 (20%) S-1 grupā, 4 gadījumos no13 (38,4%) S-2 un vienā 

gadījumā no diviem (50%) S-3 grupā. Mazā pacientu skaita dēļ smagas fibrozes vai 

cirozes grupā (n = 6) tos analīzē neiekļāva. Patoloģisku līknes formu biežums fibrozes 

pakāpju grupās, pieaugot aknu steatozes pakāpei, izrāda tendenci palielināties, tomēr šis 

pieaugums nav statistiski ticams (p>0,05). VHDx līknes veidu sadalījums steatozes 

pakāpju grupās saistībā ar aknu fibrozes pakāpi parādīts 19. un 20. tabulā. Patoloģisku 

VHDx līknes formu biežuma pieaugums fibrožu grupās atkarībā no steatozes pakāpes 

parādīts 18. attēlā.  

 

Tabula 19. VHDx līknes veidu biežums atkarībā no aknu steatozes pakāpes 

pacientiem bez aknu fibrozes vai ar vieglu tās formu (F 0-1). 

VHDx līknes forma 

Steatozes pakāpe (n = 138) 

 

S-0 S-1 S-2 S-3 

 

Trifāziska 45 43 11 4 

 

Bifāziska 8 3 6 3 

 

Monofāziska 5 10 0 0 

Patoloģiska, % 22,4 23,3 35,3 42,8 
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Tabula 20. VHDx līknes veidu biežums atkarībā no aknu steatozes pakāpes 

pacientiem ar vidēji smagu aknu fibrozi (F-3). 

VHDx līknes forma 

Steatozes pakāpe (n = 32) 

 

S-0 S-1 S-2 S-3 

 

Trifāziska 6 8 9 1 

 

Bifāziska 0 1 0 1 

 

Monofāziska 1 1 4 0 

Patoloģiska, % 
14,3 20 38,4 50 

 

22,4 23,2
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Attēls 18. Patoloģiskas VHDx līknes biežuma pieaugums atkarībā no steatozes 

pakāpes fibrožu grupās. 
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Aknu vēnu doplerogrāfijas metodes jutīgums smagas steatozes atklāšanā ir 44,4%, 

specifiskums 76,1%, PPV 20%, NPV 91,1%. Palielinot diagnostikas apjomu līdz vidēji 

smagai un smagai steatozei, jutīgums samazinās līdz 37,5%, saglabājoties iepriekšējam 

specifiskumam. PPV pieaug līdz 48,4%, bet NPV samazinās līdz 67,1%.  

4.8. Aknu vēnu asinsrites veida saistība ar hepatīta aktivitāti 

 Visiem pacientiem noteica hepatīta aktivitātes indeksu (HAI) pēc Knodela 

(Knodell). Tā lielums bija robežās no 1 līdz 15. No 21. tabulas redzams, ka biežākie HAI 

indeksa lielumi bija 6 (20,6%) – 36 gadījumos un 8 (18,3%) – 32 gadījumos. Retākie 15; 

9; 7 un 1 – attiecīgi 1; 2; 3 un 3 gadījumos. 

Tabula 21. Pacientu skaita sadalījums pēc Knodela hepatīta aktivitātes indeksa. 

Knodela 

HAI 
Skaits % 

Kumulatīvie 

% 

1 3 1,7 1,7 

2 21 12,0 13,7 

3 18 9,7 23,4 

4 14 8,0 31,4 

5 10 5,7 37,1 

6 36 20,6 57,7 

7 3 1,7 59,4 

8 32 18,3 77,7 

9 2 1,1 78,9 

10 19 10,9 89,7 

11 5 2,9 92,6 

12 12 6,9 99,4 

15 1 0,6 100,0 

Kopā 176 100,0  

  

Salīdzinot hepatīta aktivitātes indeksu un VHDx līknes veidu biežumu, korelāciju 

neatrada, statistiski ticams patoloģisko līknes formu pieaugums, palielinoties hepatīta 

aktivitātei, nav atrasts. 
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Tabula 22. VHDx doplerspektra līknes veidu biežums un Knodela hepatīta 

aktivitātes indekss. 

 

Knodela HAI 

VHDx 
Kopā 

Trifāziska Bifāziska Monofāziska 

1 
Skaits 2 1 0 3 

%  1,6 3,8 0 1,7 

2 
Skaits 15 3 3 21 

%  11,7 11,5 14,3 12,0 

3 
Skaits 12 4 2 18 

%  8,6 15,4 9,5 9,7 

4 
Skaits 10 1 3 14 

%  7,8 3,8 14,3 8,0 

5 
Skaits 9 1 0 10 

%  7,0 3,8 0 5,7 

6 
Skaits 30 2 4 36 

%  23,4 7,7 19,0 20,6 

7 
Skaits 3 0 0 3 

%  2,3 0 0 1,7 

8 
Skaits 23 7 2 32 

%  18,0 26,9 9,5 18,3 

9 
Skaits 0 2 0 2 

%  0 7,7 0 1,1 

10 
Skaits 15 1 3 19 

%  11,7 3,8 14,3 10,9 

11 
Skaits 2 2 1 5 

%  1,6 7,7 4,8 2,9 

12 
Skaits 8 1 3 12 

% 6,3 3,8 14,3 6,9 

15 
Skaits  0 1 0 1 

%  0 3,8 0 0,6 

 

Kopā 

Skaits 129 26 21 175 

%  100,0 100,0 100,0 100,0 

  

Tā kā HAI sadalījums neatbilda normālajam varbūtību sadalījumam, lai 

noskaidrotu HAI VHDx grupās, izmantoja neparametriskās statistikas Kraskela-Vollisa 

(Kruskal-Wallis) testu. VHDx grupu vidējie rangi (vidējās vietas aranžētā rindā) 

statistiski ticami neatšķīrās (2 = 0,394; df = 2; p = 0,821). 
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Tabula 23. HAI neparametriskās statistikas vidējie rangi VHDx grupās. 

VHDx Skaits Vidējie rangi 

Trifāziska 129 86,56 

Bifāziska 26 91,62 

Monofāziska 21 92,29 

Kopā 175  

 

4.9. Ķermeņa masas, aknu fibrozes un steatozes sakarības 

 Salīdzinot pacientu ķermeņa masu un aknu fibrozes pakāpi, ticamu korelāciju 

neatrada (p = 0, 271), tomēr jāņem vērā mazais pacientu skaits grupās ar smagu fibrozi, 

cirozi un grupā ar izteikti paaugstinātu ķermeņa svaru vai aptaukošanos. Dažāda 

smaguma pakāpju fibrozes biežuma sadalījums ķermeņa masas grupās parādīts 24. 

tabulā. 
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Tabula 24. Aknu fibrozes smaguma saistība ar ķermeņa masas indeksu. 

ĶMI 

(kg/m
2
) 

Fibroze (Knodell) 
Kopā 

F -0 F - 1 F - 3 F - 4 

 

<20 

Skaits 1 3 0 0 4 

%  2,4 3,1 0 0 2,3 

20–25 
Skaits 24 56 12 1 93 

%  57,1 58,3 37,5 16,7 52,8 

26–30 
Skaits 13 20 11 4 48 

%  31,0 20,8 34,4 66,7 27,3 

31–40 
Skaits 4 15 8 1 28 

%  9,5 15,6 25,0 16,7 15,9 

> 40 
Skaits 0 2 1 0 3 

%  0 2,1 3,1 0 1,7 

Kopā 
Skaits 42 96 32 6 176 

%  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 Pacientiem ar smagu aknu steatozi izteikti paaugstinātu ķermeņa svaru vai 

aptaukošanos atrada ievērojami biežāk nekā citās steatožu pakāpju grupās, 5 (55,5%) 

gadījumos no 9. Pacientiem bez steatozes ĶMI > 30 bija 14(13,1%) gadījumos no 107, 

pacientiem ar vieglu steatozi 13 (18,8%) gadījumos no 69, pacientiem ar vidēji smagu 

steatozi 9 (29%) gadījumos no 31.  

Dažāda smaguma aknu steatozes biežuma sadalījums ķermeņa masas indeksa 

grupās parādīts 25. tabulā. 
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Tabula 25. Aknu steatozes smaguma pakāpju biežums saistībā ar ķermeņa masas 

indeksu. 

ĶMI 

 

S-0 S-1 S-2 S-3 Kopā 

n %  n %  n 

 

%  n %  n %  

<20 3 4.4 1 1.4 0 0 0 0 4 2.3 

20–25 45 67.2 33 47.9 12 38.8 3 33.3 93 52.8 

26–30 15 22.4 22 31.9 10 32.3 1 11.1 48 27.3 

>31 4 6,0 13 18.8 9 29,0 5 55.6 31 17.6 

Kopā 67 100 69 100 31 100 9 100 176 100 

 

 Nosakot Spīrmena neparametrisko rangu korelācijas koeficientu, konstatēja, ka 

steatozes pakāpes un ķermeņa masas indeksa grupas korelācija ir vidēja un statistiski 

ticama (r = 0,340; p<0,001). Salīdzinot vidēji smagu un smagu steatozes formu biežumu 

ĶMI grupās, konstatēja, ka vidēji smaga un smaga aknu steatoze (S2-3) pacientiem ar 

būtiski paaugstinātu ķermeņa svaru sastopama ievērojami biežāk nekā pacientiem ar 

normālu vai viegli paaugstinātu svaru (19. attēls). 
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Attēls 19. Mērenu un smagu aknu steatožu biežuma pieaugums atkarībā no 

ķermeņa masas indeksa. 
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4.10. Aknu vēnu asinsrites veida saistība ar pacienta ķermeņa masu 

 Ķermeņa svars, vērtējot pēc ķermeņa masas indeksa, gandrīz pusei pētījumā 

iekļauto pacientu bija normāls – 107 (49,5%) gadījumos vai paaugstināts – 64 (29,6%) 

gadījumos. Samazināts svars bija 4 (1,9%) pacientiem, izteikti paaugstināts svars vai 

aptaukošanās bija kopā 41 (18,9%) pacientam. Šie rezultāti redzami 26. tabulā un 20. 

attēlā. 

Tabula 26. Pacientu sadalījums grupās atkarībā no ķermeņa masas indeksa (ĶMI, 

kg/m
2
). 
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Attēls 20. Pacientu skaita sadalījums atkarībā no ķermeņa masas indeksa. 

 

ĶMI Skaits % 
Kumulatīvie

% 

<20 4 1,9 1,9 

20–25 107 49,5 51,4 

26–30 64 29,6 81,0 

31–40 38 17,6 98,6 

> 40 3 1,4 100,0 

Kopā 216 100,0  
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Pārbaudot statistisko hipotēzi par vīriešu un sieviešu ķermeņa masas atšķirību, 

konstatēja, ka, pēc neatkarīgu izlašu t testa, vīriešu un sieviešu ĶMI vidējās vērtības 

statistiski ticami neatšķiras (t = 0,622; p = 0,535, 27. tab.).  

Tabula 27. Vidējais ķermeņa masas indekss vīriešiem un sievietēm. 

 

Dzimums 
Skaits 

Vidējais 

ĶMI 

 

Standart- 

novirze 

Standart- 

kļūda 

Vīrieši 117 26,2 4,4 0,45 

Sievietes 99 26,7 5,5 0,5 

 

 Lai novērtētu ķermeņa masas ietekmi uz asins plūsmas veidu aknu vēnās, 

salīdzināja VHDx līknes formas un ķermeņa masu. Pacientiem ar trifāzisku VHDx līknes 

formu tas bija 25,77 ± 4,767, ar bifāzisku formu 26,73 ± 4,96 un ar monofāzisku 27,00 ± 

5,005. Vidējais ķermeņa masas indekss VHDx līknes veidu grupās parādīts 28. tabulā. 

VHDx līknes veidu biežums ķermeņa masas grupās parādīts 29. tabulā. 

 

Tabula 28. VHDx līknes veids un vidējais ķermeņa masas indekss (kg/m
2
). 
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robeža 

Augšējā 

robeža 

Trifāziska 128 25,8 4,8 0,4 24,9 26,6 19 43 

Bifāziska 26 26,7 5,0 1,0 24,7 28,7 20 36 

Monofāziska 22 27,0 5,0 1,1 24, 8 29,2 20 40 

Kopā 176 26,4 4,9 0,3 25,8 27,1 19 43 
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Tabula 29. VHDx doplerspektra līknes veidu biežums un ĶMI. 

 

Ķermeņa masas 

indeksa 

grupa (kg/m
2
) 

VHDx līknes veids 

Kopā 
Trifāziska Bifāziska Monofāziska 

<20 
Skaits 4 0 0 4 

%  3,1 0 0 2,3 

20–25 
Skaits 71 12 10 93 

%  55,5 46,2 45,5 52,8 

26–30 
Skaits 33 8 7 48 

%  25,8 30,8 31,8 27,3 

31–40 
Skaits 17 6 5 38 

%  13,3 23,1 22,7 21,6 

40 
Skaits 3 0 0 3 

%  2,3 0 0 1,7 

Kopā 
Skaits 128 26 22 176 

%  100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Analizējot ķermeņa masas un VHDx līknes veidu biežuma sakarības konstatēja, 

ka patoloģisku līknes veidu biežums nekorelē ar ķermeņa masu. Pacientiem ar normālām 

un patoloģiskām līknes formām ĶMI statistiski ticamas atšķirības nebija (p = 0,364). 
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5. Rezultātu analīze un diskusija 

5.1. Pētījuma tēma 

 Izvēlētās pētījuma tēmas aktualitāti noteica, no vienas puses, pieaugošā 

saslimstība ar HVHC un, no otras, – jaunu medikamentozas terapijas metožu potenciālās 

iespējas. Hroniska VHC slimnieku skaits pēdējā gadu desmitā Latvijā stabili pieaug. 

2002. gadā šī diagnoze tika noteikta 506 slimniekiem, taču 2006. gadā tādu bija 1339, 

2007. gadā 1611. Neliela skaita pazemināšanās notika 2008.–2009. gadā.  
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Attēls 21. Hroniska VHC gadījumu skaits Latvijā (Epidemioloģijas biļeteni 2002–

2009). 

 

 Hronisks B un C vīrushepatīts kopā ar alkohola steatohepatītu un nealkoholisko 

taukaino aknu slimību ir galvenie progresējoša aknu bojājuma cēloņi, kuru rezultātā 

attīstās ciroze, aknu mazspēja, asiņošana, aknu vēzis. Progresējoša fibroze ir viens no 

galvenajiem patoģenētiskajiem mehānismiem, kas nosaka slimības attīstību. Fibrozes 

smaguma, t.i., slimības stadijas, noteikšana ir principiāli svarīga ārstēšanas taktikas 

izlemšanai. Lai arī aknu punkcijas biopsija pašlaik pasaulē tiek uzskatīta par galveno 

diagnostikas metodi jeb zelta standartu fibrozes verifikācijai un gradācijai, tai piemīt 

vairāki trūkumi. Tai ir neliels, bet noteikts komplikāciju risks, diagnostiskās precizitātes 
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ierobežojumi un grūtības atkārtotam izmantojumam slimības gaitas novērtēšanā. Tas liek 

meklēt neinvazīvus diagnostikas paņēmienus, kas potenciāli varētu mazināt biopsiju 

skaitu un perspektīvā tās aizstāt. Ultrasonogrāfija ar aknu vēnu doplerogrāfiju tiek pētīta 

kā viena no šādām metodēm. 

5.2. Punkcijas biopsijas tehnika un komplikācijas 

 Mūsu pētījumā, līdzīgi kā daudzos citos, aknu punkcijas biopsijas materiāla 

morfoloģiskais novērtējums tika lietots kā galvenā diagnostikas metode, ar kuru 

salīdzināja citu metožu rezultātus. Operatora pieredze un adatas resnums, kā arī dūrienu 

skaits un pacienta vecums ir galvenie punkcijas biopsijas komplikāciju risku paaugstinoši 

faktori (Buscarini E, Di Stasi M, 1999). Mūsu pētījumā visas punkcijas biopsijas veica 

viens ārsts, pētījuma autors. Biopsijai izvēlējāmies 1,2 mm (18G) adatu, kas, lai gan ir 

klasificējama kā liela diametra adata (Ø>1 mm), pieder pie tievākajām adatām, ar ko 

mēdz veikt aknu biopsijas difūzu aknu bojājumu gadījumos. Salīdzinājumam, piem., 

Bravo un līdzautori savā pētījumā lietoja 1,4–1,8 mm resnas adatas (Bravo AA et al, 

2001). Saskaņā ar publicētiem literatūras datiem lielas komplikācijas, kam nepieciešama 

intensīva medicīniska palīdzība, vidēji ir sastopamas 0,4–2,8%, bet letalitāte 0–0,33% 

gadījumu. Mūsu pētījumā nebija nāves gadījumu vai lielo komplikāciju (asiņošana, 

izteiktas sāpes punkcijas laikā vai pēc tās, izteikta hipotensija), kas biežāk ir sastopamas 

pacientiem ar aknu audzējiem (Cadarnel JF et al, 2000).  

5.3. Biopsiju rezultātu ticamība 

 Diagnostiskās precizitātes pakāpe ir viens no faktoriem, kas ierobežo 

morfoloģiskās atbildes ticamību. Mūsu pētījumā visu morfoloģisko analīzi veica viens 

pieredzējis morfologs, kurš veic vairāk nekā 1000 aknu biopsiju materiālu izmeklējumu 

gadā. Ar US rezultātiem tika salīdzināti tādi aknu stāvokli raksturojošie morfoloģiskie 

parametri, kuriem saskaņā ar literatūras datiem ir raksturīgs viszemākais atšķirību līmenis 

vairāku ārstu morfologu un viena ārsta morfologa atsevišķu izvērtējumu sēriju 

slēdzienos. Tie ir fibrozes skaitlis pēc Knodela un steatozes pakāpe. Saskaņā ar franču 

METAVIR kooperatīvās pētījumu grupas 1994. gada ziņojumu augstāka sakritība dažādu 

morfologu vērtējumos vienam un tam pašam gadījumam (angl.: interobserver agreement) 

un sakritība viena gadījuma vērtējumā dažādos laikos vienam un tam pašam pētniekam 

(angl.: intraobserver agreement) ir tikai cirozes un portālas fibrozes novērtējumā – 
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sakritības koeficients 0,91 un 0,80. Šāda sakritība vērtēta kā gandrīz perfekta. Knodela 

fibrozes skaitlim šis koeficients bija 0,78; steatozei 0,63. Šo parametru sakritība pētījumā 

vērtēta kā būtiska. Trešais morfoloģiskais parametrs, kas tika lietots mūsu pētījumā, ir 

Knodela HAI. Franču METAVIR grupas vērtējumā šim parametram sakritības 

koeficients ir 0,48, kas vērtēts kā mērens. Tādējādi divi galvenie mūsu pētījumā lietotie 

morfoloģiskie kritēriji, kas parāda darba mērķī un uzdevumos noteiktos aknu stāvokļus, 

vērtējami kā pietiekami ticami.  

 Cits morfoloģiskās analīzes diagnostisko precizitāti ierobežojošs faktors ir 

biopsijā iegūto audu paraugu atšķirība. Vērtējuma rezultātu ietekmē gan paraugu izmērs, 

gan to skaits, gan vieta aknās, no kurienes tie iegūti. Mūsu lietotās automātiskās biopsiju 

adatas bija 1,2 mm resnas (18G), iegūtā parauga garums bija 22 mm. Šāda lieluma adatas 

tiek lietotas Latvijas Infektoloģijas centrā veiktajās aknu biopsijās visiem pacientiem. 

Divdesmit piecus milimetrus liels audu stabiņu garums novērtēts kā optimāls vairākos 

pētījumos, kuros analizēta paraugu lieluma ietekme uz morfoloģiskās diagnostikas 

precizitāti (Bedosa P et al, 2003; Colloredo G et al, 2003). Autori konstatē, ka parauga 

pagarināšana virs 25 mm rezultativitāti vairs neuzlabo, tā saglabājas 75% korelācijas 

līmenī, savukārt īsāki audu stabiņi (1–1,5 cm) vai mazāks adatas diametrs (1 mm) noved 

pie iekaisuma aktivitātes un fibrozes smaguma nepietiekamas novērtēšanas. Par atskaites 

lielumu šo autoru darbā ņemts aknu rezekcijas materiāls, kas nodrošina lielāko iespējamo 

rezultātu precizitāti. Agrīnākā pētījumā (Hohlund P et al, 1980) par pietiekami 

diagnostiski vērtīgiem atzīti 15 mm gari audu paraugi, kas vērtējams kritiski, jo kā 

atskaites lielumu autori lieto 25 mm garus paraugus, neņemot vērā arī tajos iespējamās 

neprecizitātes. Mūsu lietotais audu parauga garums nodrošina lielāko iespējamo 

diagnostisko precizitāti, savukārt adatas resnuma palielināšana, kas precizitāti varētu 

uzlabot, saistās ar komplikāciju riska palielināšanos. 

 Novērtējot iegūto rezultātu ticamības pakāpi, jāņem vērā, ka slimības izteiktība 

dažādās aknu vietās var atšķirties. Mūsu pētījumā visos gadījumos paraugi tika ņemti no 

aknu labās daivas dažādām vietām, ejot caur vienu punkcijas atveri. Biopsijas tika 

atkārtotas līdz veselu un vizuāli kvalitatīvu audu stabiņus iegūšanai, bet nevienā gadījumā 

to skaits nebija mazāks par diviem un lielāks par četriem. Histoloģiskais rezultāts tika 

noteikts, izvērtējot visus audu paraugus. Šāds morfoloģiskā materiāla ieguves veids 
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nenoliedzami ierobežo rezultātu precizitāti, taču punkcijas vietu skaita palielināšana 

novestu pie komplikāciju riska pieauguma, un šīs ierobežojums ir jāņem vērā visos 

pētījumos, kur tiek lietota punkcijas biopsiju materiāla analīze. Punkcijas vietas ietekme 

uz diagnostisko precizitāti ir analizēta virknē pētījumu. Maharajs ar līdzautoriem 

(Maharaj B et al, 1986), veicot biopsijas cirozes pacientiem, līdzīgi kā mūsu pētījumā, 

ņēma 3 paraugus no dažādām vietām, ejot caur vienu punkcijas atveri. Līdzīgs rezultāts 

visos trīs paraugos tika atrasts tikai 50% gadījumu. Citā pētījumā (Abdi W et al, 1979), 

veicot biopsijas post mortem (latīņu val.), salīdzināja tās rezultātu ar makropreparāta 

novērtējumu. Viena biopsijas audu parauga gadījumā sakritību atrada 16 gadījumos no 20 

(80%), kamēr trīs paraugu gadījumā tā bija 100%. Baunsgarda un līdzautoru pētījumā 

(Baunsgaard P et al, 1997) divu biopsijas paraugu novērtējums savstarpēji sakrīt tikai 36 

gadījumos no 50 (72%). Regeva un līdzautoru (Regev A et al, 2004) pētījumā 

laparoskopijas laikā veiktās biopsijās no aknu labās un kreisās daivas slimības stadija 

atšķīrās par vismaz vienu līmeni 33,1% gadījumu, pakāpe 24% gadījumu, vērtējot pēc 

Šoiera (Sheuer) sistēmas. Tādējādi mūsu pētījuma histoloģisko novērtējuma ticamība ir 

līdzīga citu autoru rezultātiem. Iespējamā metodes neprecizitāte var sasniegt 20–30%.  

  

5.4. Aknu fibrozes ultrasonogrāfiskās diagnostikas iespējas 

 Analizējot publicēto pētījumu rezultātus par aknu fibrozes US diagnostikas 

iespējām, redzams, ka par noderīgāko doplerogrāfisko parametru aknu cirozes un fibrozes 

noteikšanā vairākos pētījumos atzīts aknu vēnu doplerspektra līknes pieraksts (Schneider 

AR et al, 2005; O’Donohue et al, 2004; Aube C et al, 2004; Bernatik T et al, 2002; von 

Herbay A et al, 2001; Dietrich CF et al, 1998). Veseliem cilvēkiem aknas ir elastīgs un 

svārstībām padevīgs orgāns, kas labi reaģē uz spiediena maiņām VCI un aknu vēnās, ko 

rada labā sirds priekškambara darbība. Tas atspoguļojas doplerspektra līknes formā un 

redzams kā plūsmas virziena maiņas sirdsdarbības cikla laikā. Progresējošās aknu audu 

arhitektūras izmaiņas, attīstoties cirozei, ar fibrozo un taukaudu daudzuma palielināšanos 

mazina šo padevību un noved pie VHDx doplerspektra līknes nolīdzināšanās (Bolondi L 

et al, 1991; Colli A et al, 1994). 

 Atbilstoši mūsu pētījuma mērķim pirmais darba uzdevums bija noskaidrot, cik 

lielā mērā aknu vēnu doplerspektra līknes izmaiņas parāda aknu fibrozes attīstības gaitu 
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un izteiktības pakāpi. Mērījumus veica labajā aknu vēnā (VHDx), lai reducētu 

sirdsdarbības radīto audu kustību izraisītos artefaktus. Vairākos gadījumos atrada labo 

apakšējo aknu vēnu, kas ir cilvēka normāls anatomisks variants (Couinaud C, 1957). 

Visos gadījumos plūsmas spektrs tajā bija līdzīgs VHDx spektram, tādēļ atsevišķā analīzē 

tas nav iekļauts. Trifāziska līknes forma bija raksturīga pacientiem bez fibrozes, kā arī ar 

vieglu un vidēji smagu tās formu (22. att.). To biežums šajās grupās neatšķīrās. F0 

fibrozes grupā tas bija 71,4%, F1 grupā 76,9% un F3 grupā 75%.  

 

 

 

 

Attēls 22. Trifāziska VHDx doplerspektra līknes forma 29 g. vecam pacientam ar 

vieglu (F1) aknu fibrozi un bez aknu steatozes (S-0). 

 Noteikts patoloģisku līknes formu daudzums tika atrasts visās fibrožu grupās. F0 

grupā tas bija 28,6% gadījumu, vieglas fibrozes grupā – 23,9% gadījumu un mēreni 

izteiktas fibrozes grupā – 25% gadījumu. Līdzīgs patoloģisku līknes formu biežums bija 

arī kontrolgrupā – 27,5% gadījumu. 23. attēlā redzama monofāziska VHDx līkne 

pacientam, kuram aknās nebija ne fibrozes, ne steatozes.  

 Lai novērtētu fibrozes ietekmi uz asins plūsmu aknu vēnās saistībā ar steatozes 

pakāpi, kura arī var šo plūsmu ietekmēt, patoloģisku līknes formu biežums tika noteikts 
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katrā steatozes grupā atsevišķi. Visās grupās pacientiem bez fibrozes un ar vieglu vai 

vidēji smagu fibrozi patoloģisko līknes formu biežums ticami neatšķīrās (p>0,05), tam 

nebija tendences pieaugt, palielinoties fibrozes lielumam. Jāņem vērā, ka smagas 

steatozes grupā pacientu skaits bija mazs, deviņi, kas neļauj veikt precīzu šīs grupas 

analīzi. 

 Tādējādi pētījums parāda, ka:  

 1. aknu vēnu doplerogrāfiskie izmeklējumi neļauj atklāt vieglas fibrozes formas;  

 2. neļauj diferencēt vieglas un vidēji smagas aknu fibrozes formas savā starpā.  

 Mūsu pētījumā lietota Knodela fibrozes smaguma gradācijas sistēma, kurā par 

vieglu fibrozi tiek uzskatīta portāla tās ekspansija un kā vidēji smagas vērtētas tiltveida 

fibrozes (porto-portālas vai porto-centrālas). Mūsuprāt, šo izmaiņu lielums ir pārāk mazs, 

lai kopumā ievērojami palielinātu aknu audu cietību un būtiski samazinātu to spēju 

padoties sirdsdarbības izraisītajām aknu vēnu sieniņu pulsācijām.  

 

 

 

 

Attēls 23. Monofāziska VHDx doplerspektra līknes forma 42 g. vecam pacientam ar 

veselām aknām (F-0 un S-0). 

 Citu pētījumu rezultāti šajā jautājumā ir pretrunīgi. Līdzīgi mūsu pētījumam, 

atšķirt fibrozes pakāpes savā starpā nav izdevies arī Bernatikam ar kolēģiem (Bernatik T 

et al, 2002). Patoloģiskas līknes formas mērenu fibrožu gadījumā ticami biežāk atrod 
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Šneiders ar līdzautoriem (Schneider AR et al, 2005) – 38,2% gadījumu, savukārt cirozes 

slimniekiem autori to atrod tikai 52,9% gadījumu. Patoloģisku līknes formu biežuma 

pieaugums, pieaugot hepatīta smagumam, konstatēts Lima pētījumā (Lim A. et al, 2005), 

attiecīgi 29%, 55% un 60%. Šajā pētījumā atsevišķi nav izdalīta fibrozes pakāpe, bet 

vērtēts hepatīta aktivitātes indekss kopumā. Vairākumā pētījumu par šo tēmu aknu 

morfoloģiskajā novērtējumā tiek lietotas citas gradācijas sistēmas – parasti METAVIR 

vai tās modifikācijas, kur fibrozes pakāpes ir sadalītas smalkāk nekā mūsu lietotajā 

Knodela sistēmā. Tas varētu būt iemesls atšķirīgam patoloģisko līknes formu biežumam 

mēreni smagu fibrožu grupās. Tomēr visos analizētajos pētījumos, mūsu pētījumu 

ieskaitot, aknu vēnu doplerogrāfija nav pietiekami efektīva fibrozes agrīno formu 

diagnostikai un diferenciācijai, kā arī vieglas pakāpes fibrozes atšķiršanai no veselām 

aknām.  

 Smagas fibrozes/cirozes grupā patoloģiska līkne bija sastopama ievērojami biežāk 

– 83,3%. Citu autoru datos šis lielums ir variabls. Patoloģisku līknes formu biežums 

cirozes slimniekiem, pēc dažu citu autoru datiem, parādīts 30. tabulā. 

 

Autors Cirozes pacientu skaits Patoloģiska VH līkne (%) 

Arada K (1997) 30 22 (73,3%) 

Barkat M (2004) 148 126 (85,1%) 

Bolondi L (1991) 60 30 (50%) 

O’Donohue J (2004) 13 10 (76,9%) 

A von Herbay (2000) 122 71 (60%) 

 

Tabula 30. Patoloģisku aknu vēnu doplerspektra līknes formu biežums cirozes 

slimniekiem, pēc dažādu autoru datiem. 

Šie rezultāti liecina, ka atklāt fibrozes vieglas formas un diferencēt tās savā starpā 

pēc aknu vēnu doplerogrāfijas datiem nav iespējams, savukārt cirozei šāda forma ir 

raksturīga. Smagai fibrozei un cirozei raksturīgs doplerogrāfijas izmeklējums redzams 

24. attēlā. 
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Attēls 24. Monofāziska VHDx doplerspektra līknes forma 53 g. vecam pacientam ar 

vidēji smagu aknu fibrozi (Knodell  F-3) un smagu jaukta tipa (makro-

mikrovezikulāru) steatozi (S-3). B attēlā steatozei raksturīgo pazīmju nav. 

 Spējai atšķirt F0-1 no F-4 mūsu pētījumā jutīgums ir 83,3%, specifiskums 71,4%, 

pozitīvā paredzes vērtība (PPV) ir 29,4%, negatīvā paredzes vērtība (NPV) ir 96,8%. 

Attiecībā uz cirozes atklāšanu šādi rezultāti sasaucas ar citu autoru datiem. US jutīgums, 

specifiskums, PPV un NPV cirozes atklāšanā Kolli pētījumā (Colli A et al, 1994) ir 

attiecīgi 75%, 78%, 60% un 88%, Aradas pētījumā (Arada K et al, 1997) jutīgums un 

specifiskums bija 73% un 100%, Kristofa Aubes (Aube Ch et al, 2004) pētījumā šī 

parametra diagnostiskā precizitāte bija 76,8%. Kritiski salīdzinot iegūtos pētījuma 

rezultātus ar citu autoru datiem, ir jāņem vērā, ka mūsu pētījuma rezultātus ietekmē 

mazais cirozes pacientu skaits.  

 Visos pētījumos noteiktam cirozes pacientu daudzumam tika reģistrēta trifāziska 

līknes forma. Kā redzams no 30. tabulas, dažos gadījumos to biežums sasniedz pat 50% 

(Bolondi L, 1991). Mūsu pētījumā šis skaits bija mazāks, 22,7% gadījumu. 25. attēlā 

redzamajā doplerogrāfijas izmeklējumā pacientei ar smagu fibrozi (F-4) tika reģistrēta 

normāla, trifāziska VHDx doplerspektra līkne.  
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Attēls 25. Trifāziska VHDx līknes forma 42 g. vecai pacientei ar smagu fibrozes 

formu (F-4) un bez steatozes pazīmēm. 

 Mūsu pētījumā kontroles grupā patoloģiskas līknes formas bija 27,5% pacientu, 

kas ievērojami atšķiras no citu pētījumu datiem, kas parādīts 31. tabulā. 

Autors 
Patoloģiskas VHDx 

līknes biežums (%) 

Bolondi L 1991 0 

O’Donohue 2004 2,1 

Oguzkurt L 2005 2 

Hamato N 1997 4,7 

von Herbay 2001 0 

Dieterich CF 1998 25 

Priedītis P 2010 27,5 

 

Tabula 31. Patoloģisku VHDx doplerspektra līknes formu biežums kontrolgrupas 

pacientiem dažādu autoru pētījumos. 

Bolondi (Bolondi L et al, 1991) ziņojumā veselajiem pētījuma dalībniekiem 100% 

gadījumu līkne bija trifāziska. Autori nav norādījuši kontrolgrupas atlases kritērijus. 

O’Donohjū (O’Donohue et al, 2004) patoloģisku līkni atrod 2,1% gadījumu, Oguzkurts ar 
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līdzautoriem (Oguzkurt L et al, 2005) 2% gadījumu, Hamato ar kolēģiem (Hamato N et 

al, 1997) 4,7% gadījumu. Barkata (Barkat M et al, 2004), Aradas (Arada K et al, 1997) 

un fon Herbaja (von Herbay et al, 2001) pētījumos visiem veselajiem bija trifāziska līkne. 

Ar šiem pētījumiem disonē Dīteriha dati (Dieterich CF et al, 1998). No 74 kontrolgrupas 

pacientiem patoloģisku līkni autori konstatēja 25% gadījumu. Saprotamu iemeslu dēļ 

nevienā pētījumā kontrolgrupas pacientu aknu stāvoklis nav verificēts morfoloģiski. 

Vidējais pacientu vecums pētījumos svārstās no 32 gadiem (Barkat M et al, 2004) līdz 47 

gadiem (Bolondi L et al, 1991). Mūsu pētījumā tas bija 53,3 gadi.  

Visos pētījumos kontrolgrupas veidoja brīvprātīgie, reizēm slimnīcas darbinieki 

(O’Donohue J et al, 2004), kuri neslimoja ar sirds vai aknu slimībām, alkoholismu un 

vairākumā gadījumu bija ar normāliem aknu bioķīmiskajiem rādītājiem. Vienā pētījumā 

norādīts, ka pacientiem bija normāla aknu US aina (Barkat M et al, 2004), citos šādu ziņu 

nav. Savukārt Dīteriha (Dieterich CF et al, 1998) pētījumā visiem 19 pacientiem ar 

patoloģisku līknes formu bija paaugstināta aknu ehogenitāte, kas liecina par steatozi. 

Mūsu pētījumā kontrolgrupas atlases kritēriji bija līdzīgi, taču pacienti nāca no stacionāra 

slimnieku vidus. Ārstēšanās iemesli, resp., diagnozes bija dažādas, visos gadījumos 

nesaistītas ar iespējamām aknu slimībām, tomēr morfoloģiska pierādījuma tam, protams, 

nebija.  

Tā kā izmaiņas aknu vēnu doplerogrāfijā pietiekami bieži atrod aknu slimību 

gadījumos, aktualizējas jautājums par rīcības taktiku, atrodot šādas līknes pacientiem bez 

zināmām aknu vai sirds slimībām. Šim jautājumam pievērsies dāņu pētnieks Pedersens ar 

kolēģiem (Pedersen JF et al, 2005). Autori divu mēnešu laikā reģistrēja aknu vēnu līkni 

visiem stacionāra pacientiem, kuriem tika veikta vēdera US. Patoloģiskas līknes formas 

atrada 31% gadījumu (43 pacientiem no 139). Tālākā analīzē 26 no tiem (60,5%) atrada 

dažādas aknu slimības. No pārējiem 17 pacientiem trijiem atrada žultsakmeņus, diviem 

aknu cistas, bet nekādu izmaiņu nebija 12 gadījumos (27,9%). Mūsu pētījumā kontroles 

grupas pacienti ar patoloģiskām līknes formām tālāk netika analizēti. Tāpēc nevar izslēgt, 

ka vismaz daļai no tiem bija kāda nediagnosticēta aknu slimības forma, kas varētu būt 

bijis patoloģisko doplerspektra līkņu iemesls. 

 Rezumējot mūsu un citu līdzīgu pētījumu rezultātus, ir pamats secināt, ka 

patoloģiska aknu vēnu doplerspektra līknes forma ticami norāda uz aknu slimību 
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iespējamību. Tā ir raksturīgs aknu cirozes simptoms, kas reizēm ir sastopams arī 

pirmscirozes slimības stadijās, taču neļauj tās diferencēt savā starpā. 

   

5.5. Aknu steatozes doplerogrāfiskās diagnostikas iespējas 

 Aknu steatoze, kas kopumā ir biežākais aknu bojājuma veids (Marchesini G et al, 

2006), hroniska VHC slimniekiem sastopams ievērojami biežāk nekā populācijā vidēji, 

ap 50% līdz 75% gadījumu. Tā ir slimības gaitu un prognozi ievērojami ietekmējošs 

faktors, tāpēc steatozes diagnostikai jāpievērš pienācīga uzmanība (Fiore G et al, 1996; 

Hourigan LF et al, 1999; Rubbia-Brandt L et al, 2004; Lonardo A et al, 2006). Pieaugot 

tauku daudzumam aknās, varētu prognozēt aknu audu elastības maiņu un intrahepatiskā 

spiediena pieaugumu, kas varētu ietekmēt asins plūsmas veidu aknu vēnās un to 

izmeklējumu doplerogrāfiskos rezultātus. 

 Mūsu pētījumā pacientiem ar vieglu steatozi vai vispār bez tās patoloģiskas līknes 

formas atrastas vienādā biežumā, ap 24% gadījumu. Tauku uzkrāšanās mazāk nekā 25% 

aknu šūnu tātad būtiski neietekmē audu cietību un elastību, tie saglabā spēju padoties 

aknu vēnu pulsācijām. Pieaugot steatozes smagumam, parādās tendence patoloģisko 

formu biežumam palielināties, lai arī netiek sasniegts statistiska nozīmīguma līmenis 

(p=0,08). Vidēji smagas steatozes pacientu grupā tas ir 35,5%, smagas steatozes pacientu 

grupā 44%. 26. attēlā parādītajā doplerogrāfiskajā izmeklējumā redzama patoloģiska, 

bifāziska VHDx līkne pacientei ar vidēju smagas pakāpes aknu steatozi un vieglu fibrozi. 
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Attēls 26. Bifāziska VHDx līknes forma 44 g. vecai pacientei ar vidēji smagas 

pakāpes aknu steatozi (S-2) un vieglu fibrozi (F-1). B attēlā redzama izteiktas 

steatozes aina: aknu ehogenitātes paaugstināšanās, dziļāko lauku un diafragmas 

līnijas vizualizācijas pasliktināšanās. 

 

 Mūsu iegūtie rezultāti sasaucas ar citu literatūrā aprakstītu pētījumu datiem. Ļoti 

pārliecinošu steatozes ietekmi uz plūsmu aknu vēnas atrod Dīterihs (Dieterich CF et al, 

1998). Pacientiem ar smagu aknu steatozi (tauku skarti >50% hepatocītu) monofāzisku 

doplerspektra līkni autori atrada 44 no 49 gadījumiem (90%), un tikai 3 no 57 (5%) 

pacientiem ar vieglu steatozi (tauki <25% hepatocītu) vai vispār bez tās. Līknes veids 

nekorelēja ar steatozes histoloģisko formu: mikrovezikulāru, makrovezikulāru vai jauktu. 

Šī pētījuma kontrolgrupas pacientiem patoloģiskas līknes formas atrada 19 gadījumos no 

75 (25,3%). Visos šajos gadījumos sonogrāfiski tika atrasta paaugstināta aknu 

ehogenitāte, kas norādīja uz steatozi, kamēr pārējiem 56 pacientiem aknu US aina bija 

normāla. Morfoloģiski steatoze minētajos gadījumos, saprotams, nebija pierādīta. 

Pētījumā steatozes pakāpe nebija saistīta ar aknu fibrozes pakāpi, kura arī var ietekmēt 

plūsmas veidu aknu vēnās.  

 Steatoze kā vienīgā aknu slimība bija 11 pacientiem fon Herbaja pētījumā (von 

Herbay et al, 2001). Patoloģiska VH līknes forma tika atrasta trim pacientiem (27%). 
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Steatozes smaguma pakāpe šajā pētījumā nav noteikta. Steatozes ietekmi uz plūsmu aknu 

vēnās novērtējis arī Šneiders ar līdzautoriem (Schneider ARJ et al, 2005). Autoru 

pētījumā analizēti VHC slimnieki ar dažādām aknu fibrozes un steatozes pakāpēm, bet 

tās nav analizētas atsevišķi. Patoloģisku VHDx līkņu biežums labāk korelēja ar steatozes 

pakāpi nekā ar aknu fibrozi. Pacientiem ar vieglu steatozi patoloģiskas līknes formas tika 

atrastas 25,5% gadījumu, smagas steatozes pacientiem 90,2% gadījumu.  

 Mūsu pētījumā aknu vēnu doplerogrāfijas metodes jutīgums smagas steatozes 

atklāšanā ir 44,4%, specifiskums 76,1%, PPV 20%, NPV 91,1%. Palielinot diagnostikas 

apjomu līdz vidēji smagai un smagai steatozei kopā, jutīgums samazinās līdz 37,5%, 

saglabājoties iepriekšējam specifiskumam. PPV pieaug līdz 48,4%, bet NPV samazinās 

līdz 67,1%. 

 Šneidera pētījumā (Schneider ARJ et al, 2005) metodes jutīgums bija 88,2%, 

specifiskums 74,5%. Autori secināja, ka trifāziska līknes forma ticami izslēdz smagas 

steatozes esamības iespēju, kamēr monofāziska vai bifāziska forma to atklāj ar augstu 

jutīgumu. Metodes trūkums visos gadījumos ir zemā PPV. Mūsu pētījumā smagas 

steatozes pacientiem patoloģisko līknes formu biežums ir zemāks nekā vairākos 

uzskaitītajos pētījumos. Tas varētu tikt skaidrots ar atšķirīgu lietoto steatozes smaguma 

pakāpju gradācijas sistēmu, kurā par smagu tika uzskatīta steatoze ar >66% hepatocītu 

iesaisti. Mūsu pētījumā smagas steatozes robežlielums bija 50%. Citā darbā par 

robežlielumu izteiktai steatozei tiek lietota 33% hepatocītu iesaiste (Brunt EM et al, 

1999). Izvērtēt rezultātu smagas steatozes pacientu grupā traucē nelielais šīs grupas 

pacientu skaits.  

 Lai novērtētu steatozes ietekmi uz plūsmu aknu vēnās neatkarīgi no otra nozīmīgā 

faktora – aknu fibrozes –, patoloģisko līknes formu biežums tika analizēts grupās 

pacientiem ar vienādu fibrozes pakāpi. Šādu analīzi atradām tikai Makfersona 2009. gada 

pētījumā par MR izmantojumu aknu steatozes diagnostikā (McPherson S et al, 2009). 

Saistībā ar ultrasonogrāfiju mēs šādus datus neatradām nevienā no mums pieejamajiem 

agrākajiem pētījumiem. Gan pacientu grupā bez fibrozes vai ar vieglu tās formu, gan 

grupā ar vidēji smagu fibrozi patoloģisko līknes formu biežumam bija tendence pieaugt, 

palielinoties steatozes smaguma pakāpei, lai arī nevienā no grupām to biežums 
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nepārsniedza 50%. Cirozes pacientu skaits pētījumā bija seši, kas ir pārāk maz, lai tos 

iekļautu analīzē.  

 Līdz ar to no mūsu pētījuma izriet, ka aknu steatoze ir būtisks VH hemodinamiku 

ietekmējošs faktors, kas kopumā sasaucas ar citu pētījumu rezultātiem. Hroniska VHC 

slimniekiem aknu steatoze sastopama ievērojami biežāk nekā vidēji populācijā, tā ir 

nozīmīgs slimības gaitu un prognozi ietekmējošs faktors. Mūsu pētījumā fibrozes un 

steatozes smaguma pakāpes ticami korelēja, kas palielina aknu vēnu doplerogrāfijas 

diagnostisko nozīmi. 

 

5.6. Ķermeņa masas ietekme uz aknu vēnu hemodinamiku  

 Tradicionāli tiek uzskatīts, ka plūsmu aknu vēnās ietekmē intraabdominālais 

spiediens. Viens no šo spiedienu noteicošiem faktoriem ir ķermeņa masa.  

 Mūsu pētījumā pacientiem ar trifāzisku VHDx līknes formu vidējais ĶMI bija 

25,77±4,7678. Tas būtiski neatšķīrās (p=0,364) no pacientiem ar bifāzisku līkni, kuriem 

vidējais ĶMI bija 26,73±4,96, vai monofāzisku līkni, vidējais ĶMI 27,00±5,005. 

Korelācijas starp ķermeņa masu un VHDx doplerspektra līknes veidu nebija. Spīrmena 

korelācijas koeficients ir 0,132, p=0,103. 

 Pieejamajā literatūrā ķermeņa masas ietekme uz asins plūsmu aknu asinsvados ir 

salīdzinoši maz analizēta. O’Donohjū pētījumā (J O’Donohue J et al, 2004) tika analizēti 

plūsmas parametri aknu artērijā un vārtu vēnā veseliem indivīdiem. Ķermeņa masas 

indekss nekorelēja ne ar RI aknu artērijā, ne ar plūsmas ātrumu vārtu vēnā, ne ar tās 

diametru. Aknu vēnu plūsmas veidu saistībā ar ķermeņa aptaukošanos analizēja 

Karabuluts ar kolēģiem (Karabulut N et al, 2004). Autori salīdzināja VHDx līknes veidu 

pacientiem ar normālu svaru (ĶMI <25) un ar aptaukošanos (ĶMI>30). Patoloģisku 

līknes formu biežums bija attiecīgi 1,1% (vienā gadījumā no 84) un 45,1% (46 no 102). 

Šo atšķirību autori skaidro ar aknu steatozi, kas pētījumā novērtēta pēc US parametriem, 

kuri nav pietiekami precīzs rādītājs. Aknu morfoloģiskās analīzes pētījumā nav. 

Neatkarīgu ķermeņa masas saistību ar līknes veidu autori neatrod.  

 No visa minētā jāsecina, ka paaugstinātas ķermeņa masas radītais intraabdominālā 

spiediena pieaugums nav pietiekami liels, lai izraisītu izmaiņas asins plūsmā aknu vēnās. 
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 Cits intraabdominālo spiedienu ietekmējošs faktors ir elpošana. Dziļā ieelpā tas 

palielinās, tāpēc plūsmai aknu vēnās būtu jānolīdzinās. Mūsu pētījumā elpošanas ietekme 

uz VHDx līkni nav analizēta, lai arī atšķirības līknes veidā dažādās elpošanas fāzēs tika 

novērotas vairākkārt. Lai reducētu šo elpošanas iespējamo ietekmi uz rezultātiem, visi 

doplerogrāfijas izmeklējumi tika veikti vienā elpošanas cikla fāzē: vieglā izelpā pēc 

vieglas ieelpas. Vairākumā pētījumu par šo problēmu autori ir rīkojušies līdzīgi.  

 Speciāli elpošanas fāzes sakarību ar plūsmas veidu VH ir pētījuši Altinkaja ar 

līdzautoriem (Altinkaya N et al, 2010). Pētījumā analizēti 100 pacienti bez zināmām sirds 

vai aknu slimībām, ar ĶMI <25, bez alkoholisma anamnēzē vai citiem apstākļiem, kas 

varētu ietekmēt plūsmu aknu vēnās. Normāli elpojot, trifāziska VHDx līkne tika atrasta 

93% gadījumu. Vieglā izelpā tāda bija 91%, dziļā ieelpā normālas līknes biežums 

samazinājās līdz 80%. Plūsmas ātrums aknu vēnā, normāli elpojot, konstatēts lielāks nekā 

izelpā un izelpā lielāks nekā dziļā ieelpā. Par līdzīgiem rezultātiem ziņo arī Teičgrabers ar 

līdzautoriem (Teichgraber UK et al, 1997). 

 Intraabdominālā spiediena nozīmi aknu asinsritē pierāda arī līknes veida maiņas 

grūtniecības laikā. Rubotoma un līdzautoru (Roobottom CA et al, 1995) pētījumā, 

analizējot 75 sievietes, agrīnā grūtniecības termiņā (līdz 20 nedēļām) trifāziska VHDx 

līknes forma tika atrasta 64% gadījumu, grūtniecības otrajā trimestrī (20–30 nedēļas) 

32% gadījumu, pēdējā trimestrī (pēc 30 nedēļām) – tikai 20% gadījumu. Šādi rezultāti 

pierāda intraabdominālā spiediena lomu, kas izpaužas lielākā grūtniecības termiņā. Tie 

liek arī meklēt vēl kādus aknu vēnu plūsmu ietekmējošus faktorus, jo agrīnos 

grūtniecības termiņos, kad dzemdes apjoma ietekme uz spiedienu vēderā vēl ir niecīga, 

nolīdzinātu līknes formu biežums (36%) ievērojami pārsniedz normas rādītājus visos 

citos pētījumos. Mūsu pētījumā pacientu vidū grūtnieču nebija.   

5.7. Hepatīta iekaisuma aktivitātes ietekme uz aknu vēnu hemodinamiku 

 Atsevišķs specifisks faktors, kas varētu ietekmēt aknu hemodinamiku, ir 

iekaisuma aktivitāte. Mūsu darbā iekaisuma aktivitātes nozīmes noskaidrošanai tika 

salīdzināts VHDx patoloģisku līkņu biežums un HAI kopā. Lai reducētu iespējamo 

fibrozes ietekmi uz rezultātu, līknes veidu biežums tika salīdzināts atsevišķi ar 

nekroinflamatoro parametru summu. Korelācija netika atrasta nevienā gadījumā. 

Spīrmena korelācijas koeficients Knodela HAI kopā bija 0,047, p=0,533. 



 99 

Nekroinflamatoro parametru summai tas bija 0,04, p=0,603. No tā var secināt, ka 

iekaisīgo un nekrotisko procesu ietekme uz aknu fizikālo stāvokli nav pietiekami liela, lai 

izraisītu to pretestības pieaugumu aknu vēnu pulsācijām. Citu autoru pētījumu rezultāti ir 

līdzīgi. 

 Šneiders ar kolēģiem (Schneider ARJ et al, 2005) izvērtēja iekaisuma aktivitātes 

ietekmi uz plūsmas parametriem v.portae un neatrada korelāciju ne ar plūsmas ātrumu, ne 

ar spektra pulsāciju. Adriana KP Lima darbā (Lim AKP et al, 2005), kurā vērtēts aknu 

vēnu doplerspektra līknes veids pacientiem ar cirozi, mērenu vai smagu hepatītu un 

vieglu hepatītu. Pirmajā un otrajā grupā patoloģiskas līknes formas atrastas ievērojami 

biežāk, attiecīgi 60% un 56% gadījumu, nekā trešajā grupā, kurā patoloģiska līknes forma 

bija 29% pacientu. Šajā pētījumā aknu stāvokļa novērtēšanai tika lietota Ishaka 

semikvantitatīvā vērtēšanas sistēma. Hepatīta aktivitātes rādītāji netika nodalīti no 

fibrozes pakāpes, tātad iekaisuma aktivitātes neatkarīga ietekme nebija novērtējama. 

Dīteriha pētījumā detalizēti analizēta iekaisuma aktivitātes un aknu vēnu doplerspektra 

līknes sakarība (Dieterich CF et al, 1998). Kopumā plūsma aknu vēnās nekorelēja ar 

Knodela iekaisuma aktivitātes indeksu, taču, sadalot to sastāvdaļās, autori atrada 

korelāciju ar periportālo izmaiņu pakāpi (ar vai bez tiltveida hepatocelulārām nekrozēm). 

Citiem iekaisuma faktoriem sakarību ar plūsmu aknu vēnās nebija. Šim fenomenam 

autori skaidrojumu neatrada. Korelācijas starp iekaisuma aktivitāti un VHDx līknes veidu 

nebija arī Haktanira pētījumā (Haktanir A et al, 2005).  

 No visa minētā jāsecina, ka hepatīta aktivitātei, respektīvi, slimības pakāpei, nav 

būtiskas ietekmes uz hemodinamiku aknu vēnās, un šī metode nav izmantojama 

iekaisuma aktivitātes novērtēšanai.  

  

5.8. Praktiskas rekomendācijas aknu difūzo bojājumu ultrasonogrāfiskai 

izmeklēšanai un iegūto datu izvērtēšanai 

 

 Mūsdienu medicīnā neviena nozare nav iedomājama bez attēldiagnostikas. 

Izņēmums nav arī hepatoloģija. Radioloģisko diagnostikas metožu klāsts un nozīme 

hepatoloģijā ir nepārtrauktā mainībā. Punkcijas biopsijām, kas ilgstoši bija visprecīzākā 

metode, tiek sekmīgi meklētas alternatīvas. Aknu fibroze tiek efektīvi noteikta ar impulsu 
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elastogrāfijas un laboratorisko testu kompleksu palīdzību. Steatoze maksimāli precīzi tiek 

novērtēta ar MR palīdzību. Tomēr šīs metodes ir dārgas un ar ierobežotu pieejamību, 

tātad efektīvi lietojamas augsti specializētos hepatoloģijas centros. Difūzo aknu slimību, 

it īpaši steatozes, plašā izplatība nosaka nepieciešamību pēc vienkāršas un viegli 

pieejamas primārās atlases diagnostikas metodes.  

 Vairākumā gadījumu pirmais radioloģiskais izmeklējums, kas tiek veikts 

pacientam, ir ultrasonogrāfija. Ļoti daudzos pētījumos ir piedāvāts liels skaits dažādu 

izmeklēšanas paņēmienu, kuru diagnostiskā efektivitāte ir variabla. No to klāsta rutīnas 

izmeklējumiem jāizvēlas efektīvākie. Efektivitāti nosaka pietiekami augsta diagnostiskā 

precizitāte kopā ar relatīvi mazu laika ietilpību un tehnoloģisku vienkāršību, kas neprasa 

sarežģītu papildu aparatūru vai programmnodrošinājumu.  

Aparatūra 

 Izmeklējumam jābūt veicamam ar standarta ultrasonogrāfijas aparātu, ar standarta 

zondēm pietiekami īsā laikā, kas ļautu tās izmantot ikdienas pacientu plūsmā. Aparātam 

jābūt aprīkotam ar abdominālo un virspusējo struktūru izmeklēšanas zondēm ar vidējām 

darba frekvencēm attiecīgi ap 3,5 MHz un 7,5 MHz. Nepieciešamas augstas izšķiršanas 

spējas krāsu doplerogrāfijas un impulsu spektrālās doplerogrāfijas tehnoloģijas. 

Izmeklējuma mērķi 

 Pamatojoties uz mūsu pētījuma rezultātiem un veikto literatūras analīzi, ir 

izstrādātas rekomendācijas rutīnas ultrasonogrāfiskajiem izmeklējumiem, kas ļautu:  

1. atklāt pacientus ar aizdomām par iespējamu difūzu aknu bojājumu;  

2. iespēju robežās izvirzīt slimības diagnozes hipotēzi, kas norādītu tālāko 

diagnostikas ceļu.  

Novērtējamās pazīmes 

 Diagnostiskās darbības izmeklēšanas gaitā jāvērš uz to, lai atklātu divus biežākos 

difūzos aknu bojājumus: aknu steatozi un aknu cirozi vai fibrozi iespējami agrīnā stadijā. 

Ultrasonogrāfiskās pazīmes, kas jāvērtē, veicot vēdera US, ir iesakāms dalīt divās grupās:  

1. grupa – pazīmes, kas jānovērtē katras vēdera augšdaļas US gaitā;  

2. grupa – pazīmes, kas jāmeklē, atrodot izmaiņas pirmajā pazīmju grupā. Šīs 

pazīmes jānovērtē arī gadījumos, kad US izmeklēšanas mērķis ir klīniski 

pamatotas aizdomas par difūza aknu bojājuma esamību. 
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 Katras vēdera augšdaļas US laikā ir ieteicams novērtēt šādas pazīmes: 

1. aknu audu struktūras homogenitāte; 

2. struktūras ehogenitāte; 

3. virsmas (kapsulas) gludums; 

4. no dažāda dziļuma atstarotā signāla novājināšanās veids; 

5. portālo asinsvadu sieniņu un diafragmas vizualizācija; 

6. asins plūsmas veids labajā aknu vēnā krāsu un spektrāldoplerogrāfijā; 

7. liesas izmērs; 

8. ascīts. 

Atrodot izmaiņās kādā no šiem parametriem, papildus jānovērtē šādas pazīmes:  

1. struktūras homogenitāte subkapsulārajās daļās (ap 2 cm dziļumā), to 

vērtējot ar augstfrekvences (ap 7,5 MHz) lineāro zondi; 

2. v. portae diametrs, asins plūsmas veids vārtu vēnā krāsu un 

spektrāldoplerogrāfijā; 

3. portokavālās anastomozes.   

Pazīmju interpretācija 

 Veselu aknu ehostruktūra ir sīkgraudaini viendabīga visās to daļās. Struktūras 

rupjgraudainība un sīka nodularitāte ir agrīnas aknu cirozes pazīmes, kas labāk 

izvērtējamas ar augstfrekvences zondi subkapsulārajos laukos. 

 Aknu audu ehogenitāte normā ir vidēji augsta. To salīdzina ar labās nieres 

kortikālā slāņa ehogenitāti, vērtējot vienā un tajā pašā dziļumā. Nieres garozas 

ehogenitātei jābūt līdzīgai vai nedaudz zemākai. Šeit jāņem vērā arī nieres kortikālā slāņa 

ehogenitātes iespējamās izmaiņās dažādu difūzu nieru bojājumu rezultātā. Aknu 

parenhīmas ehogenitātes paaugstināšanos izraisa tauku depozīti aknās, kas palielina 

ultraskaņu atstarojošo virsmu daudzumu. Šis simptoms raksturīgs steatozei, kas lielāka 

par 20–33%. 

 Aknu virsmas (kapsulas) nelīdzenums ir agrīna cirozei raksturīga pazīme, kas 

sasaucas ar struktūras sīknodularitāti. Simptoms labāk izvērtējams ar augstfrekvences 

lineāro zondi.  

 No dziļākajiem un seklākajiem aknu laukiem atstarotā signāla intensitāte veselās 

aknās ir vienāda. Dziļāko lauku „ēnošanās” simptoms, ko izraisa pastiprināta skaņas 
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impulsu novājināšanās steatozes skartās aknās, konstatējams kopā ar seklāko lauku 

ehogenitātes paaugstināšanos. Šīs pazīmes izmantojumu var ietekmēt ultrasonogrāfijas 

aparāta iestatījumu pareizība. 

 Vārtu vēnu sieniņu un diafragmas līnijas vizualizācijas pasliktināšanās steatozes 

gadījumos skaidrojama ar akustiskā blīvuma starpības samazināšanos starp aknu 

parenhīmu un vadu sienām. 

 Aknu vēnu doplerspektra bifāziska vai monofāziska līknes forma ir jutīgs, bet 

nespecifisks simptoms, kas var norādīt tiklab uz aknu steatozi, kā uz fibrozi. Jāņem vērā, 

ka izmaiņas aknu vēnu doplerspektrā var izraisīt arī daži citi stāvokļi un slimības, kā, 

piemēram, grūtniecība vai sirdskaites. Atrodot bifāzisku vai monofāzisku VHDx 

doplerspektra līkni pacientam ar normālu aknu B režīma ainu, aknu steatoze jāvērtē kā 

pirmais iespējamākais šo izmaiņu iemesls. Dati par izmainītas VHDx līknes atrašanas 

iespējamību veseliem cilvēkiem dažādos pētījumos ir pretrunīgi.  

 Liesas izmēru palielināšanās ir nespecifisks simptoms, ko var konstatēt daudzu 

slimību gadījumos. Aknu cirozes slimniekiem tas ir viens no agrīnākajiem simptomiem, 

kas īpaši vērtīgs hroniska hepatīta slimniekiem. 

 Veseliem cilvēkiem asins plūsma v.portae ir hepatopetāla. Hepatofugāla plūsma 

ticami norāda uz portālu hipertensiju. Hepatopetālas plūsmas konstatēšana neizslēdz aknu 

cirozes iespēju, kas skaidrojams ar portokavālu šuntēšanos caur v.portae zariem. Vārtu 

vēnas izmērs, tā maiņa elpošanas cikla fāzēs, plūsmas ātrums vārtu vēnā, doplerspektra 

līknes pulsācija un to raksturojošie indeksi, kongestācijas indekss ir citi parametri, kas 

tiek lietoti aknu cirozes diagnostikā. To diagnostiskā vērtība dažādos pētījumos ir 

variabla. Šos parametrus iesakām lietot tikai kompleksā ar citām pazīmēm.  

 Konstatējot pacientam aknu steatozes pazīmes (struktūras ehogenitātes 

paaugstināšanos, dziļāko lauku „ēnošanos”, diafragmas līnijas un vārtu vēnu sieniņu 

vizualizācijas pasliktināšanos, VHDx doplerspektra līknes nolīdzināšanos), steatozes 

diagnoze uzskatāma par ticamu. Tālāki izmeklējumi veicami atbilstoši klīniskām 

indikācijām. Steatozes smaguma pakāpes sonogrāfiska noteikšana B režīmā, kas parasti 

notiek pēc trīs pakāpju sistēmas (viegla, mērena, smaga), tā nav vērtējama kā pietiekami 

droša. Tipiskā US aina vairāk raksturīga makrovezikulārai steatozes formai, tomēr ticami 

atšķirt tās morfoloģiskos variantus, balstoties uz US datiem, nevar. Vērtējot US lomu 
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aknu steatozes atklāšanā, jāņem vērā US metodes subjektīvisms un iespējamās, dažkārt 

ievērojamās atšķirības starp atsevišķu ultrasonogrāfijas speciālistu slēdzieniem un viena 

speciālista atkārtotu izmeklējumu sēriju slēdzieniem. Vadoties vienīgi pēc US datiem, 

līdz 33% steatožu var palikt neatklātas.  

 Aknu ehostruktūras rupjgraudainība, virsmas nelīdzenums, subkapsulāro audu 

sīka mezglainība, patoloģiska VHDx doplerspektra līknes forma un liesas palielināšanās 

ir simptomi, kas ticami norāda uz aknu cirozes iespējamību tās agrīnās stadijās. Izmaiņas 

v.portae asins plūsmā, portālās hipertensijas simptomi, aknu daļu izmēru un to 

savstarpējo attiecību izmaiņas raksturīgas smagākām cirozes stadijām. Ultrasonogrāfijas 

spēja vērtēt aknu fibrozi pirmscirotiskās slimības stadijās jāvērtē kritiski, lai arī 

atsevišķos pētījumos ir iegūti dati par aknu vēnu doplerogrāfijas iespējām diferencēt 

fibrozes pakāpes savā starpā. Pirmscirotiskās slimības stadijās fibrozes pakāpes 

novērtēšanai priekšroka dodama impulsu elastogrāfijas (Fibroscan) un laboratorisko 

analīžu kompleksu (FibroTest u.c.) apvienojumam, kas Latvijā pagaidām nav pieejams. 

Punkcijas biopsija joprojām ir zelta standarts aknu fibrozes diagnostikā.  
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6. Secinājumi 

 

1. Ultraskaņas spektrāldoplerogrāfija ir augsti informatīva radioloģiskās 

diagnostikas metode noteiktu aknu fibrozes un steatozes stadiju un formu 

noteikšanā hroniska C hepatīta pacientiem. 

2. Augstas pakāpes aknu fibroze ietekmē asins plūsmu aknu vēnās, kas izpaužas kā 

nolīdzinātas (bifāziskas vai monofāziskas) doplerogrāfijas līknes ultrasonogrāfijas 

izmeklējumā. 

3. Ultraskaņas doplerogrāfijas diagnostiskā jutība smagas fibrozes vai cirozes 

atklāšanā ir 83,3%, specifiskums 71,4%, NPV ir 96,8%, PPV ir 29,4%. 

4. Aknu vēnu doplerogrāfija nedod iespēju atšķirt vieglas un vidējas smaguma 

pakāpes fibrozi no veselām aknām, kā arī savstarpēji diferencēt agrīnas fibrozes 

formas.  

5. Vidējas un smagas pakāpes aknu steatoze palielina nolīdzinātu doplerspektra 

līkņu biežumu; vieglai steatozei nolīdzinātas doplerspektra līknes nav raksturīgas. 

6. Ultraskaņas doplerogrāfijas diagnostiskā jutība vidējas un smagas pakāpes 

steatozes noteikšanā ir 37,5%, specifiskums 76,1%, NPV 67,1%, PPV ir 48,4%. 

7. Pacienta dzimumam un ķermeņa svaram nav statistiski ticamas ietekmes uz aknu 

vēnu spektrāldoplerogrāfijas līknes formu. 

8. Iekaisuma aktivitāte C vīrushepatīta slimniekiem neietekmē asins plūsmu aknu 

vēnās un nerada izmaiņas VHDx doplerspektrā 
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11. Lietotie saīsinājumi 

 

 

 

AH – aknu artērija (arteria hepatica) 

APRI – ALAT un trombocītu attiecība (indekss) 

ASH – alkohola steatohepatīts 

CEUS – ultraskaņas kontrastizmeklējums (contrast enhanced ultrasound) 

CT – datortomogrāfija 

CW – nepārtrauktā signāla spektrāldoplerogrāfija  

ECM – ekstracelulārā matrice 

HCV – C hepatīta vīruss 

1
H MRS – protonu magnētiskās rezonanses spektroskopija 

HV – Haunsfilda (Hounsfield) vienības 

HVHC – hronisks C vīrushepatīts 

ĶMI – ķermeņa masas indekss 

MR – magnētiskā rezonanse 

NATAS – nealkohola taukaino aknu slimība 

NPV – negatīvā paredzes vērtība 

PI – pulsācijas indeks  

PPV – pozitīvā paredzes vērtība 

PW – impulsa signāla spektrāldoplerogrāfija 

RI – rezistences jeb Purselo (Puorcelot) indekss 

RTE – reālā laika elastogrāfija (real-time elastography) 

SPIO – superparamagnētiskā dzelzs oksīda kontrastviela 

TE – impulsu elastogrāfija (transient elastography) 

TI – ticamības intervāls 

US – ultrasonogrāfija 

VCI – apakšējā dobā vēna (vena cava inferior) 
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VCS – augšējā dobā vēna (vena cava superior) 

VH – aknu vēnas 

VHB – B vīrushepatīts  

VHC – C vīrushepatīts 

VHD – D vīrushepatīts 

VHDx – labā aknu vēna (v.hepatica dextra) 

VHDxI – labā apakšējā aknu vēna (vena hepatica dextra inferior) 

VJ – v.jugularis 


