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Par retajām slimībām medicīnā sauc slimības, kuru izplatība ir mazāka nekā 5 cilvēkiem 
no 10 000 iedzīvotājiem. Latvijas gadījumā tas nozīmē, ka ar šo slimību diagnosticēti 
mazāk nekā 400 pacientu. Tomēr kopējais slimnieku skaits ar retajām slimībām ir  liels, 
jo pašlaik ir zināmas vairāk kā 7 000 retās slimības. Vairumu no tām izraisa ģenētiski 
defekti bieži vien kopā ar kādiem vides faktoriem, kas modulē slimības manifestēšanās 
sākumu un tās gaitas smagumu.
 
Tā kā slimnieku skaits ir neliels, tad šo slimību diagnostika bieži vien ir apgrūtināta un 
iespējama vienīgi specializētos centros. Bieži vien ģimenes ārsti un nelielās praksēs 
strādājošie speciālisti nepamana šo slimību specifiskās pazīmes un simptomus, tādēļ 
retās slimības netiek adekvāti diagnosticētas un ārstētas. Otra problēma ir relatīvi lielās 
diagnostikas un ārstēšanas izmaksas, jo lielās farmācijas kompānijas ilgu laiku nebija 
ieinteresētas attīstīt reto slimību ārstēšanai nepieciešamos medikamentus. Situācija 
mūsdienās strauji mainās, jo sakarā ar ģenētisko testu pieejamību atvieglojas to 
diagnostika un tirgū parādās arvien vairāk patoģenētiskās ārstēšanas medikamentu. 
Eiropas Savienības valstīs nesen izveidota datu bāze ORPHANET, kas aptver retas 
slimības un zāles reti sastopamu slimību ārstēšanai un nevaldības organizācija 
EURORDIS reto slimību diagnostikai un terapijai. Latvijas Veselības ministrija deklarējusi 
reto slimību ārstēšanas uzlabošanu par vienu no prioritātēm un izveidojusi īpašu lapu 
http://ec.europa.eu/health-eu/health_problems/rare_diseases/ngo_lv.htm#tab_ngos.

Endokrinoloģijā pie retajām slimībām tiek pieskaitītas visas slimības, izņemot cukura 
diabētu, vairogdziedzera slimības un dislipidēmijas. Tā kā Latvijā nav šo slimību reģistru, 
tad precīzs slimnieku skaits nav zināms. 

Reto slimību diagnostikas algoritmu radīšanas mērķis ir atvieglot šo slimību agrīnu 
diagnostiku un savlaicīgu nosūtīšanu specializētiem endokrinoloģijas centriem,   kur 
uzsākama šo slimnieku ārstēšana. Primārajā praksē strādājošajiem ārstiem visērtakās 
būs diagnostiskās shēmas, kas parāda ārsta domāšanas sazaroto algoritmu, redzot 
neparastas slimības klīniskās izpausmes. Blakus esošais teksts paredzēts tiem, kas vēlas 
padziļināt savas zināšanas par šo reto slimību un sindromu izcelsmi un to diagnostikas 
“smalkumiem”, kas jau ir endokrinologu kompetencē.

Lai Jums veicas reto endokrīno slimību un elektrolītu vielmaiņas traucējumu 
diagnostikā, izmantojot šos algoritmus. Tā kā šis ir pirmais tāda veida izdevums latviešu 
valodā, autoru kolektīvs būs pateicīgs par Jūsu ieteikumiem tā uzlabošanai. 

Autoru kolektīva vārdā,

                                                                              Valdis Pīrāgs.
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RETĀS SLIMĪBAS

Dažus gadus atpakaļ Latvijas endokrinologu grupa prof. Valda Pīrāga vadībā nolēma 
izveidot reto endokrīno slimību (stāvokļu) algoritmus, kas būtu noderīgi citu speciālistu 
ārstiem, kuri ne tik labi pārzina šīs slimības. Dažādās retas endokrinopātijās ir bijušas 
dāžādiem slaveniem valstu vadītājiem, populārākie no tiem: Anglijas karalis Henrijs VIII 
(Kušinga sindroms), ASV prezidenti Ābrams Linkolns (akromegālija un Marfāna sindroms), 
Džons Kenedijs (Adisona slimība, hipotireoze). Šodien šis projekts ir pabeigts un pie Jums 
nonāk autoru grupas grāmata „Reto endokrīno slimību un ar tām saistīto elektrolītu 
traucējumu diagnostiskie algoritmi”. Šī projekta mērķis nebija izanalizēt visu šo stāvokļu 
iespējamos cēloņus un ārstēšanas veidus, bet izveidot salīdzinoši vienkāršus aprakstus 
par iemesliem, patoģenēzi, klīniku un algoritmus kā un kādā veidā atklāt šīs slimības, 
mazāk un ne tik precīzi ko un kā darīt. Jo, tomēr, lielāko tiesu, visi šie stāvokļi ir jāārstē 
multisdiciplināri un speciālistu komandai. Ģimenes ārstu vai citu speciālistu uzdevums 
būtu iemācīties saskatīt, ka šāda slimība var būt, tāpēc arī šie dažādie simptomi ir jāzina!

Retās slimības var sastapt ļoti dažādās medicīnas jomās: neiroloģijā, nefroloģijā, 
hematoloģijā, gastroenteroloģijā, pulmonoloģijā, kardioloģijā u. c. tai skaitā arī 
endokrinoloģijā. Ar tām var sastapties gan agrīnā jaundzimušo vecumā, bērnībā, gan arī 
vēlāk. Visgrūtākais un arī visbūtiskākais ir iemācīties tās atpazīt un iespēju robežas arī tās 
ārstēt. Ar katru gadu, šobrīd, palielinās šo reto slimību ārstēšanas iespējas! Bet neskatoties 
uz iespējamo medikamentozo ārstēšanu, šiem pacientiem, bieži vien ir nepieciešama 
specifiska aprūpe un tāpēc, ļoti svarīgi, ir arī valsts attieksme pret šīm problēmām. Valstij 
ir jānosaka, kā reto slimību joma tiks sakārtota, kā šie uzdevumi un risinājumi saskanēs 
ar Eiropas Savienības noteiktām regulām. Valstij ir skaidri jānosaka, kuru reto slimību 
gadījumā ārstēšana tiek garantēta no valsts budžeta!

Šobrīd t. s. retās slimības un nokļuvušas dažādu institūciju interešu centrā. Ļoti par tām 
gan teorētiski, gan arī praktiski interesējas Eiropas Savienībā, ir daudzas interneta vietnes, 
kur var iegūt pietiekoši daudz informācijas par retām slimībām (skatīt ievada beigās), ir 
Eiropas Komisijas padomes ziņojums par retām slimībām. Tāpēc, lai neizdomātu neko 
jaunu, šajā ievadā esmu izmantojis oficiālos Eiropas Komisijas padomes ziņojumu un 
oficiālās interneta vietnes.

Retās slimības ir slimības, kas, salīdzinot ar vispārējo populāciju, skar nelielu cilvēku skaitu 
un to specifiku nosaka šo slimību retā izplatība. Eiropas Savienībā slimība tiek uzskatīta 
par reto slimību, ja tā skar ne vairāk kā 1 no 2000 cilvēkiem vai jebkura slimība, ar kuru 
slimo mazāk nekā pieci cilvēki no 10000. (ASV 1 no 1500). Slimība var būt reti sastopama 
vienā reģionā, bet izplatīta citā. Piemēram, talasēmija, ģenētiskas izcelsmes anēmija, ir 
reti sastopama Ziemeļeiropā, bet ir izplatīta Vidusjūras reģionā, kur tā nav uzskatāma par 
reto slimību. Tāpat ir arī izplatītas slimības, kuru varianti ir reti. Reto slimību skaits var būt 
vairāki tūkstoši, līdz šim brīdim ir atklāti ap 8000 dažādas retās slimības un medicīnas 
literatūrā regulāri tiek aprakstītas arvien jaunas retās slimības. Pēc epidemioloģiskiem 
datiem, Latvijā varētu būt ap 160000 iedzīvotāju ar retām slimībām. Dažreiz retās slimības 

Nevar atklāt to, ko tu neatpazīsti,
 bet tāpēc jau tas nenozīmē, ka tā nav!
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Šī izdevuma autori cer, ka šis materiāls palīdzēs visu specialitāšu ārstiem atpazīt retās 
endokrīnās slimības (stāvokļus), studentiem labāk izprast dažādu patoloģisko stāvokļu 
norisi. Mēs ceram, ka šis nebūs vienīgais izdevums Latvijā latviešu valodā par retām 
slimībām. Šīs zināšanas un arī prasmes ļaus mums diagnosticēt un arī ārstēt pacientus, 
kuriem pēc iedzīvotāju skaita būtu jābūt, bet mums viņu nav! Mēs ceram, ka tiks veidots 
vienots reto slimību reģistrs Latvijā!

Zemāk ir minētas dažas tīmekļa adreses, kur ir iegūstama vairāk informācija par retajām 
slimībā:

1. Retās slimības: 
http://www.vm.gov.lv/lv/nozare/es_aktualie_jautajumi/retas_slimibas/ 
2. Orphanet portāla Latvijas mājas lapa:
http://www.orpha.net/national/LV 
3. Eiropas politika reto slimību jomā: 
http://ec.europa.eu/health/rare_diseases/policy/index_en.htm
4. Apraksti par valstu iniciatīvām visā Eiropā un stimuliem, ko ieviesusi Eiropas 
Komisija un Eiropas Savienība Eiropas Komitejas eksperti par retām slimībā): 
www.eucerd.eu
5. Eiropa pacientiem:
http://ec.europa.eu/health-eu/europe_for_patients/rare_diseases/index_lv.htm
6. Sabiedrības veselība – retās slimības:
http://ec.europa.eu/health/rare_diseases/policy/index_lv.htm 
7. Pacientu organizācijas:

 I. www.caladdrius.lv;
 II. Lizosomālās uzkrāšanās slimības: 
                   www.lus.lv (www.fabri.lv; www.gošē.lv; www.hanters.lv);
 III. Latvijas hemofilijas biedrība;
 IV. Latvijas Pulmonālās hipertensijas biedrība;
 V. Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība;
 VI. Civēku ar īpašām vajadzībām biedrība Motus vita.

                                                                                                                             RSU prof. Aivars Lejnieks

sauc arī par orfānām slimībām un ir orfānie medikamenti , ko lieto reto slimību ārstēšanā 
(orphan angl. – bārenis).

Gandrīz visas monoģenētiskās (t.i. viena gēna defekta izraisītās) slimības ir reti sastopamas 
slimības, ne visas retās slimības ir ģenētiskas izcelsmes. Ir arī ļoti reti sastopamas infekcijas 
slimības, autoimūnas slimības un reti sastopami ļaundabīgie audzēji. Joprojām daudzu 
reto slimību cēloņi nav zināmi.

Retās slimības ir nopietnas, bieži hroniskas un progresējošas, slimības. Daudzu reto slimību 
pazīmes novēro jau uzreiz pēc piedzimšanas vai bērnībā, piemēram, proksimālas spinālas 
muskuļu atrofijas, neirofibromatozes, osteogenesis imperfecta, hondrodisplāzijas vai Reta 
sindroma gadījumā. Tomēr vairāk nekā puse reto slimību tiek novērotas pieaugušajiem, 
piemēram, Hantingtona slimība, Krona slimība, Šarko-Marī-Tūta slimība, amiotrofiskā 
laterālā skleroze, Kapoši sarkoma.

Reto slimību joma cieš no zinātniskās un medicīniskās informācijas trūkuma. Ilgi ārsti, 
pētnieki un politikas veidotāji nezināja par retajām slimībām un netika veikti atbilstoši 
pētījumi, kā arī nebija sabiedrības veselības politikas šajā jomā. Lielāko daļu reto slimību 
nevar izārstēt, bet ar atbilstošu ārstēšanu un medicīnisko aprūpi var uzlabot pacientu 
dzīves kvalitāti un pagarināt paredzamo dzīvildzi. 

Ne tikai reto slimību pacienti ir saskārušies ar grūtībām diagnozes noteikšanā un turpmākā 
ārstēšanā un novērošanā, ar šīm problēmām saskaras arī ārsti, kuriem pietrūkst gan 
pieredzes, gan arī zināšanas par retām slimībām. Visām retajām slimībām zinātne var 
piedāvāt risinājumus. Simtiem reto slimību var diagnosticēt, veicot bioloģiskā materiāla 
testēšanu. Zināšanas par atsevišķu slimību dabu un izcelsmi kopš šo slimību reģistrēšanas 
ir uzlabojušās. Pētnieki aizvien vairāk izmanto informācijas tīklus, lai dalītos ar savu pētījumu 
rezultātiem un sekmētu to efektivitāti.

No Eiropas Komisijas Padomes ziņojuma par retām slimībām ieteikumi: 
•	 izstrādāt nozares valsts rīcības plānus cīņai ar retajām slimībām;
•	 izveidot adekvātus mehānismus reto slimību definēšanai, kodificēšanai un 

uzskaitei un labas prakses vadlīniju izstrādāšanu, lai izveidotu reto slimību atzīšanas 
sistēmu un dalītos ar zināšanām un speciālajām zināšanām;

•	 veicināt reto slimību izpēti, ieskaitot pārrobežu sadarbību un sadarbību, lai radītu 
iespējami lielāku zinātnes resursu potenciālu visā ES;

•	 garantēt kvalitatīvu veselības aprūpi, sevišķi, noskaidrot valsts un reģionu speciālo 
zināšanu centrus un veicināt to piedalīšanos Eiropas references tīklos;

•	 nodrošināt mehānismu, kā tiek vāktas speciālās zināšanas par retajām slimībām un 
apkopotas ar Eiropas partneru speciālajām zināšanām;

•	 rīkoties, lai nodrošinātu, ka pacienti un pacientu organizācijas apzinās savu 
atbildību un piedalās;

•	 nodrošināt, ka minētie pasākumi paredz lietderīgus noteikumus, lai nodrošinātu 
to ilgtspēju laika gaitā. 
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SAĪSINĀJUMU SARAKSTS

ADH – antidiurētiskais hormons (vazopresīns)
AKTH (vai ACTH) – adrenokortikotropais hormons
ALAT –  alanīnaminotranferāze
ASAT– asparagīnaminotransferāze
AV-GAD – antivielas pret glutamīnskābes dekarboksilāzi
AV-TPO – antivielas pret tireoperoksidāzi
AV-TSHR – antivielas pret TSH receptoriem
Ca – kalcijs
CD – cukura diabēts
CEA – karcinoembrioniskais antigēns
CgA – hromogranīns A
CRH – kortikotropīnu atbrīvotājhormons (kortikotropīna liberīns)
DHEA – dehidroepiandrosterons
DHEAS – dehidroepiandrosterona sulfāts
DT – datortomogrāfija
DI – diabetes insipidus
E2 – estradiols
EKG – elektrokardiogramma
ehoKG – ehokardiogrāfija
FGS – fibrogastroduodenoskopija
FKS – fibrokolonoskopija
EUS – endoskopiskā ultrasonogrāfija
FSH – folikulstimulējošais hormons
fT3 – brīvais trijodtironīns
fT4 – brīvais tiroksīns
GFĀ – glomerulu filtrācijas ātrums
GnRH – gonadotropīnu atbrīvotājhormons
5-HIAA – 5-hidroksiindoletiķskābe
HbA1c – glikētais hemoglobīns (jeb glikohemoglobīns)
hCG – cilvēka horiongonadotropīns
HSM – hroniska sirds mazspēja
IGF-1 – insulīnam līdzīgais augšanas faktors 1
IVGH – iedzimta virsnieru garozas hiperplāzija
K – kālijs
KFK – kreatīnfosfokināze
ĶMI - ķermeņa masas indekss (kg/m2)
KZT – kuņģa-zarnu trakts
LDH – laktātdehidrogenāze
LH – luteinizētājhormons
Mg –  magnijs
MEN – multiplās endokrīnās neoplāzijas sindroms
MIBG –  scintigrāfija ar 131-metajodobenzilguanidīnu
MRI – magnētiskās rezonanses izmeklēšana
N –  norma
Na – nātrijs
NF-1 – 1. tipa neirofibromatoze
NSE – plazmas neironālā specifiskā enolāze
Octreoscan – somatostatīna receptoru scintigrāfija
OGTT – orālais glikozes tolerances tests
PAS – poliglandulārie autoimūnie sindromi
PET – pozitronu emisijas tomogrāfija
PTH – parathormons (jeb paratireoīdais hormons)
PTHrp – parathormonam līdzīgais peptīds
Rtg – rentgenogramma
SD – standartdeviācija
SF – sārmainā fosfatāze
USG – ultrasonogrāfija
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HIPOFĪZES SLIMĪBAS HIPOFĪZES SLIMĪBAS

HIPOPITUITĀRISMS

SSK-10: E23.0 (panhipopituitārisms)

 Raksturojums: viena vai vairāku hipofīzes hormonu samazināta sekrēcija vai pilnīgs 
deficīts (panhipopituitārisms).

 Epidemioloģija: incidence vidēji 4,2 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem gadā, prevalence 
45,5 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem.

 Etioloģija un patoģenēze:
	 •	 Tilpuma	 procesi	 -	 hipofīzes	makroadenomas;	 kraniofaringeomas,	 primāri	 CNS	 audzēji,	
metastāzes, malformācijas (bazāla encefalocēle; parasellāras aneirismas);
	 •	Asinsrites	 traucējumi	–	 išēmiski	 (Šīhena	sindroms),	hemorāģiski	 (spontāns	hemorāģisks	
infarkts jeb apopleksija);
	 •	Infiltratīvi	un	granulomatozi	procesi	–	sarkoidoze,	hemohromatoze,	Langerhansa	šūnu	histiocitoze;
	 •	Galvas	traumas;
	 •	Autoimūni	hipofīzes	iekaisuma	procesi	(limfocitārs	hipofizīts);
	 •	Jatrogēns	hipopituitārisms	-	ķirurģija,	staru	terapija;
	 •	Infekcijas	–	tuberkuloze,	sifiliss,	mikozes;
	 •	Izolēts	hipopituitārisms	–	atsevišķu	hipofīzes	hormonu	deficīts;	saistīts	ar	mutācijām	gēnos,	
kas kodē hormona sintēzi, piemēram, Kalmana sindroms, izolēts STH (augšanas hormona) deficīts;
	 •	Idiopātisks	hipopituitārisms	–	ja	izmeklēšanas	gaitā	neatrod	slimības	iemeslu;
	 •	Iedzimts	hipopituitārisms	-	dažādu	ģenētisku	mutāciju	izraisīta	slimība,	parasti	izpaužas	
kopš bērnības. Var būt vairāki gadījumi ģimenē.

 Klīniskā aina: klīniskā aina atkarīga no attiecīgā hormona/-u deficīta pakāpes, attīstības 
ātruma un iemesla.
 1) Augšanas hormona (STH) deficīts:
	 	 •	Jaundzimušie	-	normāls	dzimšanas	svars	un	garums,	hipoglikēmija,	ilgstoša	dzelte;
	 	 •	 Bērni	 -	 augšanas	aizture,	 kraniofaciāla	disproporcija,	bieži	 centrāla	 tipa	adipozitāte,	
agrīna ādas novecošanās (geroderma), vēlīna piena zobu nomaiņa;
	 	 •	 Pieaugušie	 -	 centrāla	 tipa	 aptaukošanās,	 samazināta	 muskuļu	 masa,	 zems	 kaulu	
minerālais blīvums, ateroskleroze, depresija, “enerģijas trūkums”.
 2) Gonadotropo hormonu deficīts:
	 	 •	Bērni	-	aizkavēta	pubertāte	vai	tās	iztrūkums;
	 	 •	Vīrieši	-	samazināts	spermotozoīdu	kustīgums,	samazināts	libido,	impotence,	samazināta	
muskuļu masa un spēks, samazināts kaulu minerālais blīvums, samazināta eritropēze un apmatojuma 
augšana, sēklinieku hipotrofija, sīkas grumbiņas uz sejas;
	 	 •	Sievietes	-	amenoreja,	oligomenoreja,	neauglība,	samazināts	libido,	krūts	dziedzeru	
atrofija, agrīna ateroskleroze, osteoporoze.
 3) TSH deficīts: līdzīga klīniskā aina kā pie primāras hipotireozes, bet parasti simptomātika ir 
vieglākā formā - hipotensija, bradikardija, aizcietējumi, sausa āda, anēmija, ja iedzimta hipotireoze 
– kretīnisms.
 4) AKTH deficīts (sekundāra virsnieru mazspēja): skatīt sadaļu „Adisona slimība”. Atšķirībā 
no Adisona slimības, pacientiem nav ādas hiperpigmentācijas, nav hiperkaliēmijas. 

 5) Prolaktīna deficīts – laktācijas trūkums.
 6) Antidiurētiskā hormona deficīts – poliūrija, polidipsija: skatīt sadaļu „Bezcukura diabēts”.
 7) Parasti panhipopituitārisms attīstās pakāpeniski, zūdot hormonu sekrēcijai šādā secībā: 
LH + FSH > STH > TSH > AKTH > prolaktīns. 
 8) Ja hipopituitārismu izsauc tilpumprocesi galvas smadzenēs – galvassāpes, redzes 
traucējumi.

 Diagnostika:
 1) Rūpīga anamnēze, pacienta apskate.
 2) Laboratoriskā diagnostika: TSH; fT3; fT4; STH; IGF-1; LH, FSH, testosterons; estradiols; 
prolaktīns; AKTH; kortizols. Diagnozes apstiprināšanai nepieciešami funkcionālie testi specializētā 
klīnikā.
 3) Radioloģiskā diagnostika MRI hipofīzei.

1. attēls. A (pa kreisi). Pacients ar hipopituitārismu. Atzīmējams sejas bālums, ādas zems turgors un ar to saistītās krunciņas, sejas 
apmatojuma trūkums. B. Hipopituitārisma dēļ 21-gadu vecajam vīrietim aizkavēts kaulu briedums, par ko liecina atvērtās epifīzes. 

Radioloģiskais kaulu vecums 14 g.
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 2. attēls. Zēns ar klasisku augšanas hormona nepietiekamību. Šādi bērni ir maza auguma, ar tendenci uz aptaukošanos, 
neattīstītām genitālijām, lēnām aug un tiem ir raksturīga aizkavēta kaulu nobriešana.
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BEZCUKURA DIABĒTS

SSK-10: centrāls bezcukura diabēts: E23.2, nefrogēns bezcukura diabēts ICD-10: N25.1, 
                 psihogēnā polidipsija: R63.1.

 Sinonīms: diabetes insipidus

 Raksturojums: antidiurētiskā hormona (ADH) sekrēcijas (centrāls bezcukura diabēts) 
vai darbības (nefrogēns bezcukura diabēts) traucējumi, kam tipisks palielināts diennakts diurēzes 
daudzums (vairāk nekā trīs litri diennaktī), samazināta urīna koncentrācija un pazemināta urīna 
osmolalitāte.

 Etioloģija un patoģenēze:
	 •	Centrāls	bezcukura	diabēts	rodas	no	traucētas	ADH	sekrēcijas.	Iemesli:	galvas	trauma,	galvas	
smadzeņu operācijas, suprasellāri vai intrasellāri audzēji, granulomatozes, histiocitoze, infekcijas, 
cerebrāla aneirisma, tromboze, hemorāģija, Šīhena (Sheehan) sindroms, transients bezcukura 
diabēts grūtniecības laikā, iedzimts ģimenes bezcukura diabēts (autosomāli-dominants), idiopātisks 
bezcukura diabēts.
	 •	 Nefrogēns	 bezcukura	 diabēts	 –	 nieru	 savācējkanaliņu	 šūnas	 kļūst	 rezistentas	 pret	 ADH,	
nenotiek ūdens reabsorbcija. Iemesli: intersticiāla nieru slimība, hipokaliēmija un hiperkalciēmija, 
sistēmas slimības (Šēgrēna (Sjögren) sindroms, sarkoidoze), medikamenti (litijs, kolhicīns, vinblastīns, 
amfotericīns B, gentamicīns, furosemīds), akūtas nieru mazspējas poliūriskā fāze, pastiprināta šķidruma 
uzņemšana, samazināta sāls uzņemšana, samazināta olbaltumvielu uzņemšana.
	 •	Psihogēns	bezcukura	diabēts	–	pacients	pārmērīgi	uzņem	šķidrumu,	bet	ADH	sekrēcija	un	
funkcijas nav traucētas. Pastiprinātu šķidruma uzņemšanu var izraisīt trauksme psihisku saslimšanu 
dēļ, sausuma sajūta mutē dažu medikamentu lietošanās dēļ (piem., fenotiazīns), kā arī slāpju centra 
bojājuma dēļ hipotalāmā (piem., histiocitozes dēļ).

 Klīniskā aina: izteikta slāpju sajūta (priekšroka tiek dota aukstam šķidrumam, ūdenim), 
pastiprināta šķidruma uzņemšana, izteikta poliūrija (3 – 18 l/dn). Strauja simptomu parādīšanās parasti 
raksturīga centrālam bezcukura diabētam, bet pakāpenisks sūdzību pieaugums –nefrogēnam un 
psihogēnai polidipsijai.

 Diagnostika: diagnozes precizēšana veicama endokrinoloģijas nodaļā. 
	 •	 Zelta	 standarts	 diagnozes	 apstiprināšanai/	 noraidīšanai	 ir	 šķidruma	 nelietošanas	
(deprivācijas) tests.
	 •	Atkarībā	no	klīniskās	ainas	veic	arī	citu	hipofīzes	hormonu,	bioķīmisko	rādītāju	noteikšanu.
	 •	Radioloģiska	diagnostika	veicama	atkarībā	no	klīniskās	ainas	un	bezcukura	diabēta	veida	
(DT, MR galvai; USG, DT nierēm).

 Šķidruma nelietošanas (deprivācijas) tests: zelta standarts diagnozes apstiprināšanai/ 
noraidīšanai, ko drīkst veikt tikai stacionāra apstākļos. Tests kontrindicēts, ja ir hipernatriēmija 
(>148 mmol/L), Ý seruma osmolalitāte, dehidratācija. Testa ilgums: 4 – 18 stundas. Norise: no 06.00 – 
nelietot šķidrumu, ik pēc 2 stundām paņem asins un urīna paraugus, nosaka urīna daudzumu, īpatnējo 
svaru un osmolalitāti, asins osmolalitāti un Na līmeni, reģistrē pacienta svaru un asinsspiedienu. 
Testa noslēgumā injicē 4μg Desmopresīna (Minirin®) s/c vai ordinē 2 devas intranazālā preparāta. 
Testu pārtrauc, ja urīna osmolalitāte pieaug > 800 mosmol/kg un/vai urīna īpatnējais svars >1020 

Hipopituitārisma diagnostiskais algoritms:

Hipofīzes hormonu deficīta klīniskās izpausmes

Hormonu testi atkarībā no aizdomām par 
noteiktu hormonu deficītu: TSH; fT3; fT4; 

STH; IGF-1; LH, FSH, testosterons; estradiols; 
prolaktīns; AKTH; kortizols.

Meklēt citu simptomu iemeslu MRI hipofīzei

Tilpuma procesi, infiltratīvi 
procesi, asinsrites traucējumi

Ķirurģiska / staru terapija -
ja iespējama

Funkcionālie testi 
specializētā klīnikā

Pierādīts hormonu
deficīts

Aizvietojoša
terapija

Normāli Izmainīti
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(tas nozīmē, ka nav datu par ADH deficītu); urīna daudzums <30 ml/st; urīna osmolalitāte pieaug 
mazāk kā par 30 mosmol/kg/st; svara zudums > kā par 3-5% no testa sākuma, eksikozes pazīmes, 
asinsspiediena kritums, neciešamas slāpes.

 Testa izvērtēšana:
	 •	Urīna	osmolalitāte	>	800	mosmol/kg	>	nav	datu	par	DI;
	 •	Asins	osmolalitāte	>285	mosm/kg,	nepieaug	urīna	osmolalitāte	(<400	mosm/kg)	un	pieaug	
urīna osmolalitāte pēc Vazopresīna preparāta ievades > DI centralis;
	 •	 Asins	 osmolalitāte	 >285	 mosm/kg,	 nepieaug	 urīna	 osmolalitāte	 (<400	 mosm/kg)	 un	
nepieaug urīna osmolalitāte pēc Vazopresīna preparāta ievades > nefrogēns DI;
	 •	Asins	osmolalitāte	<285	mosm/kg,	testa	laikā	pieaug	urīna	osmolalitāte	300	–	750	mosmol/
kg, nepalielinās pēc desmopresīna > psihogēna polidipsija.

AKROMEGĀLIJA

SSK-10: E22.0

 Raksturojums: hroniska, lēni progresējoša saslimšana, kas attīstās sakarā ar ilgstošu 
augšanas hormona jeb somatotropā hormona (STH) hipersekrēciju. Lai arī vizuālās pacienta izmaiņas 
ir klasiskākā akromegālijas pazīme, tomēr visnopietnāk pacientu apdraud akromegālijas vēlīnās 
komplikācijas. Tā kā slimība progresē ļoti lēni, tad diagnoze visbiežāk ir novēlota. 

 Epidemioloģija: prevalence vidēji 50-70 pacientu uz 1 miljonu iedzīvotāju, bet incidence ir 
vidēji 3,3 jauni gadījumi /1 miljonu gadā. 

 Etioloģija un patoģenēze: raksturīgo klīnisko ainu rada hroniska augšanas hormona (STH) 
hipersekrēcija. Tā rada pastiprinātu IGF-1 veidošanos, kas ir mediators lielākajai daļai STH radīto efektu.
	 •	Iemesls	gandrīz	vienmēr	(98%)	ir	STH	(vai	STH+prolaktīns)	sekretējoša	hipofīzes	
makroadenoma (>1 cm) – 75% vai hipofīzes mikroadenoma (<1 cm) – 25% gadījumu;
 •	Ļoti	reti	(1%)	akromegālija	ir	sastopama	kā	ģenētiska	sindroma	izpausme	(MEN-1	sindroms,	
ģimenes akromegālija, McCune-Albright sindroms, Carney sindroms);
 •	Ļoti	reti	(<1%)	iemesls	var	būt	ektopiska	STH	vai	augšanas	hormona	liberīna	(GHRH)	sekrēcija	
no aizkuņģa dziedzera, krūts vai plaušu vēža šūnām, no ektopiskas intrakraniālas somatotropinomas, 
hipotalāma hamartromas vai gangliocitomas vai arī no neiroendokrīniem audzējiem (karcinoīdiem) 
plaušās, aizkuņģa dziedzerī,zarnās un tīmusā;
 •	Ārkārtīgi	reti	(<0,5%)	iemesls	var	būt	arī	hipofīzes	karcinoma.

 Klīniskā aina:
 •	 Sistēmiskās	 akromegālijas	 izpausmes	 –	 kļūst	 platākas	 pēdas,	 plaukstas,	 resnāki	 pirksti,	
biezāka āda, rupjāki sejas vaibsti, rupjāks balss tembrs, pastiprināts sejas apmatojums un menstruālā 
cikla traucējumi sievietēm, pastiprināta svīšana. Ja augšanas hormona pastiprināta sekrēcija sākas 
laikā, kad augšanas zonas vēl nav slēgušās, attīstās gigantisms. Ja augšanas zonas akromegālijas 
attīstības laikā ir slēgušās, tad tiek stimulēta periostālā kaula augšana un kļūst biezāki stobru kauli, 
galvaskauss, veidojas reljefāki kaulu izciļņi (uzacu loki, deguns, zods);
 •	 Lokālie	 tumora	 efekti	 -	 vienpusēja	 vai	 abpusēja	 bitemporālahemianopsija	 (redzes	 lauku	
sašaurināšanās), galvassāpes, III, IV un VI kraniālo nervu bojājumu simptomātika, apetītes izmaiņas, 
aptaukošanās, miega traucējumi, temperatūras regulācijas traucējumi (hipotalāma kompresijas dēļ), 
citu hipofīzes hormonu deficīts, cerebrospinālā šķidruma cirkulācijas traucējumi;
 •	Akromegālijas	vēlīnās	komplikācijas	–	deģeneratīvs	osteoartrīts,	kardiomiopātija,	arteriāla	
hipertensija, sirds ritma traucējumi, miega apnoe (krākšanas dēļ), glikozes tolerances traucējumi un 
cukura diabēts, palielināts audzēju risks ( g.k. kolorektāls vēzis, vairogdziedzera mezgli/vēzis).

 Diagnostika: izmeklējumi veicami diagnozes apstiprināšanai un komplikāciju noteikšanai:
 •	IGF-1	asins	serumā;
 •	Glikozes	slodzes	tests	STH	supresijas	noteikšanai	(atsevišķi	STH	mērījumi	nav	
informatīvipulsveidīgās sekrēcijas dēļ): pacientam ievieto intravenozo katetru, lai izvairītos no stresa 
izraisītas STH hipersekrēcijas,un liek izdzert 75 g glikozes šķīduma. Glikozes un STH līmeni nosaka0, 
30, 60, 90 un 120 minūtē. Normāli STH līmenis samazinās zem 1 g/l, bet pacientiem ar akromegāliju 
STH netiek pietiekami supresēts;
 •	Ja	hormonu	testi	ir	pozitīvi,	tad	magnētiskās	rezonanses	izmeklēšana	(MRI)	hipofīzei;

Bezcukura diabēta diagnostiskais algoritms:

Bezcukura diabēta klīniskie simptomi

Šķidruma nelietošanas (deprivācijas) tests

Centrāls bezcukura diabēts Psihogēna polidipsijaNefrogēns bezcukura diabēts

MRI hipofīzei, citi testi 
iemeslu noteikšanai

DT/MRI hipotalāmam, 
iespējamās histiocitozes 

izslēgšanai

USG vēdera dobumam, citi 
izmeklējumi nieru bojājuma 

noteikšanai

Medikamentoza /
ķirurģiska terapija

Psihiatra
konsultācija

Diēta + Medikamentoza 
terapija
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 •	Prolaktīna	(paaugstināts	25%)	unpārējo	adenohipofīzes	hormonu	noteikšana	(reizēm	
samazināti LH, FSH, AKTH, TSH);
 •	Redzes	lauku	noteikšana;
 •	Papildus	izmeklējumi:	HbA1c,	kalcija	līmenis	serumā,	EKG,	EhoKG,	US	vairogdziedzerim,	
fibrokolonoskopija.

 Diferenciāldiagnoze: pseidoakromegālija – raksturīgās izskata izmaiņas bez IGF-1 un STH 
paaugstināšanās. Iemesls var būt pārejoša fizioloģiski augstāka STH sekrēcija pubertātes laikā vai arī 
iedzimta tendence uz garāku augumu, lielākām plaukstām un pēdām ģimenē.

Akromegālijas pacientu detalizēta izmeklēšana un ārstēšana veicama specializētos centros sertificēta 
endokrinologa stingrā uzraudzībā. 

30 50 55 65

3. attēls. A (augšā): tipiskas sejas vaibstu izmaiņas laika gaitā pacientam ar akromegāliju: žokļu, deguna, uzacu loku palielināšanās. 
B (apakšā): plaukstu izmēra palielināšanās, pirkstu apkārtmēra palielināšanās

Akromegālijas diagnostiskais algoritms:

Tipiskās akromegālijas klīniskās izpausmes

Radioloģiskie izmeklējumi: MRI hipofīzei

Hormonu testi: IGF-1 serumā un STH glikozes 
supresijas tests

Pozitīvi Negatīvi

Papildus testi: prolaktīns 
serumā, HbA1c, kalcijs 

serumā

Pseidoakromegālija, 
tālākā izmeklēšana nav 

nepieciešama

Hipofīzes makroadenoma 
(~75%)

Redzes lauku pārbaude

Pārējo hipofīzes hormonu 
noteikšana

Ķirurģiska/medikamentoza/radioloģiska terapija

Hipofīzes adenomu neredz
(<1%)

Papildus radioloģiskie 
izmeklējumi: DT 

krūšukurvim, 
DT vēdera dobuma 

orgāniem, mammogrāfija, 
neiroendokrīno audzēju 

diagnostika

Hipofīzes mikroadenoma
(<25%)
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 3) Radioloģiskā diagnostika:
	 	 •	MRI	hipofīzei	un	hipotalāmam;
	 	 •	Osteodensitometrija.
 4) Citi izmeklējumi:
	 	 •	Redzes	lauku	noteikšana.

4. attēls. Izmaiņas krūtīs sakarā ar prolaktīna sekrēciju - izteikti Montgomeri tuberkuļi.

Hiperprolaktinēmijas diagnostiskais algoritms:

Hiperprolaktinēmijai raksturīgā klīniskā aina

Fizioloģiski iemesli? Medikamenti?

Jā Nē

Kontrole pēc etioloģiskā iemesla korekcijas Prolaktīns serumā

Paaugstināts

Osteodensitometrija

Hipofīzes adenoma

TSH, fT4, IGF-1, 
dzimumhormoni u.c.

Neizmainīti

Normāls

Meklēt citu
patoloģiju

Hipofīzes kājiņas vai 
hipotalāma bojājums

MRI hipofīzei un 
hipotalāmam

Izmainīti

Medikamentoza vai, retāk, ķirurģiska ārstēšana

HIPERPROLAKTINĒMIJA

SSK-10: D35.2, E22.1 

 Raksturojums: hiperprolaktinēmija – dažādu iemeslu izraisīts patoloģiski augsts prolaktīna 
līmenis asinīs. Galaktoreja – spontāna hiperprolaktinēmijas inducēta piena izdalīšanās no krūtīm, kas 
nav saistīta ar grūtniecību vai laktāciju.
 
 Epidemioloģija: prevalence, atkarībā no iemesla, aptuveni 6-10-50 gadījumu uz 
100 000 iedzīvotāju.

 Etioloģija un patoģenēze:
	 •	Fizioloģiskie	iemesli	-	grūtniecība,	dzimumakts,	krūšu	pastiprināta	stimulācija	(pārāk	ciešs	
apģērbs, bieža krūšu pašizmeklēšana), fiziska slodze, laktācija, miegs, stress;
	 •	 Farmakoloģiskie	 iemesli	 -	 anestētiķi,	 antikonvulsanti,	 antidepresanti,	 antihistamīni	 (H2),	
antihipertensīvie līdzekļi, holīnerģiskie agonisti, dopamīna receptoru blokatori, dopamīna sintēzes 
inhibitori, orālā kontracepcija, orālās kontracepcijas atcelšana, neiroleptiķi/antipsihotiskie līdzekļi, 
neiropeptīdi, opiāti, opiātu antagonisti;
	 •	Patoloģiskie	iemesli:
  - Hipofīzes patoloģija: prolaktinoma, akromegālija, idiopātiska hiperprolaktinēmija, 
limfocitārais hipofizīts, hormonāli neaktīva makroadenoma (kompresijas izraisīta hiperprolaktinēmija), 
plurihormonāla adenoma, hipofīzes trauma, ķirurģija;
  - Hipotalāma bojājums vai hipofīzes kājiņas bojājums: granulomas, infiltratīvi procesi, 
apstarošana, Ratkes cista, traumas, audzēji;
  - Citas slimības – nervu sistēmas bojājums krūšu kurvja rajonā (trauma, ķirurģija, herpes 
zoster), hroniska nieru mazspēja, aknu ciroze, epilepsijas lēkmes, PCOS, hipotireoze.

 Klīniskā aina: 
 1) Hiperprolaktinēmijas efekti:
	 	 •	 Sievietēm	 -	 galaktoreja,	 menstruālā	 cikla	 traucējumi,	 amenoreja,	 oligomenoreja,	
infertilitāte, samazināts libido, osteoporoze;
	 	 •	 Vīriešiem	 –	 samazināts	 libido,	 erektila	 disfunkcija,	 galaktoreja,	 hipogonādisms,	
osteoporoze, ginekomastija.
  2) Ja iemesls hiperprolaktinēmijai ir hipofīzes adenoma, pacientam var būt galvassāpes, 
vienpusēja vai abpusēja bitemporāla hemianopsija.

 Diagnostika:
 1) Rūpīga anamnēzes ievākšana par lietotajiem medikamentiem un blakusslimībām.
 2) Laboratoriskā diagnostika: 
	 	 •	Prolaktīna	noteikšana	asinīs	(vēlams	caur	venozo	katetru,	lai	izvairītos	no	vēnas	punkcijas	
stresa). Ja novēro ļoti augstu prolaktīna līmeni, bet klīniskā simptomātika ir vāji izteikta, jānosaka 
arī makro-prolaktīns (fizioloģiski neaktīva prolaktīna izoforma, kas iesaistās krusteniskā reakcijā ar 
prolaktīna noteikšanai izmantojamiem imunoloģiskiem reaģentiem);

	 	 •	Citu	hormonu	(TSH,	fT4, IGF-1, dzimumhormonu u.c.) noteikšana - atkarībā no klīniskās 
ainas un indikācijām.
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HIPOFĪZES INCIDENTALOMAS

SSK10: D35.2

 Raksturojums: hipofīzes incidentaloma ir hipofīzes veidojums, kas atklāts neparedzēti, 
veicot radioloģisku galvas smadzeņu izmeklēšanu cita iemesla dēļ. Mikroincidentaloma ir veidojums, 
kas ir mazāks par 1cm, makroincidentaloma ir veidojums, kas ir lielāks par 1cm.

 Etioloģija un patoģenēze: visbiežāk starp nejauši atklātajiem hipofīzes apvidus 
veidojumiem ir hipofīzes adenomas, retāk – cistiski veidojumi (piemēram, Ratkes cista) vai 
kraniofaringeomas. 

 Klīniskā aina: nespecifiski simptomi, kā galvassāpes vai citi CNS traucējumi, kā dēļ pacientam 
tiek veikta smadzeņu DT vai MRI izmeklēšana.

 Diagnostika: izmeklējumi veicami, lai izslēgtu hipofīzes hormonu sekrēcijas traucējumus, kā 
arī noteiktu veidojuma ietekmi uz apkārtējiem smadzeņu audiem.
 1) Visiem pacientiem ar hipofīzes incidentalomām, neatkarīgi no klīniskās simptomātikas, 
jāveic laboratoriskās analīzes hipofīzes hormonu hipersekrēcijas vai hipopituitārisma izslēgšanai.
 2) MRI hipofīzei (ja veidojums konstatēts DT).
 3) Makroadenomas gadījumā nepieciešams redzes lauku izvērtējums.

 Diferenciāldiagnostika: hormonāli aktīvi hipofīzes veidojumi.

PRIMĀRA VIRSNIERU MAZSPĒJA 

SSK-10: E27:4
 
 Sinonīms: Adisona slimība.

 Raksturojums: Virsnieru garozas bojājums, kad virsnieres vairs nespēj producēt 
kortikosteroīdus (kortizolu, aldosteronu un dehidroepiandrosteronu (DHEA) ir primāra virsnieru 
mazspēja jeb Adisona slimība. Slimību raksturo virsnieru hormonu deficīta izraisīti veselības 
traucējumi.

 Etioloģija un patoģenēze:

 Biežākie cēloņi:
 1) Autoimūns virsnieru bojājums – parasti (68-94%);
 2) Infekcijas: tuberkuloze, sēnīšu infekcija, citomegalovīruss, AIDS - retāk;
 3) Iedzimta virsnieru hiperplāzija - retāk;
 4) Bilaterāla adrenalektomija - retāk;
 5) Metastātiski tumori – reti; 
 6) Infiltrācijas: amiloīds, hemohromatoze – ļoti reti; 
 7) Intra-adrenāla hemorāģija pēc meningokoku septicēmijas – ļoti reti;
 8) Adrenoleikodistrofija un AKTH rezistences sindroms – ārkārtīgi reti. 

 Klīniskā aina: 
 Biežāk sastopamie simptomi ir nespēks, vājums, apetītes trūkums, svara zudums, 
hiperpigmentācija (ādas ielokos (plaukstu līnijās), scrotum, perineum, krūts areolas, berzes vietās 
- elkoņos, ceļos, rētu vietās arī gļotādās, kas ir saistīta ar pastiprinātu melanīna stimulāciju, ko 
izraisa augsts AKTH līmenis), arteriālā asinsspiediena pazemināšanās (ortostatiskā hipotensija vai 
normotensija), slikta dūša, vemšana (sakarā ar Na un Cl nepietiekamību). Retāk sastopamie simptomi 
ir aizcietējumi vai caureja, sāpes vēderā, pastiprināta kāre pēc sālīta ēdiena (elektrolītu disbalansa dēļ).
Iespējams arī samazināts libido un menstruālā cikla traucējumi sievietēm. Sievietēm izzūd vai mazinās 
apmatojums padusēs, uz mons pubis. 
Nereti Adisona slimība tiek atklāta, pacientiem nokļūstot slimnīcā ar akūtu adrenālu krīzi, kas raksturojas 
ar hipotensiju, hipovolēmisku šoku, sāpēm vēderā, kuras maskējas kā akūta vēdera klīniskā aina, 
iespējams arī neskaidras izcelsmes drudzis, hipoglikēmija. Akūta adrenāla krīze ir dzīvību apdraudoša, 
neatliekama endokrīna patoloģija, kurai nepieciešama neatliekama terapija.

 Diagnostika: 
 Diagnoze ir klīniska. 
 1) Fizikālā izmeklēšana:
	 	 •	ādas	un	gļotādu	hiperpigmentācija;
	 	 •	ortostātiska	hipotensija,	kad	sistoliskais	asinsspiediens	no	guļus	stāvokļa	pieceļoties	kājās	
samazinās par 20 mm Hg un sirds ritma izmaiņas vairāk par 10 mainot ķermeņa stāvokli.
 2) Laboratoriskā izmeklēšana:
 Tipiskās izmaiņas laboratoriskos izmeklējumos apkopotas 1. tabulā.

Hipofīzes incidentalomas diagnostiskais algoritms:

Galvassāpes, redzes traucējumi, nejauši atrasts 
veidojums hipofīzē

MRI hipofīzei

Makroadenoma Nav veidojumaMikroadenoma

Redzes lauku noteikšana Meklēt citu iemesluProlaktīns, STH, IGF-1,
AKTH, kortizols, TSH, fT3,

fT4, LH, FSH

Veidojuma ietekme uz 
redzes laukiem

Ķirurģiska/medikamentoza/radioloģiska terapija

Hormonāli neaktīvs 
veidojums 

MRI kontrole dinamikā

Hormonāli aktīvs
veidojums
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Rādītājs Novirze no normas (N)

Na+ ↓

K+ ↑

Ca2+ ↑ (ļoti reti)

kortizols ↓//N (analīze jāņem no rīta!)

AKTH ↑//N

Asinsaina Limfocitoze, eozinofīlija

1. tabula. Bieži sastopamas izmaiņas laboratoriskajos rādītājos pie primāras virsnieru mazspējas.

	 	 	 •	elektrolītu	izmeklējumi:	Na,	K,	Ca;
	 	 •	hormonu	analīzes:	plazmas	kortizols	no	 rīta	pl.8.00-9.00,	 kas	 ir	 zem	80	nmol/L	 (īpaši	
kombinācijā ar augstu AKTH >10 pmol/L) norādīs uz ļoti iespējamu virsnieru mazspēju, bet virs 450 
nmol/L norādīs uz maz iespējamu virsnieru mazspēju. Jāņem vērā, ka medikamenti, kas paaugstina 
kortizola saistošā globulīna līmeni (piemēram, estrogēni), var izraisīt augstāku kopējā kortizola 
koncentrāciju;
	 	 •	neskaidros	gadījumos	veicams	AKTH	stimulācijas	tests:	intramuskulari	ievada	250mcg	
AKTH un nosaka kortizolu 60min pēc šis injekcijas, jas sasniegts (pie mums 20 mcg/dl tad tad 
diagnoze ir izslēgta); 
	 	 •	 autoimūnas	 virsnieru	 mazspējas	 precizēšanai	 asins	 serumā	 nosaka	 virsnieru	
autoantivielas pret 21-hidroksilāzi. 
 3) Radioloģiskā diagnostika (izdarāma pēc hormonu izmeklējumu veikšanas):
	 	 •	DT	virsnierēm,	lai	atklātu	iespējamu	virsnieru	kalcināciju,	hemorāģijas,	malignitāti;
	 	 •	MRI	hipofīzes/hipotalāma	rajonam.

 Diferenciāldiagnostika:
 1) Virsnieru mazspēja strauji atceļot ilgstoši lietotos glikokortikoīdus;
 2) Sekundāra virsnieru mazspēja sakarā ar AKTH deficītu pēc ilgstošas glikokortikoīdu 
lietošanas, retāk, pie hipofīzes makroadenomām;
 3) Virsnieru mazspēja, kas saistīta ar iedzimtu virsnieru garozas hiperplāziju jeb adrenoģenitālo 
sindromu.

A B

Primārās virsnieru mazspējas diagnostiskais algoritms:

Virsnieru mazspējai atbilstošas klīniskās pazīmes

Hormonu izmeklējumi: rīta kortizols, AKTH

Kortizols ↓ un AKTH ↓ vai normāls

+

AKTH ↑, kortizols ↓

DT virsnierēmAKTH stimulācijas 
tests

Iedzimta virsnieru 
hiperplāzija?

Papildus izmeklējumi etioloģijas precizēšanai

Ārstēšana

Dati par glikokortikoīdu 
terapijas atcelšanas 

sindromu

Virsnieres 
hiperplazētas

Ja ir hipopituitārisma 
pazīmes

Primāra virsnieru 
mazspēja

MRI hipofīzei un 
hipotalamam

Virsnieru atrofija
Kalcināti hemorāģija

tilpumprocess vai
infiltrācija

Sekundāra virsnieru 
mazspēja

5. attēls. Pastiprināta ādas pigmentācija uz plaukstas pacientam 
ar Adisona slimību (A) iepretī normālai plaukstai (B)
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KUŠINGA SINDROMS

SSK-10: E24.9

 Raksturojums: slimība, kuras attīstība saistīta ar ilgstošu endogēnu vai eksogēni ievadītu 
glikokortikoīdu ietekmi uz organismu, kas izraisa smagas metabolas izmaiņas un samazina dzīvildzi. 

 Etioloģija un patoģenēze:
 1) ACTH atkarīgs Kušinga sindroms 90%.
	 	 •	Hipofizārs	Kušinga	sindroms	(	=	Kušinga	slimība	)	50-80%;
	 	 •	Ektopisks	ACTH	sindroms	10-12%:	neiroendokrīnu	audzēju	producēts	ACTH	(iemeslus	
skat. 2 tabulā);
	 	 •	Ektopisks	CRH	sindroms	<	1%;
	 	 •	Ektopisks	CRH	un	ACTH	sindroms	<	1%.
 2) ACTH neatkarīgs Kušinga sindroms 10% 
	 	 •	Virsnieru	adenoma	50%;
	 	 •	Virsnieru	karcinoma	50%;
	 	 •	Makronodulāra	virsnieru	hiperplāzija	<1%;
	 	 •	Mikronodulāra	virsnieru	hiperplāzija	1%.	
	 3)	Jatrogēns	=	eksogēns	Kušinga	sindroms.
 4) Pseido – Kušinga sindroms ( t.i. hiperkortizolisms bez Kušinga sindroma) iespējams, ja ir 
grūtniecība, smaga depresija vai citas psihiatriskas saslimšanas, hronisks alkoholisms, glikokortikoīdu 
rezistences sindroms, smagas pakāpes adipozitāte, slikti kontrolēts cukura diabēts, stress (piem. 
hospitalizācija; ķirurģija; sāpes), malnutrīcija, anoreksija (anorexia nervosa) liela, ilgstoša fiziska slodze, 
hormonālās kontracepcijas lietošana, hipotalamiska amenoreja.

A B

6. attēls. Kušinga sindroms. Raksturīga centrālā aptaukošanās, proksimālo muskuļu vājums, mēnesveida seja, akne un hirsūtisms.

Audzēja veids Biežums %

Sīksūnu plaušu karcinoma 19 - 50

Bronhu karcinoīds 2 - 37

Tīmusa karcinoīds 8 - 12

Aizkuņģa dziedzera karcinoīds, cistadenoma un saliņu šūnu audzēji 4 - 12

Feohromocitoma, neiroblastoma, ganglioma, paraganglioma 5 - 12

Vairogdziedzera medullārā karcinoma 0 - 5

Gastrointestinālā trakta karcinoīdi reti

Aknu, prostatas, krūšu, olnīcu, resnās zarnas, kunģa karcinomas, melanoma, plazmocitoma, 
hematoloģiskas slimības

reti

2. tabula. Ektopiska AKTH sindroma etioloģija.

 Klīniskā aina: var būt ļoti daudzveidīga, bieži konstatē tikai daļu no simptomiem. 
 1) Centrāla tipa adipozitāte, tievas ekstremitātes, “mēnessveida seja”, supraklavikulāra 
taukaudu depozīcija, “bifeļa skausts”.
 2) Plāna āda (spontāni ādas ievainojumi), violeti sārtas strijas uz vēdera, padusēs un citur, 
“pergamenta āda”, hirsutisms, slikta brūču dzīšana, pinnes (acne vulgaris).
 3) Glikozes tolerances traucējumi, cukura diabēts, hipertensija, hiperlipidēmija, osteoporoze, 
hipokaliēmija un proksimālās muskulatūras vājums, perifēras tūskas, svara pieaugums, menstruālā 
cikla traucējumi, nierakmeņi, stipras sāpes mugurā skriemeļu kompresijas dēļ.
 4) Oportūnistiskas infekcijas.
 5) Strauja garastāvokļa maiņa, depresija, apetītes izmaiņas, nespēks, atmiņas traucējumi, 
bezmiegs, samazināta dzimumtieksme (libido). 
 6) Bērniem – palēnināta augšana ar svara pieaugumu, pseidopriekšlaicīga 
pubertāte vai novēlota pubertāte, neadekvāta dzimorgānu virilizācija.
 
 Diagnostika:
 1) Raksturīgie klīniskie simptomi un anamnēze. Rekomendē tālāk 
izmeklēt pacientus, kam ir: 
	 	 •	Izslēgta	eksogēna	glikokortikoīdu	lietošana;
	 	 •	Vecumam	neraksturīgie	klīniskie	simptomi,	piemēram,	grūti	
kontrolējama arteriālā hipertensija jaunībā;
	 	 •	Multiplas	un	progresējošas	Kušinga	sindromam	atbilstošas	
klīniskās pazīmes;
	 	 •	Palēnināta	augšana	un	straujš	svara	pieaugums	(bērniem);
	 	 •	Virsnieru	incidentaloma,	kas	pēc	struktūras	(DT)	atbilst	
adenomai vai malignomai.
 
2) Laboratoriskā diagnostika. 
  I. Hiperkortizolisma apstiprināšana:
	 	 	 •	Brīvais	kortozols	diennakts	(24	stundu)	urīnā,	kortizols	
serumā vai siekalās 23:00 naktī, kortizola diennakts ritms (līmenis serumā 
vismaz trīs reizes diennaktī);

7.attēls. Kušinga sindroms. 
Redzamas rakzsturīgās 

sārtivioletās, platās strijas iz 
vēdera un sāniem.
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	 	 	 •	1	mg	deksametazona	tests:	ordinē	1	mg	deksametazona	pl.	23:00	–	24:00,	nosaka	
seruma kortizolu pl. 8:00 – 9:00 nākamajā rītā. Kušinga sindroms ticams, ja rīta kortizols > 1,8 mg/dl 
(50 nmol/l). 

Hiperkortizolisma apstiprināšanai atsevišķu klīnisko stāvokļu gadījumā, piemēram, grūtniecība, 
epilepsija, virsnieru incidentaloma, nieru mazspēja un citi, daži no augstāk minētajiem testiem 
netiek izmantoti.
  II. Etioloģijas precizēšana:
  ACTH serumā jānosaka atkārtoti , ievērojot parauga ņemšanas un uzglabāšanas noteikumus: 
	 	 	 •	Pie	paaugstināta	līmeņa	ticams	AKTH	atkarīgs	Kušinga	sindroms;	
	 	 	 •	Pie	pazemināta	līmeņa	ticams	AKTH	neatkarīgs	Kušinga	sindroms.	
 3) Radioloģiskā izmeklēšana:
	 	 	 •	ACTH	atkarīgs	Kušinga	sindroms:
    - hipofīzes MRI;
    - ja hipofīzes adenoma < 4mm vai MRI izmaiņas neredz, bet klīniskā aina atbilst 
Kušinga slimībai, tad jāveic sinus petrosus inferior kateterizācija ar CRH stimulāciju. 
	 	 	 •	ACTH	neatkarīgs	Kušinga	sindroms	-	virsnieru	DT	(ar	kontrastvielu	pēc	virsnieru	
protokola).
	 	 	 •	Ektopisks	Kušinga	sindroms	-	DT/MRI	plaušām,	somatostatīna	receptoru	
scintigrāfija (oktreotīda scintigrāfija), pozitronu emisijas tomogrāfija (PET) u.c. izmeklējumi primārā 
tumora lokalizēšanai.

 Kušinga sindroma formu diferenciāldiagnostika 

Simptomi Hipofīzārs Kušinga sindroms Ektopisks Kušinga sindroms

Vecums, dzimums Biežāk sievietēm 20-50 g.v. Biežāk vīriešiem > 50 g.v.

Kušingoīds izskats Ir Var nebūt

Hiperpigmentācija Reti Samērā bieži

Tūskas Samērā reti Bieži

Muskulatūras vājums (hipo-K) Bieži Ļoti bieži

Hipokaliēmiskā alkaloze Nav Bieži

Arteriāla hipertenzija Ir Ir; terapijai rezistenta

Cukura diabēts; GTT Ir Ir

Karcinomatoza intoksikācija Nav Ir

Oportūnistiskas infekcijas Ir Ļoti bieži

Audzēja radītā simptomātika - Ir

3. tabula ACTH- atkarīgā Kušinga sindroma diferenciāldiagnostika

+

Kušinga sindroma diagnostiskais algoritms:

Kušinga sindromam atbilstošas klīniskās pazīmes

Hiperkortizolisma pierādīšana: 
kortizols 24 st urīnā

 kortizols serumā 8:00, 23:00
 1 mg deksametazona supresijas tests

Nav datu par hiperkortizolismu Hiperkortizolisms pierādīts

AKTH plazmā

AKTH pazemināts

MRI hipofīzei

Negatīva

Ektopiska AKTH sekrēcija

Ķirurģiska / medikamentoza ārstēšana

Kušinga slimība

AKTH –neatkarīgā forma

Vēdera dobuma (virsnieru) 
DT/MRI

Veidojums 
vienā virsnierē: 

adenoma, 
karcinoma

Nav 
tilpumprocesa: 
mikronodulāra 

hiperplāzija

Multipli mezgli 
abās virsnierēs: 
makronodulāra 

hiperplāzija

Adenoma > 
6 mm

OperācijaNē Jā

Skaidri
rezultāti

Pretrunīgi 
rezultāti

AKTH paaugstināts

Garais deksametazona tests

Pozitīva

Sinus petrosus inferior katetrizācijaĶirurģiska / medikamentoza ārstēšana

AKTH –atkarīgā forma
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Latvijā laboratorijās visbiežāk aldosteronu izsaka pg/ml, bet reninu - µU/ml. Aprēķinam jāizmanto šāda formula: 

Aldosterons (pg/mL) x 11,2    
=	aldosterona/	renīna	koeficients

        (ng/dl)    
              renīns (µU/ml) x 10                                                                              ng/(ml x h)

1. pielikums.

  Priekšnoteikumi mērķtiecīgai izmeklēšanai:
	 	 •	Jāatceļ	medikamentus,	kuri	ietekmē	renīna	–	aldosterona	sistēmu:	spironolaktonu	
un eplerenonu - 4 nedēļas pirms izmeklējuma, cilpas diurētiskos līdzekļus, kā arī angiotenzīna 
konvertāzes inhibitorus un angiotenzīna receptoru blokatorus - 1 nedēļu pirms izmeklējuma;
	 	 •	Asinsspiediena	kontrolei	izmantojamie	medikamenti:	kalcija	antagonisti,	α1	
adrenoblokatori;
	 	 •	Hipokaliēmija	var	radīt	maldīgi	pozitīvus	rezultātus,	tādēļ	pirms	testa	jācenšas	
normalizēt kālija līmeni serumā (jāveic aizstājterapija).
 2) Diagnozi apstiprinošie hormonālie testi (veicami vienīgi endokrinoloģijas nodaļās 
stacionārā).
 3) Radioloģiskā diagnostika (DT vai MRI visrsnierēm).
 Diferenciāldiagnostika
Esenciālā arteriāla hipertensija.
Renāla arteriāla hipertensija (nieru artērijas stenoze, nieru parenhīmas bojājums u.c.).
Feohromocitoma.
Kušinga sindroms.

PRIMĀRS HIPERALDOSTERONISMS

SSK-10: E26
 
 Raksturojums: ar terminu „primārs hiperaldosteronisms” saprot pastiprinātu aldosterona 
sekrēciju virsnierēs, kas ir daļēji vai pilnīgi neatkarīga no renīna- angiotenzīna sistēmas (RAS) 
regulācijas. Tas ir biežākais sekundāras arteriālas hipertensijas cēlonis. Jādiferencē no sekundāra 
hiperaldosteronisma, kura pamatā ir paaugstināta plazmas renīna aktivitāte un angiotenzīna II 
koncentrācija, kas atbilstoši izraisa aldosterona hipersekrēciju.

 Etioloģija un patoģenēze: 
	 •	Idiopātisks	hiperaldosteronisms	-	virsnieru	garoza	ir	homogēni	vai	mikronodulāri	
hiperplazēta;
	 •	Aldosteronu	producējoša	virsnieres	adenoma	jeb	Kona	(Conn)	sindroms	vai,	retāk,	
karcinoma;
	 •	Ar	deksametazonu	nospiežamais	hiperaldosteronisms	-	slimības	pamatā	ir	mejozes	
krustmijā izveidojies himērs gēns, izveidojot aldosteronsintetāzi, kura pakļauta AKTH regulācijai, un 
jau fizioloģiskas AKTH koncentrācijas izraisa aldosterona hipersekrēciju.

 Klīniskā aina: 
 1) Mēreni vai stipri paaugstināts asinsspiediens. Ļoti smaga hipertensija ar biežām 
hipertoniskām krīzēm sastopama reti. Raksturīga pazīme ir rezistence pret tradicionālajiem 
antihipertensīvajiem medikamentiem vai jauns pacients ar hipertensiju. Vismaz pusei pacientu 
augstais asinsspiediens saistīts ar galvassāpēm, kreisā kambara hipertrofiju un tīklenes hipertensīvu 
angiopātiju;
 2) Hipokaliēmija visbiežāk ir asimptomātiska, bieži var izpalikt pacientiem, kas uzturā 
parmērīgi lieto vārāmo sāli. Tomēr atsevišķiem pacientiem ar nopietnu hipokaliēmiju var būt 
poliūrija, niktūrija un polidipsija (t.i hipokaliēmiskais nefrogēnais diabetes insipidus) Hipokaliēmijai 
raksturīgie neiromuskulārie simptomi ir muskuļu vājums, intermitējošas muskuļu paralīzes, 
parestēzijas vai pat tetānija. 

 Diagnostika: 
Ievērojot oligosimptomātisko raksturu, racionāla primārā hiperaldosteronisma sijājošā diagnostika 
sekojošām pacientu grupām: 
	 •	Pacienti	ar	arteriālu	hipertensiju	un	hipokaliēmiju;
	 •	Pacienti	ar	terapijas	rezistentu	arteriālu	hipertensiju	(vismaz	3	antihipertensīvie	
medikamenti, no kuriem viens ir diurētiskais līdzeklis);
	 •	Pacienti	ar	virsnieres	incidentalomu;
	 •	Arteriāla	hipertensija	jauniem	pacientiem	(līdz	40	gadu	vecumam).
 1) Hormonālais sijājošais tests - aldosterona/ renīna koeficients (aprēķina formula-1. 
pielikums). Par primāru hiperaldosteronismu liecina aldosterona/renīna koeficients > 30 (jo augstāks, 
jo ticamāka diagnoze).

Literatūrā aldosterona / renīna koeficienta aprēķināšanai izmanto formulu:

aldosterons (ng/dl) 
renīns (ng/(ml x h)) 

Primāra hiperaldosteronisma diagnostiskais algoritms:

Primāram hiperaldosteronismam atbilstošie 
klīniskie simptomi

Aldosterona/renīna attiecības noteikšana, 
iepriekš pacientu sagatavojot

Attiecība > 30 Attiecība <30

DT/MRI virsnierēm Citu hipertensijas iemeslu skrīnings

Virsnieres adenoma;
Virsnieres karcinoma;

Unilaterāla makronodulāra 
virsnieres hiperplāzija.

Virsnieru vēnu bilaterāla 
kateterizācija, lai noteiktu 

aktīvās adenomas 
lokalizāciju

Ķirurģiska ārstēšana

Bilaterāla mikronodulāra 
hiperplāzija;

Bilaterāla makronodulāra 
hiperplāzija.

Medikamentoza terapija

Virsnieres radioloģiski bez 
patoloģijas

Papildus hormonu testi 
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FEOHROMOCITOMA

SSK-10: D35.0

 Raksturojums: reti sastopams kateholamīnus sekretējošs virsnieru serdes audzējs. 
Ja audzējs attīstās no nervu sistēmas hromafīnajām šūnām ārpus virsnierēm, to sauc 
par paragangliomu. 80% kateholamīnus sekretējošo audzēju ir lokalizēti virsnieru serdē. 
Feohromocitoma ir rets hipertensijas iemesls (tikai 0,05 – 0,1% no pacientiem ar paaugstinātu 
arteriālo asinsspiedienu), tomēr nediagnosticēta feohromocitoma bieži ir pēkšņas nāves iemesls. 
Apmēram 10% feohromocitomu ir malignas. Visbiežāk lokalizētas vienā virsnierē, ap 10% - abās. 

 Etioloģija un patoģenēze:
	 •	Sporādiskas	izcelsmes	feohromocitoma	–	parasti	(73-76%);
	 •	Feohromocitoma	kā	ģenētiska	sindroma	sastāvdaļa	–	retāk	(24-27%);	
	 •	līdz	40%	multiplas	endokrīnas	neoplāzijas	sindromi	(MEN2A,	MEN	2B);
	 •	fon	Hippela-Lindaua	slimība	(VHL	2A,	VHL	2B,	VHL	2C);
	 •	pārmantots	paragangliomas	sindroms	SDHD,	SDHB,	SDHC	gēnos;
	 •	neirofibromatoze	(NF-1).	

 Klīniskā aina: pacientiem ar feohromocitomu raksturīga lēkmjveida (paroksizmāla) 
arteriālā asinsspiediena paaugstināšanās. Krīzes laikā tipiski ir šādi simptomi: stipras galvassāpes, 
svīšana, bālums, sirdsklauves un sirds ritma traucējumi, trauksme un baiļu sajūta, trīce, nespēks, 
sāpes vēderā, slikta dūša un vemšana, redzes traucējumi. Starp krīzēm asinsspiediens var būt 
normāls, bet atsevišķos gadījumos arteriāla hipertensija var būt pastāvīga un bez izteiktām krīzēm, 
radot grūtības to diferencēt no primāras arteriālas hipertensijas. Kā retāki simptomi sastopama arī 
pēkšņa asinsspiediena pazemināšanās līdz kolapsam, svarā krišanās, drudzis.

 Faktori, kas var izprovocēt hipertensīvo krīzi pacientiem ar feohromocitomu:
	 •	Anestēzija;
	 •	Opiāti,	dopamīna	agonisti,	pretsaaukstēšanās	līdzekļi,	kontrastvielas,	tricikliskie	
antidepresanti, kokaīns, beta-adrenoblokatori (bez alfa-adrenoblokatoru piesega);
	 •	Dzemdības,	vēdera	palpācija,	urīnpūšļa	kateterizācija,	noliekšanās.
 
 Diagnostika: Audzējs bieži vien ir lielāks par 3 cm un bieži to atrod nejauši, veicot DT vai 
MRI citu iemeslu dēļ. Jo feohromocitoma ir lielāka, jo lielāka ir ļaundabīguma iespējamība.
	 •	Skrīnings	rekomendējams:
	 •	Pacientiem,	kuriem	hipertensija	grūti	padodas	medikamentozai	terapijai;
	 •	Bērniem/jauniešiem	ar	arteriālu	hipertensiju;
	 •	Pacientiem	ar	hipertensiju,	kam	papildus	novēro:
  - feohromocitomai raksturīgu klīnisko ainu;
  - svara zudumu;
  - panikas lēkmes;
  - ortostatisku hipotensiju.

 Laboratoriskā diagnostika: Frakcionētie kateholamīni vai metanefrīni 24 st urīnā, 
frakcionētie metanefrīni asins plazmā.

 Radioloģiskā diagnostika primārajam audzējam un metastāzēm:
	 •	DT/MRI;	
	 •	Scintigrāfija	ar	131	I-MIBG	(tikai	tad	kad	DT	un	MRI	negatīvs	un	ir	pārliecība	ka	audzējam	jābūt	
ārpus virsnierēm);
	 •	Atsevišķi	paragangliomu	un	feohromocitomu	apakštipi	var	tikt	lokalizējami	ar	Octreoscan		–	
somatostatīna receptoru scintigrāfiju (nav standarta izvēles metode, jo dignostiskā precizitāte ir zema);
	 •	Pozitronu	emisijas	tomogrāfija	-	PET	(11C-HED-PET)	-	jutīga	metode	malignas	
feohromocitomas metastāžu atklāšanai.  
  Ģenētiska izmeklēšana: veicama pacienta tuvākajiem asinsradiniekiem, ja 
feohromocitoma diagnosticēta pacientam līdz 50 gadu vecumam, tā ir bilaterāla vai ir ģimenes 
anamnēzē.

Feohromocitomas diagnostiskais algoritms:

Feohromocitomai atbilstošas klīniskās izpausmes

Laboratoriskā diagnostika:
kateholamīni 24 st urīnā

 metanefrīni asins plazmā
frakcionētie metanefrīni 24 st urīnā

Normas robežās

Ķirurģiska ārstēšana pēc 
pietiekami ilgas medikamentozas 

sagatavošanas, 
skrīnings uz MEN2 un citiem 

ģenētiskiem sindromiem

Izslēgt citus hipertensijas iemeslus

Paaugstināts vismaz 1 no rādītājiem

Radioloģiska / medikamentoza 
terapija

Skrīnings uz MEN2 un citiem 
ģenētiskiem sindromiem

DT/MRI virsnierēm

Virsnieru adenomu 
neatrod

Metastātiska 
feohromocitoma/

paraganglioma

Scintigrāfija ar MIBG/
somatostatīna 

receptoru scintigrāfija/
PET

Feohromocitoma

ParagangliomaMetastāzes neatrod

Metastātiskas slimības 
izslēgšana:



34 35

VIRSNIERU SLIMĪBAS VIRSNIERU SLIMĪBAS

IEDZIMTA VIRSNIERU GAROZAS HIPERPLĀZIJA (IVGH)

SSK-10: E25

 Sinonīms: adrenoģenitālais sindroms.
 Raksturojums: iedzimts (autosomāli recesīvs) sindroms, ko nosaka viena vai vairāku 
virsnieru garozas steroīdu biosintēzes enzīmu deficīts. Katra šī enzīma deficīts IVGH slimniekam 
izraisa savas, tipiskas metabolas un klīniskas izpausmes, bet to kopēja raksturīga pazīme ir 
šādam slimniekam attīstījusies glikokortikoīdu nepietiekamība ar sekojošu kompensatoru 
adrenokortikotropā hormona (AKTH) hiperstimulētu virsnieru garozas hiperplāziju. Atkarībā no 
iesaistītā enzīmu defekta smaguma pakāpes attīstās arī virsnieru androgēnu un mineralokortikoīdu 
sintēzes traucējumi. IVGH ir biežākais dzimumdiferenciācijas traucējumu cēlonis meitenēm. 

 Etioloģija un patoģenēze: visbiežāk sastopamā sindroma forma ir iedzimts 
21-hidroksilāzes deficīts (ap 95% gadījumu no IVGH) virsnieru garozas šūnās. Retāk sastopamo 
formu klīniskās izpausmes aprakstītas atsevišķi.

 Klīniskā aina: 
 1) Sievietei:
	 	 •	Jaundzimušai	meitenei	–	dažādas	pakāpes	virilizācija	(nosaka	pēc	Prader	virilizācijas	
skalas – kā rezultātā bieži tiek noteikts nepareizs dzimums jaundzimušajam (meitenes vietā zēna 
dzimums).
	 	 •	Agrīnā	bērnībā	priekšlaicīga	sekundāro	dzimumpazīmju	attīstība	(agrīna	pubertāte),	
klitoromegālija.
	 	 •	Pieaugušai	sievietei	hirsutisms,	neregulārs	menstruālais	cikls,	neauglība,	īss	augums,	
aptaukošanās, psiholoģiskas un seksuālas problēmas.
 2) Vīrietim:
	 	 •	Jaundzimušam	zēnam	-	fenotipiski	norma,	var	būt	pigmentētas	ārējās	genitālijas,	liels	
penis. Agrīnā bērnībā strauja augšana, priekšlaicīga sekundāro dzimumpazīmju attīstība ar izteiktu 
virilizāciju, palielināts penis, pubis apmatojums parādās pirms 7 gadu vecuma . Pieaugušam vīrietim īss 
augums, iespējama neauglība.
 3) Sālszudes forma:
	 	 •	Var	būt	abiem	dzimumiem	sakarā	ar	aldosterona	deficītu.	Jaundzimušajiem	pirmajās	
dzīves nedēļās attīstās sālszudes krīze (akūta virsnieru mazspēja) ar hipotensiju, dehidratāciju, 
hipotoniju, anoreksiju, tahikardiju, vaskulāru kolapsu, vemšanu, svara zudumu, hiponatriēmiju, 
hiperkaliēmiju, hipoglikēmiju. 
Papildus informācija par klīniskām formām – 4. tabula.

 Diagnostika: 
 1) Apskate: 
	 	 •	Jaundzimušiem	zēniem	obligāta	sēklinieku	palpācija,	ja	neatrod	–	obligāta	kariotipa	
noteikšana un izmeklēt uz IVGH.
	 	 •	Jaundzimušām	meitenēm	–	ārējo	dzimumorgānu	apskate	–	ja	ir	tikai	viena	maksts	un	
uretras atvere – obligāta kariotipa noteikšana un izmeklēšana uz IVGH.
	 	 •	Sekundāro	dzimumpazīmju	izvērtēšana	(pēc	Tannera	skalas,	skat.	sadaļu	“Pubertas	tarda”)	
un auguma izvērtējums atbilstoši vecumam (augšanas līknes, kat. sadaļu “Pārmērīgi mazs augums”).
 2) Instrumentālā izmeklēšana:

  •	Mazā	iegurņa	un	dzimumorgānu	USG	(testis,	dzemdes	vai	olnīcu	esamība).
	 	 •	Asinsspiediens,	ortostāzes	tests
	 	 •	Rentgenoloģiskais	kaulu	vecums	(prebubertātes	periodā	ievērojami	apsteigs	bērna	
pases vecumu).
 3) Laboratoriskie izmeklējumi:
	 	 •	Elektrolīti:	Na,	K.
	 	 •	Glikēmija.
	 	 •	Hormonu	analīzes:	DHEA,	17-hidroksiprogesterons,	androstendions,	testosterons,	AKTH,	renīns,	
aldosterons. Ja nepieciešams - AKTH stimulācijas tests (aprakstu skat. sadaļā “Primāra virsnieru mazspēja”).
	 	 •	Kariotips-lai	noteiktu	dzimumu.

 Diferenciāldiagnostika: jaundzimušiem – sepse, respiratorā distresa sindroms, 
pilorostenoze, pilorospazms, zarnu infekcijas, citi dzimumdiferenciācijas traucējumu varianti, primāra 
virsnieru mazspēja. Vēlākā vecumā - PCO sindroms, primāra vai sekundāra amenoreja, neauglība, 
hirsutisms, priekšlaicīgas pubertātes varianti.

 Retāk sastopamo (<5%) sindroma formu diferenciāldiagnostika:
 1) 11β-hidroksilāzes deficīts: hirsutisms, virilizēts sieviešu dzimuma auglis, hipertensija.
	 2)	17α-hidroksilāzes	deficīts:	galvenokārt	pubertātes	laikā	hipertensija,	hipokaliēmija,	
hipogonādisms. Sievietei amenoreja un nav sekundāro dzimumpazīmju. Vīrietim 
pseidohermafrodītisms, ārējie dzimumorgāni kā sievietei, bet nav dzemdes, testis nereti 
intraabdomināli.
 3) 3β-hidroksisteroīdu deficīts: agrīnā vecumā virsnieru mazspēja, nereti arī sālszude. 
Vīrietim pseidohermafrodītisms, ārējie dzimumorgāni kā sievietei. Sievietei normālas ģenitālijas, 
virilizācija.
 4) Lipoīdā hiperplāzija: agrīnā neonatālā periodā akūta virsnieru mazspēja. Vīrietim 
pseidohermafrodītisms.
 5) Aldosterona sintetāzes deficīts: agrīnā neonatālā vecumā sālszaudes krīze. Hiperkaliēmija, 
metabola acidoze, dehidratācija, hiponatriēmija.

Fenotips Klasiskā sālszaudes forma Vienkārši virilizējošā forma Neklasiskā forma

Diagnozes noteik-
šanas vecums

Jaundzimušais līdz 6 mēneši Jaundzimušais vai līdz prepubertātei
Pubertātes periods

 vai pieaugušais

Dzimumorgāni
Vīrietim –N

Sievietei – virilizēti (intersex)
Vīrietim – N

Sievietei – virilizēti (intersex)
Vīrietim – N

Sievietei virilizācija

Incidence 1:15 000 – 20 000 1:15 000 – 60 000 1:1 000

Hormoni
Aldosterons
Renīns 
Kortizols
17-hidroksi-
progesterons

Testosterons

↓
↑
↓

>5000 nomol/l
(diagnostiskais kritērijs)

↑

N
N vai ↑

↓
2500-5000 nomol/l

↑

N
N
N

500-2500 nmol/l
(AKTH stimulācijas 

tests)
±↑

Augums Lēns augšanas temps (AT)
Prebubertātes periodā – paātrināts AT, 

pieaugušā vecumā – mazs augums
Visdrīzāk N

4.tabula. 21-hidroksilāzes deficīta klīniskie varianti.
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+

Iedzimtas virsnieru garozas hiperplāzijas diagnostiskais algoritms:

Klīniskās pazīmes, kas atbilst iedzimtai virsnieru 
garozas hiperplāzijai

Anamnēze, ģimenes anamnēze, fizikālā 
izmeklēšana

Laboratoriskā diagnostika:
Aldosterons, renīns, AKTH, kortizols, 

17-hidroksiprogesterons, testosterons, 
elektrolīti.

AKTH stimulācijas tests.
Kariotipa noteikšana

Dati par adrenoģenitālo sindromu

Medikamentozā terapija atbilstoši 
sindroma formai

Radioloģiskā diagnostika:
Rtg kaulu vecums bērniem,

USG mazajam iegurnim

Nav datu par adrenoģenitālo sindromu

Meklēt citu simptomu iemeslu

I pakāpe Klitoromegālija bez kaunuma lūpu saplūšanas.

II pakāpe Izteikta klitoromegālija, vienota urogenitāla atvere starpenē, gandrīz pilnīga kaunuma lūpu saplūšana.

III pakāpe Klitoromegālija ar aizmugurējo kaunuma lūpu saplūšanu.

IV pakāpe Fallisks klitors, uretrai līdzīgs urogenitālais sinuss klitora pamatnē, pilnīga kaunuma lūpu saplūšana.

V pakāpe
Penim līdzīgs klitors, uretras atvere peņa galā, sēkliniekiem līdzīgas kaunuma lūpas (izskatās kā vīrieši 
bez palpējamām gonādām).

9. attēls. 2 gadus vecā zēna genitālijas ar pseidopriekšlaicīgu pubertāti, kas attīstījusies iedzimtas virsnieru hiperplāzijas dēļ. 
Redzams peņa palielinājums un pubisko matu augšana, bet sēklinieki ir prepubertāli.

8. attēls. Prader virilizācijas skala.

2. pielikums. Prader virilizācijas skala.
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VIRSNIERU INCIDENTALOMA

SSK-10: benigna D35.0, maligna C74.9

 Raksturojums: virsnieru veidojums, kas atklāts neparedzēti, veicot radioloģisku vēdera 
dobuma izmeklēšanu cita iemesla dēļ. Veidojumi virsnierēs nejauši tiek atklāti līdz pat 10% no visām 
veiktajām datortomogrāfijām (DT).

 Klīniskā aina: ja veidojums hormonāli aktīvs – attiecīgā hormona hipersekrēcijas radīta 
simptomātika; ja veidojums ļoti liels – masas efektu radīta simptomātika. 

 Konstatējot virsnieru veidojumu, jāatbild uz 3 jautājumiem:
 1) Vai veidojums ir hormonāli aktīvs?
 2) Vai tam ir malignitātei tipiskas radioloģiskās pazīmes?
 3) Vai pacientam anamēzē ir onkoloģiska slimība?

 Etioloģija un patoģenēze:
	 •	Hormonāli	neaktīva	virsnieru	adenoma	80%.
	 •	Kortizolu	sekretējoša	virsnieru	adenoma	(Kušinga	sindroms)	5%.
	 •	Feohromocitoma	5%.
	 •	Aldosteroma	1%.
	 •	Adrenokortikāla	karcinoma	<	5%.
	 •	Metastāzes,	sakarā	ar	citu	onkoloģisku	slimību	2,5%.
	 •	Ganglioneiromas,	mielolipomas,	labdabīgas	cistas.

 Diagnostika: izmeklēšanai jābūt individualizētai, atkarībā no pacienta vecuma, vispārējā 
veselības stāvokļa, klīniskajiem simptomiem un blakus saslimšanām.
 1) Laboratoriskā diagnostika.
	 	 •	Visiem	virsnieru	veidojumiem	jāveic	hormonālās	aktivitātes	skrīnings	diagnozes	brīdī	
un ik pēc 5 gadiem, ja skrīninga analīze negatīva.
	 	 •	1	mg	deksametazona	supresijas	tests.
	 	 •	Kortizols	diennakts	urīnā.	
	 	 • Metanefrīni plazmā vai 24 stundu urīnā, vai kateholamīni 24 stundu urīnā.
	 	 •	Aldosterona/renīna	attiecības	noteikšana.
	 	 •	Pacientiem	ar	abpusējām	virsnieru	metastāzēm,	veicams	virsnieru	mazspējas	
laboratoriskais skrīnings.
 2) Radioloģiskā diagnostika.
	 	 •	DT	izmeklēšana	jāveic	atbilstoši	virsnieru	izmeklēšanas	protokolam!	Nepareizi	veicot	
DT izmeklējumu, nav iespējams izdarīt korektus secinājumus par virsnieru veidojuma dabu.
	 	 •	Ja	veidojums	neatbilst	ķiruģiskās	ārstēšanas	kritērijiem,	DT	kontrole	jāveic	sākotnēji	pēc	
3 – 6 mēnešiem, vēlāk reizi 1 – 2 gados.

Virsnieru incidentalomas diagnostiskais algoritms:

Incidentaloma virsnierē

DT sērijā bez kontrastvielas > 10HV

Ja palielinās ≥ 0,8 cm 3 – 12 mēnešu laikā

DT sērijā bez kontrastvielas ≤ 10HV*

Ja 3-12 mēnešu laikā veidojuma izmērs 
nemainās, tad novērot, veicot DT 2 gadus 

1 reizi gadā

< 4cm

≥ 60% < 60%

Hormonāli 
nefunkcionējoša

Kontrastvielas 
izskalošanās pēc 

15 min.

Hormonāli 
funkcionējoša

Ķirurģiska
terapija

Ķirurģiska
terapija

Hormonāli 
nefunkcionējoša

Hormonu 
kontrole ik 

pēc 5 gadiem, 
vai tad, kad 

parādās klīniskas 
indikācijas

≥ 4cm

10. attēls. Palielināts klitors pacientei ar androgēnus producējošu virsnieru tumoru.

HV* – rentgenoloģiskais blīvums (Haunsfīlda vienības)
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HIPONATRIĒMIJA

SSK-10: E87.1

 Raksturojums: visbiežāk sastopamais elektrolītu vielmaiņas traucējums hospitalizētiem 
pacientiem.
Etioloģija un patoģenēze:
 1) Hipovolēmiska hiponatriēmija.
	 	 •	Ekstrarenāla	–	svīšana,	plaši	apdegumi,	vemšana,	diareja.
	 	 •	Renāla	–	diurētiķi,	nieru	saslimšanas,	minerālkortikoīdu	deficīts,	citi	sālszudes	sindromi.
 2) Hipervolēmiska hiponatriēmija.
	 	 •	Sirds	mazspēja,	nefrotiskais	sindroms,	aknu	ciroze	ar	ascītu,	hroniska	nieru	mazspēja.
 3) Normovolēmiska hiponatriēmija.
	 	 •	Neadekvātas	antidiurētiskā	hormona	(ADH)	sekrēcijas	sindroms	(	SIADH	–	syndrome	
of inappropriate antidiuretic hormone secretion ) - audzēji ar ektopisku ADH produkciju (sīkšūnu 
plaušu vēzis, galvas un kakla karcinomas), medikamenti ( piem. opioīdi), smadzeņu audzēji, 
subarahnoidāla hemorāģija, insults, smadzeņu infekcijas, galvas traumas un smadzeņu operācijas, 
HIV, ilgstošas sāpes, slikta dūša un vemšana.
	 	 •	Virsnieru	mazspēja.
	 	 •	Hipotireoze.
	 	 •	“Ūdens	intoksikācija”	–	smaga	polidipsija,	neadekvāta	parenterāla	hipotonisku	šķīdumu	
ievade, pēc transuretrālas prostatektomijas.

 Klīniskā aina: klīniskās ainas smagums korelē ar nātrija (Na) samazināšanās ātrumu (jo 
straujāk – jo simptomi izteiktāki), kā arī Na līmeni serumā. 
 1) Viegla hiponatriēmija: viegli, neirokognitīvi traucējumi, galvassāpes, depresija.
 2) Vidēji smaga hiponatriēmija: slikta dūša, anoreksija, apjukums, miegainība un letarģija, 
galvassāpes, galvas reiboņi, dezorientācija, nestabila gaita, sāpes muskuļos.
 3) Smaga hiponatriēmija: krampji, koma, respirators distress.

 Diagnostika:
 1) Laboratoriskā diagnostika: seruma osmolalitāte, urīna osmolalitāte, elektrolīti serumā.
 2) Radioloģiskā / instrumentālā diagnostika saskaņā ar klīnisko ainu (USG nierēm, DT vēdera 
dobumam, nieru biopsija, MRI hipotalamam un hipofīzei, EKG u.c.).

Hiponatriēmijas diagnostiskais algoritms:

Hiponatriēmijai atbilstošie klīniskie simptomi un ↓ Na serumā

Nosaka seruma osmolalitāti

Hidrācijas korekcija / medikamentoza ārstēšana 

Ja normāla:
Pseidohiponātriēmija pie
hipertrigliceridēmijas vai  

hiperglobulinēmijas

ŠĶIDRUMA UN NĀTRIJA 
ZUDUMS
Vemšana
Caureja

Plaši apdegumi
Virsnieru mazspēja

Nefrīts
Renāla tubulārā acidoze

Zema 

ŠĶIDRUMA AIZTURE
Hroniska nieru slimība

Nefrotisks sindroms
Aknu ciroze, ascīts

Hroniska sirds mazspēja

Mēra urīna osmolalitāti un
Na urīnā 

Citi radioloģiskie /
laboratoriskie izmeklējumi 

saskaņā ar klīnisko ainu

Ja paaugstināta: 
Hiperglikēmija vai arī lietoti: 
glicīns, sorbitols, mannitols, 

maltoze, radioaktīvā 
kontrastviela

NORMOVOLĒMIJA
Virsnieru mazspēja

SIADH
Pastiprināta šķidruma 
uzņemšana (slāpes)

- psihogēna polidipsija
- maratonu skrējeji

Hiponatriēmija apstiprinās Anamnēze, fizikālā izmeklēšana+
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HIPERNATRIĒMIJA

SSK-10: E87.0

 Raksturojums: elektrolītu vielmaiņas traucējums, kam raksturīgs paaugstināts nātrija 
līmenis serumā > 145 mmol/l.

 Etioloģija un patoģenēze: 
 1) Hipovolēmiska hipernatriēmija: nepietiekoša šķidruma uzņemšana (biežākais hipernatriēmijas 
iemesls; raksturīgs veciem cilvēkiem), osmotiska diurēze (glikozūrija, osmotiskie diurētiķi), pastiprināta 
svīšana, diareja un vemšana, plaši apdegumi.
 2) Euvolēmiska hipernatriēmija: 
	 	 •	centrāls	bezcukura	diabēts	(DI	=	diabetes	insipidus)		-		galvas	trauma,	suprasellāri	
vai intrasellāri audzēji, granulomatozes, histiocitoze, infekcijas, cerebrāla aneirisma, tromboze, 
hemorāģija, Šīhena (Sheehan sindroms, iedzimts, transients DI grūtniecības laikā,
	 	 •	nefrogēns	DI	–	intersticiāla	nieru	slimība,	hipokaliēmija	un	hiperkalciēmija,	sistēmas	
slimības (sīkšūnu anēmija, Šēgrena (Sjögren) sindroms, sarkoidoze), medikamenti (litijs, kolhicīns, 
vinblastīns, amfotericīns B, gentamicīns, furosemīds ), akūtas nieru mazspējas poliūriskā fāze, 
pastiprināta šķidruma uzņemšana, samazināta sāls uzņemšana, samazinata olbaltumvielu 
uzņemšana.
 3) Hipervolēmiska hipernatriēmija: hipertoniskā šķidruma, Na bikarbonāta infūzijas, 
hiperaldosteronisms, Kušinga sindroms, pastiprināta sāls,  jūras ūdens p/o uzņemšana.

 Klīniskā aina: 
 1) Anoreksija, nelaba dūša un vemšana, koncentrēšanās un apziņas traucējumi, miegainība un 
letarģija, koma, galvassāpes, galvas reiboņi, krampji, muskuļu raustīšanās, slāpes,  sausa āda, gļotādas , 
samazināts ādas turgors, ortostāze.
 2) Bezcukura diabēta (diabetes insipidus) gadījumā - izteikta slāpju sajūta, pastiprināta 
šķidruma uzņemšana, izteikta poliūrija .

 Diagnostika:
 1) Šķidruma nelietošanas tests: skat. sadaļu “Bezcukura diabēts”, diagnostika.
 2) Urīna osmolalitāte, urīna īpatnējais svars, asins osmolalitāte, elektrolīti serumā.
 3) Pie norādēm uz centrālu vai nefrogēnu bezcukura diabētu – nieru radioloģiskie 
izmeklējumi, MRI hipofīzes / hipotalama rajonam.

Hipernatriēmijas diagnostiskais algoritms:

•	Osmotiskā	diurēze
•	Glikozūrija
•	Intersticiālās	
nefropātijas

Saskaņā ar klīnisko ainu: 
papildus radioloģiskie /

laboratoriskie testi /
šķidruma nelietošanas tests

Maz dzer?
•	Veci	cilvēki
•	Mazi	bērni

↓ Šķidruma 
uzņemšana

Bezcukura diabēts
•	Centrāls

•	Nefrogēns

•	Caureja
•	Vemšana
•	Svīšana

Šķidruma zudums

Hipernatriēmijai atbilstošie klīniskie simptomi un ↑ Na serumā

↑ Na apstiprinās atkārtotā analīzē,
urīna analīze

Samazināts urīna īpatnējais svars

Terapijas korekcija / specifiska terapija

Anamnēze, fizikālā izmeklēšana

Palielināts urīna īpatnējais svars

Uztura korekcija
Adekvāta hidrācija

+
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HIPOKALCIĒMIJA

SSK-10: E83.51
 
 Raksturojums: samazināts kalcija līmenis serumā < 2,12 mmol/L vai 8,5 mg/dl. 

 Etioloģija un patoģenēze:
 1) Zems PTH (hipoparatireoīdisms):
	 	 •	Ģenētiskas	slimības:
   - Epitēlijķermenīšu (gl.parathyreoidea) attīstības traucējumi. 
   - PTH sintēzes traucējumi.
   - Kalcija jutīgo receptoru gēna mutācija (autosomāli dominanta hipokalciēmija vai 
sporādisks izolēts hipoparatireoīdisms).  
	 	 •	Pēcoperācijas:	
   - Pēc tireoīdektomijas. 
   - Pēc paratireoīdektomijas vai citām radikālām operācijām kakla rajonā.
	 	 •	Autoimūnas	slimības:
   - Autoimūns poliglandulārs sindroms (asociējas ar hronisku kandidāzi un primāru 
virsnieru mazspēju).
   - Izolēts hipoparatireoīdisms- antivielas pret kalcija jutīgajiem receptoriem.
   - Epitēlijķermenīšu infiltrācija (granulomatozes, hemohromatoze, metastāzes).
	 	 •	Radiācijas	inducēta	epitēlijķermenīšu	destrukcija.
	 	 •	HIV	infekcija.
 2) Augsts PTH:
	 	 •	D	vitamīna	deficīts	vai	rezistence.
	 	 •	PTH	rezistence:
   - Pseidohipoparatireoīdisms.
   - Hipomagnezēmija. 
   - Nieru slimības. 
   - Kalcija zudums: (hiperfosfatēmija, audzēja destrukcija, akūts pankreatīts, 
osteoblastiskas metastāzes, akūta respiratora alkaloze, sepse vai nopietna akūta slimība).
 3) Medikamenti:
	 	 •	Kaulu	resorbcijas	inhibitori	(bisfosfonāti,	kalcitonīns),	īpaši,	ja	ir	D	vitamīna	deficīts.
	 	 •	Cinacalcet:	kalcija	jutīgo	receptoru	activators,	ko	lieto	sekundāras	hiperparatireozes	–	
hroniskas nieru mazspējas un epitēlijķermenīšu karcinomas ārstēšanā.
	 	 •	Foscarnet:	pretvīrusu	medikaments	(jo	veido	intravaskulārus	kompleksus	ar	kalciju).
	 	 •	Helātu	terapija	(smago	metālu	izvadīšanai	no	organisma).
	 	 •	Saindēšanās	ar	fluorīdiem.	
 4) Magnija metabolisma slimības:
	 	 •	Hipomagnezēmija	samazina	PTH	sekrēciju	vai	PTH	rezistence,	kas	var	asociēties	ar	
normālu, zemu vai augstu PTH.

11. attēls. Hipokalciēmijai raksturīgais Truso simptoms - krampjveidīga plaukstas muskuļu kontrakcija, uzpumpējot tonometra 
manšeti virs sistoliskā spiediena un turot > 3 min.

 Klīniskā aina: 
 1) Akūtās pazīmes
	 	 •	Neiromuskulārās	(tetānija)	-	parestēzijas	(periorālas,	ekstremitatēs),	
laringospazms, bronhospazms, krampji, muskuļu raustīšanās, karpopedālais simptoms, Truso 
(Trousseau) pazīme (10. attēls).
  •	Kardiālās	-	pagarināts	Q-T	intervāls,	hipotensija,	sirds	mazspēja,	aritmijas
	 	 •	Oftalmoloģiskās	-	papilas	tūska	(papilledema).	
 2) Hroniskās pazīmes:
	 	 •	Ektopiska	kalcifikācija	(bazālajos	ganglijos).
	 	 •	Ekstrapiramidāli	simptomi.
	 	 •	Parkinsonisms.
	 	 •	Demence.
	 	 •	Subkapsulāra	katarakta.
	 	 •	Sausa	āda.

 Diagnostika:
 1) Laboratoriskā diagnostika: Ca, PTH, fosfors, 25-OH-D vitamīns, albumīns, Mg, kreatinīns.
 2) Radioloģiskā un instrumentālā diagnostika: EKG; atkarībā no iemesla: USG epitēlijķermenīšiem, 
USG vēdera dobumam, DT vēdera dobumam/krūškurvim, Rtg plaukstai (pie pseidohipoparatireoidisma 
iespējami saīsinātie 4., 5. metatarsālie kauli) u.c.
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HIPERKALCIĒMIJA

SSK-10: E83.52

 Raksturojums: paaugstināts kalcija līmenis serumā > 2,55 mmol/l ( > 10,2 mg/dl )

 Etioloģija un patoģenēze:
 1) Ar PTH (paratireoīdo hormonu jeb parathormonu) saistītie iemesli:
	 	 •	Primārs	hiperparatireoīdisms.
	 	 •	Pārmantotas	slimības,	kas	saistītas	ar	hiperparatireoīdismu:	MEN	I	(1.	tipa	multiplā	
endokrīnā neoplāzija), MEN IIa  (2a. tipa multiplā endokrīnā neoplāzija), ģimenes hipokalciūriskā 
hiperkalciēmija. 
	 	 •	Terciārs	hiperparatireoīdisms.	
 2) Ar PTH nesaistītie iemesli:
	 	 •	D	vitamīna	intoksikācija.
	 	 •	Hiperkalciēmija	pie	onkoloģiskām	slimībām:
   - PTHrp (parathormonam līdzīgā proteīna) izdalīšanās no malignajām šūnām;
   - Ekstrarenālās 1 alfa hidroksilāzes aktivēšana (paaugstinās kalcitriols 
jeb 1,25 D vitamīns);
   - Osteolītiskas kaulu metastāzes un lokālie citokīni. 
	 	 •	Medikamenti:	tiazīdi,	litijs,	teriparatīds,	A	vitamīns,	teofilīns.
	 	 •	Granulomatozes.	
   - Ekstrarenālās 1 alfa hidroksilāzes aktivēšana ( paaugstinās kalcitriols 
jeb 1,25 D vitamīns). 
 3) Citi iemesli: hipertireoīdisms, akromegālija, feohromocitoma, virsnieru mazspēja, 
imobilizācija, parenterāla barošana, piena alkāliju sindroms.

 Klīniskā aina: 
 1) Renālās klīniskās izpausmes: poliūrija, polidipsija, nierakmeņi, nefrokalcinoze, distāla renāla 
tubulāra acidize, nefrogēns bezcukura diabēts, akūta un hroniska nieru mazspēja;
 2) Gastrointestinālās klīniskās izpausmes: anoreksija, vemšana, slikta dūša, zarnu 
hipomotilitāte un aizcietējumi, pankreatīts, peptiska čūla;
 3) Kaulu- muskuļu sistēmas klīniskās izpausmes: muskuļu vājums, sāpes kaulos, 
osteopēnija/osteoporoze;
 4) Neiroloģiskās klīniskās izpausmes: pasliktinātas koncentrēsanās spējas, nogurums, 
apjukums, koma;
	 5)	Kardiovaskulārās	klīniskās	izpausmes:	saīsināts	Q-T	intervāls,	bradikardija,	hipertensija.
 
               Diagnostika:
 1) Laboratoriskā diagnostika: 
seruma Ca, koriģētais Ca (2. pielikums) vai jonizētais Ca, PTH, PTHrp D vitamīna metabolīti; kreatinīns, 
Ca un kreatinīns 24st urīnā (3. pielikums), seruma un urīna olbaltumu elektroforēze.

Hipokalciēmijas diagnostiskais algoritms:

D vitamīna 
deficīts 

Medikamentoza 
ārstēšana

Hroniska nieru 
slimība

Pseidohipopara-
tireoze

Hipoparatireoze

Hipokalcēmijai atbilstošās klīniskās pazīmes, ↓ Ca serumā

Hipokalciēmija apstiprinās

Radioloģiski u.c. izmeklējumi

PTH, fosfors, kreatinīns, D vit serumā

Medikamentoza / ķirurģiska ārstēšana

↓PTH
 N D vit, 

↑Fosfors

↑PTH
↓D vit,

↓Fosfors

↓PTH
vai N

↑PTH N 
↑Fosfors,

N kreatinīns, 
↓D vit

↑PTH
↓D vit, 

↑Fosfors, 
↑Kreatninīns

↑PTH
N vai 

↑Fosfors

Atkārtoti nosaka Ca, albumīnu,
koriģēto Ca vai jonizēto Ca

Kalcija patēriņš:
Audzēja destrukcija
Akūts pankreatīts

Osteoblastiskas metastāzes
Sepse

Anamnēze, fizikālā izmeklēšana 

Autoimūns poliglandulārs sindroms
Granulomatozes
Hemohromatoze

Iedzimti Ca maiņas defekti
HIV

+
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 2) Instrumentālā un radioloģiskā diagnostika – atkarībā no iespējamā hiperkalciēmijas 
iemesla:

EKG;
USG epitēlijķermenīšiem;
Osteodensitometrija;
Rtg krūškurvim;
DT vēdera dobumam/krūškurvim;
Kaulu scintigrāfija;
Kaulu Rtg.

Koriģētā kalcija līmeņa noteikšana pie hipoalbuminēmijas:

Ca	=	Caserumā + 0.8 x (normāls albumīns - pacienta aktuālais abumīns) mg/dL
• Normāls albumīns 4.4gm/dL  

vai

Ca=	Caserumā +0,02 x ( normāls albumīns - pacienta aktuālais albumīns ) mmol/l
• Normāls albumīns 44g/l

3. pielikums

Ca noteikšana 24h urīnā:

1. Pacients sāk vākt urīnu no rīta: 
					•	pirmā	rīta	porcija-	podā,
					•	pēc	tam	vāc	urīnu	aptuveni	3	litru	tilpuma	traukā	līdz	nākošajam	rītam,
					•	pirmā	nākošā	rīta	porcija	traukā;
2. Urīnu ielej urīnanalīzes trauciņā;
3. Uzraksta kopējo urīna daudzumu (ml) un nosūta uz laboratoriju;

4. pielikums

Hiperkalciēmijas diagnostiskais algoritms:

US epitēlijķermenīšiem
Epitēlijķermenīšu scintigrāfija

Osteodensitometrija
Ja aizdomas par MEN – sk. 

MEN izmeklēšanas algoritmu

Papildus radioloģiskie/
laboratoriskie izmeklējumi

Hiperkalciēmijai atbilstošās klīniskās pazīmes, ↑ Ca serumā

Hiperkalciēmija apstiprinās

Kirurģiska vai medikamentoza ārstēšana vai novērošana

Nosaka intakto PTH

Normāli 
PTHrp, D vit

Osteolītiskas 
kaulu 

metastāzes
Sarkoidoze

Pazemināts

Ģimenes 
hipokalciū-
riskā hiper-
calciēmija

↑25(OH) 
vit D

Vit D 
pārdozēšana

↑PTHrp

PTHrp 
producējošs 

audzējs

↑1,25D

Sarkoma, 
limfoma

Paaugstināts

Primāra 
hiperparatireoze

Terciāra 
hiperparatireoze

MEN I, MEN IIa

Atkārtoti nosaka Ca, albumīnu, koriģēto Ca
vai jonizēto Ca

Paaugstināts vai vidējs līdz augsti normāls

Nosaka Ca 24h urīnā
2,5-7,5mmol / 24h

Anamnēze, fizikālā izmeklēšana 

Pazemināts

PTHrp
D vitamīna metabolīti

+
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HIPOKALIĒMIJA

SSK-10: E87.6

 Raksturojums: dažādas etioloģijas klīnisks stāvoklis, kam raksturīgs zems kālija 
līmenis asinīs. 

 Etioloģija un patoģenēze:
 1) K uzņemšanas traucējumi:
	 	 •	Ēšanas	traucējumi:	anoreksija,	bulīmija,	badošanās,	alkoholisms.
	 	 •	Dentālas	problēmas,	grūtības	sakošļāt	vai	rīšanas	traucējumi.
	 	 •	Nepilnvērtīgs	uzturs,	raksturīgs	veciem	cilvēkiem	(=	„	tēja	ar	sausiņu”).
	 	 •	Stacionāra	pacientiem	–	zema	K	satura	i/v	šķīdumu	ievade.
 2) Pastiprināta K izdale:
	 	 •	↑ endogēnais minerālkortikoīdu daudzums – Kušinga sindroms, primārs vai 
sekundārs hiperaldosteronisms, adrenokortikāla karcinoma, ektopisks AKTH sindroms, iedzimta 
virsnieru hiperplazija.
	 	 •	Nieru	artērijas	stenoze	ar	hiperrenīnismu.
	 	 •	I	un	II	tipa	nieru	tubulārā	acidoze.
	 	 •	Hipomagnezēmija.
	 	 •	Ārstēšana	ar	glikokortikoīdiem	lielās	devās,	lakrica	un	Ķīnas	augu	preparāti	(	satur	skābi,	
kas inhibē 11-beta-hidroksisteroīddehidrogenāzi).
	 	 •	Iedzimtas	patoloģijas	–	Bartera	sindroms,	Gitelmana	sindroms,	Liddla	sindroms.
	 	 •	Osmotiska	diurēze	(	hiperglikēmija;	mannīts).		
	 	 •	Pastiprināts	gastroinestināls	zudums.	
	 	 •	Medikamenti	–	diurētiķi,	atsevišķi	penicilīnu	grupas	preparāti,	amfotericīns	B,	pretsēņu	
medikamenti, gentamicīns, cisplatīns, beta agonistu intoksikācija.
 3) Pastiprināta K pārvietošanās no entracelulārās uz i/cellulāro telpu:
	 	 •	Metabola	un	respiratora	alkaloze.
	 	 •	Insulīns,	i/v	glikozes	ievade.
	 	 •	Hipokaliēmiskā	periodiskā	paralīze.
	 	 •	Tireotoksiskā periodiskā paralīze ( visbiežāk – aziātiskās rases vīriešiem).
	 	 •	Barošanas	atsākšana	pēc	ilgstošas	badošanās.

 Klīniskā aina: biežākās sūdzības – nespēks un muskuļu vājums, var būt pazemināti dziļie 
cīpslu	refleksi.	Iespējams	arī	elpas	trūkums,	aizcietējumi,	samazināta	fiziskās	slodzes	tolerance,	
sirds ritma traucējumi. Pie smagas hipokaliēmijas – krampji un sāpes muskuļos. Atkarībā no 
hipokaliēmijas etioloģijas, iespējama arī arteriāla hipertensija (piem. hiperaldosteronisms, 
nieru artērijas stenoze, iedzimta virsnieru hiperplazija) vai relatīva arteriāla hipotensija (piem., 
Bartera sindroms). Raksturīgas izmaiņas elektrokardiogrammā – progresējoša T viļņa amplitūdas 
samazināšanās,	U	viļņa	amplitūdas	palielināšanās,	ST	segmenta	noslīdējums,	pagarināts	QTU	
intervāls, pagarināts P-R intervāls, aritmijas.

 Diagnostika:
 1) Rūpīga anamnēze (lietotie medikamenti, ģimenes anamnēze, ēšanas paradumi).
 2) Laboratoriskā izmeklēšana:
	 	 •	K	serumā,	Na,	Mg,	kreatinīns,	bikarbonāti,	glikoze,	KFK.

	 	 •	K	urīnā,	K	24	h	urīnā.
	 	 •	Pie	aizdomām	uz	konkrētu	saslimšanu	–	renīns,	aldosterons,	kortizols	serumā;	
aldosterons, kortizols, Na, K 24-stundu urīnā.
 3) Instrumentālā un radioloģiskā izmeklēšana:
	 	 •	EKG.
	 	 •	Pie	aizdomām	uz	konkrētu	saslimšanu	–	MRI	hipofīzei	(skat.	Kušinga	sindroma	
diagnostiku), DT virsnierēm pēc protokola (virsnieru adenoma, karcinoma?), nieru artēriju 
angiogrāfija.

Hipokaliēmijas diagnostiskais algoritms:

Veci cilvēki
Uzturs ar zemu K 

saturu
Anoreksija / bulīmija

Samazināta K uzņemšana
K zudums caur KZT

K pāreja intracellulāri

Rīta kortizols, renīns, aldosterons                                                     

Novirzes no normas

Leikozes / limfomas
B12 vitamīna 

deficīta terapija
Hemotransfūzija 

Vemšana
Caureja 

Norma

Hiperaldosteronisms
Nieru artēriju stenoze

Kušinga sindroms
Adrenokortikāla 

karcinoma

Hipokaliēmijai atbilstošie klīniskie simptomi un ↓K serumā

Hipokaliēmija apstiprinās

Atkārtotā analīze

Nav hipertensijas

Papildus radioloģiskā / laboratoriskā dg

Uztura korekcija / K aizvietojoša terapija 

Anamnēze, fizikālā izmeklēšana

Ir hipertensija

K zudums caur nierēm

Ķirurģiska / medikamentoza ārstēšana

+
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ŠĶIDRUMA UN ELEKTROLĪTU VIELMAIŅAS TRAUCĒJUMI ŠĶIDRUMA UN ELEKTROLĪTU VIELMAIŅAS TRAUCĒJUMI

HIPERKALIĒMIJA

SSK-10: E87.5

 Raksturojums: dažādas etioloģijas izraisīts klīnisks stāvoklis, kam raksturīgs paaugstināts 
kālija līmenis asinīs > 5,3 mEq/L. Tas ir dzīvībai bīstams stāvoklis, ko bieži grūti diagnosticēt, jo 
iztrūkst tipisku klīnisko pazīmju un simptomu, tādēļ vienmēr ir jāapsver tās iespējamība pacientiem, 
kam ir paaugstināts hiperkaliēmijas risks pamatsaslimšanas dēļ.

 Hiperkaliēmiju iedala:
 1) Viegla: 5,5-6,0 mEq/L. 
 2) Vidēja: 6,1-7,0 mEq/L. 
 3) Smaga: ≥7,0 mEq/L. 

 Etioloģija un patoģenēze:
 1) Pseidohiperkaliēmija (hemolīze, trombocitoze, leikocitoze, nepareiza asiņu ņemšanas 
tehnikas pielietošana). 
 2) Pastiprināta K pārvietošanās no i/cellulārās uz e/cellulāro telpu:
	 	 •	Acidoze.
	 	 •	Insulīna	deficīts/insulīna	rezistence.
	 	 •	Beta-blokatori, akūta digoksīna intoksikācija, sukcinilholīns, arginīna hidrohlorīds.
	 	 •	Ģimenes	hiperkaliēmiskā	periodiskā	paralīze.
 3) Pastiprināta endogēna kālija atbrīvošanās:
	 	 •	Hemolīze.
	 	 •	Rabdomiolīze.
	 	 •	Iekšēja	asiņošana.
 4) Pastiprināta kālija uzņemšana/ievade organismā:
	 	 •	I/v	kālija	ievade.
	 	 •	Diētas	kļūdas,	kālija	preparātu	p/o	lietošana	(reti,	parasti	pacientiem	ar	nieru	funkcijas	
traucējumiem).
 5) Samazināta kālija ekskrēcija:
	 	 •	Samazināts	glomerulu	filtrācijas	ātrums.
	 	 •	Samazināta	minerālkortikoīdu	aktivitāte.
	 	 •	Renalā	tubulārā	acidoze	(IV	tipa).
	 	 •	Medikamenti	-	nesteroīdie	pretiekaisuma	līdzekļi,	ciklosporīns,	kāliju	saudzējošie	
diurētiķi ( spironolaktons ), AKE-i, sartāni, heparīns, ketokonazols, metirapons.
 6) Laboratorijas kļūda!

 Klīniskā aina: klīniskie simptomi parasti ir viegli un nespecifiski, kas apgrūtina diagnostiku. 
Bieži to konstatē nejauši, veicot laboratorās analīzes citu iemeslu dēļ. Parsti dominē kardioloģiskā 
un neiroloģiskā simptomātika – vispārējs nespēks, parestēzijas, paralīze, sirdsklauves. Raksturīgas 
izmaiņas EKG: platāks un mazākas amplitūdas P vilnis, pagarināts PR intervāls, samazināta R 
amplitūda	QRS	kompleksā,	augsts	un	ass	T	vilnis,	saīsināts	QT	intervāls,	ST	intervāla	depresija,	
dažādas aritmijas.

 Izmeklēšana:
 1) Laboratoriskā diagnostika:
	 	 •	Pilna	asins	aina.
	 	 • K, Na, kreatinīns, GFĀ, Ca, bikarbonāti, LDH, ALAT, KFK, glikoze, asins gāzu sastāvs.
	 	 •	Digoksīns	asinīs	(ja	pacients	lieto	digoksīna	preparātus).
	 	 •	K,	Na	urīnā,	urīna	osmolalitāte.
	 	 •	Pie	aizdomām	uz	konkrētu	saslimšanu	–	rīta	kortizols,	renīns,	aldosterons,	izmeklēšana	
uz iedzimtu virsnieru hiperplāziju (skat.)
 2) EKG.
 3) Papildus izmeklējumi, atkarībā no pamatsaslimšanas.

Hiperkaliēmijas diagnostiskais algoritms:

Hiperkaliēmijai raksturīgie klīniskie simptomi, ↑K serumā

Laboratoriskā diagnostika saskaņā ar klīnisko ainu: kreatinīns, GFĀ,
rīta kortizols, AKTH, KFK, LDH, SF

↑kreatinīns, ↓GFĀ

Hroniska nieru slimība

Hiperkaliēmija apstiprinās

↓rīta kortizols, AKTH izmaiņas

Virsnieru mazspēja

Specifiska ārstēšana atkarībā 
no iemesla

Papildus izmeklējumi saskaņā 
ar algoritmu par primāru 

virsnieru mazspēju 

↑KFK vai ↑LDH vai ↑SF

Sabrūkošs audzējs
Rabdomiolīze

Asiņošana
Smaga fiziskā slodze

Hemolīze 

Papildus izmeklējumi 
saskaņā iespējamu iemeslu 

Atkārtota analīze, ievērojot 
parauga ņemšanas noteikumus

Anamnēze, fizikālā izmeklēšana +
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HIPOGLIKĒMIJMU SINDROMS HIPOGLIKĒMIJMU SINDROMS

HIPOGLIKĒMIJU SINDROMS

SSK-10: E16.2

 Raksturojums: dažādu iemeslu izraisīta glikozes līmeņa pazemināšanās asinīs, kas izraisa 
hipoglikēmijai raksturīgus simptomus. Biežākie hipoglikēmiju iemesli pacientiem bez cukura 
diabēta ir dažādu medikamentu lietošana, alkohols, smagas vispārējās saslimšanas (aknu, nieru vai 
sirds mazspēja, sepse).
 
 Etioloģija un patoģenēze:
 1) Simptomātiska hipoglikēmija:
	 	 •	Tukšas	dūšas	hipoglikēmija:
   - Ar hiperinsulīnismu: pacientiem ar insulinējamu cukura diabētu (nepietiekams 
uzturs, fiziska slodze, diabētiska autonomā neiropātija, insulīna pārdozēšana, stress, hipokortizolisms, 
diabētiska gastroparēze, grūtniecība, nieru mazspēja, medikamenti, etanols);  sulfonilurea, glinīdu 
preparātu pārdozēšana; ļaunprātīga insulīna/ sulfonilurea, glinīdu preparātu lietošana; autoimūna 
hipoglikēmija; insulinoma.
   - Bez hiperinsulīnisma: samazināta glikoneoģenēze aknās (aknu parenhīmas 
bojājums, ievērojams muskuļu masas zudums, badošanās, urēmija, virsnieru mazspēja, iedzimti 
ogļhidrātu metabolisma defekti); etanola hipoglikēmija; ekstrapankreātiskas lokalizācijas 
mezenhimālas izcelsmes audzēji, kas producē nepilnvērīgu IGF-II formu.
	 	 •	Pēcēšanas	jeb	reaktīvā	hipoglikēmija:	agrīna	(	2-3	h	pēc	ēšanas),	vēlīna	(3-5	h	pēc	
ēšanas).
   - Postgastrektomijas alimentāra hipoglikēmija (dempinga sindroms).
   - Funkcionāla alimentāra hipoglikēmija.
   - Aizkunģa dziedzera saliņu hiperplāzija.
	 	 	 -	Vēlīna	hipoglikēmija	(“slepens	diabēts”	=	occult	diabetes)	-	aizkavēta	agrīnā	
insulīna izdale no β šūnām, kas rada iniciālu hiperglikēmiju OGTT laikā, kam seko pastiprināta 
insulīna sekrēcija, radot hipoglikēmiju ( 4-5 stundas pēc OGTT).
 2) Asimptomātiska hipoglikēmija: ketoģenēze spēj nodrošināt nepieciešamos enerģijas 
resursus centrālajai nervu sistēmai:
	 	 •	Ilgstoša	badošanās,	ekstremāla	fiziska	slodze,	grūtniecība.

 Klīniskā aina: simpātiskās nervu sistēmas aktivācija ar adrenerģiskiem simptomiem 
(tremors, sirdsklauves, trauksme) un holīnerģiskiem simptomiem (svīšana, bada sajūta, parestēzijas); 
neiroglikopēniskie simptomi: apjukums, redzes traucējumi, uzvedības pārmaiņas, smagākos 
gadījumos – krampji un koma.

 Hipoglikēmijas diagnozi apstiprina Vipla triāde: 
	 	 •	Hipoglikēmijai	raksturīgi	simptomi
	 	 •	Zems	plazmas	glikozes	līmenis	simptomu	laikā	(noteikts	laboratorijā,	nevis	ar	
glikometru!).
	 	 •	Simptomu	mazināšanās	pēc	glikozes	uzņemšanas.

 Diagnostika: izmeklēšana veicama tikai tiem pacientiem, kam ir medicīniski dokumentēti 
Vipla triādes simptomi.
 1) Laboratoriskā izmeklēšana:

	 	 •	Glikoze,	C	peptīds	–	simptomu	laikā.
	 	 •	Pārējie	testi	tikai	ar	endokrinologa	nosūtījumu	specializētos	centros:	glikozes	līmenis	
pēc 1,0 mg i/v glukagona ievades, 72 stundu bada tests, insulīns, proinsulīns, insulīna antivielas, 
β-hidroksibutirāts, sulfonilurea metabolīti plazmā un urīnā. 
 2) Radioloģiska un instrumentāla izmeklēšana - pēc nepieciešamības.

Hipoglikēmijas sindroma diagnostiskais algoritms:

Hipoglikēmija

Papildus testi / radioloģiskie izmeklējumi 
diagnozes precizēšanai

Ārstēšana atkarībā no iemesla

Asimptomātiska hipoglikēmijaSimptomātiska hipoglikēmija

Pēcēšanas jeb reaktīvā 
hipoglikēmija

Bez hiperinsulīnisma

Nav CD:
nepamatota insulīna/ 

sulfonilurea un 
citu medikamentu 

lietošana? Insulinoma?

Postgastrektomijas 
alimentāra 

hipoglikēmija 
(dempinga 
sindroms)?

Aizkunģa dziedzera 
saliņu hiperplāzija?

Occult diabetes 
(„slepens diabēts” 4-5 

st pēc OGTT)?

Tukšas dūšas 
hipoglikēmija

Ar hiperinsulīnismu

Ir CD:
Nepiemērota 

insulīna terapija?
sulfonilurea 

pārdozēšana?

Aknu slimības?
Etanola izraisīta 
hipoglikēmija?

Neiroendokrīnie 
tumori?

Nav jāizmeklē.
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MEN SINDROMI MEN SINDROMI

MEN SINDROMS

SSK-10: D44.9

 Raksturojums: multiplas endokrīnās neoplāzijas (MEN) sindroms raksturojas ar divu vai 
vairāku audzēju veidošanos endokrīnos dziedzeros vienam pacientam, tā ir ģenētiska slimība, kas 
pārmantojas autosomāli dominanti. Atklājot MEN sindromu vienam no ģimenes locekļiem, veicot 
ģenētiskos testus, iespējams savlaicīgi sindromu atklāt citiem ģimenes locekļiem un savlaicīgi 
diagnosticēt vai novērst audzējus. Biežāk sastopamās MEN sindromu formas ir MEN1 un MEN2.

 Etioloģija un patoģenēze: autosomāli dominantas mutācijas, bieži proto-onkogēnos. 
Sastop kā pārmantotas, tā arī de novo mutācijas.

 Klīniskā aina: atkarīga no skarto endokrīno dziedzeru izdalīto hormonu hipersekrēcijas 
simptomiem. 
 1) MEN1 – var izraisīt 20 dažādus endokrīnus un neiroendokrīnus audzējus, visbiežāk: 
epitēlijķermenīšu adenomu ar primāru hiperparatireozi 90%; entero - pankreatiskus audzējus 
30-70% (no tiem 20-55% nesekretējoši un PPomas; 40% gastrinomas, 10% insulinomas; 
glikagonomas<1%; VIPomas <1%); hipofīzes priekšējās daļas audzējus 30-40%; virsnieru garozas 
audzējus 40%, retāk tīmusa karcinoīdu; bronhiālu karcinoīdu. Ģenētiski – MEN1 gēna mutācija 11q13 
hromosomā. 
 2) MEN2:
	 	 •	MEN2A	–	medulārs	vairogdziedzera	vēzis	90%;	feohromocitomas	50%	(vienpusēja	vai	
abpusēja); paratiroīdas adenomas – hiperparatireoze 20-30%; Hiršprunga slimība. Ģenētiski – RET 
gēna mutācija 10cen-10q 11.2 hromosomā.
	 	 •	MEN2B	-	medullārs	vairogdziedzera	vēzis	90%	(agresīvu	gaitu);	feohromocitoma	40-
50% ; marfanoīds izskats; gļotādu un intestinālas ganglioneirinomas. Ģenētiski – RET gēna mutācija 
10cen-10q 11.2 hromosomā.
	 	 •	Ģimenes	medullārs	vairogdziedziedzera	vēzis	100%.
 3) Citi MEN sindromu varianti:
	 	 •	von	Hippel	Lindau	slimība:	CNS	vai	radzenes	hemangioblastomas;	nieru	cistas,	
karcinomas; feohromocitomas; aizkuņģa dziedzera audzēji. 3p35-36 hromosomā VHL gēna 
mutācija.  
	 	 •	Neirofibromatoze	jeb	Reklinghauzena	slimība:	daudzas	ādas	un	zemādas	
neirofibromas 95%, neirofibrosarkomas 6%, duodena karcinoīds 1%, feohromocitomas 0,1 – 5 %. 17 
hromosomā NF-1 gēna mutācija.
	 	 •	MEN4:	hiperparatireoze;	hipofīzes	audzējs	–	akromegālija;	virsnieru,	nieru,	gonādu	
(testis) audzēji; angiolipomas. 12p13 hromosomā CDKN1B mutācija.
	 	 •	Hiperperatireozes	–	žokļa	audzēja	sindroms:	hiperparatireoze	80%	(15%	
epitēlijķermenīšu karcinoma); žokļa audzējs (ossificējošas fibromas) 30%; nieru patoloģija 
(cistas, hemartromas, adenomas, karcinomas) 15%; dzemdes audzēji 75%; aizkuņģa dziedzera 
adenocarcinoma 2%; testis audzēji <2%; Hürtle šūnu vairogdziedzera adenomas <2%. 1q24-q32 
hromosomas 110 cdc73 mutācija.
	 	 •	Ģimenes	izolēta	primāra	hiperparatireoze	–	HRPT2/CDC73	un	CASR	gēnu	mutācijas.
	 	 •	Carney	komplekss	(aprakstījis	Carney	1985.g.):	ādas	pigmentplankumi	65%;	
miksomas: ādas miksomas 45%; sirds miksomas 72%; krūts dziedzeru miksomas 42%; testis audzēji 
56%; primāra pigmentēta nodulāra virsnieru slimība 45%, bieži asimptomātiska, bet var būt ar 

hiperkortizolismu; hipofīzes audzējs – akromegālija 10%; švammomas 5%. PRKAR1A (70%) vai 
PDE11A; PPE8B gēnu mutācijas.

 Diagnostika: sekojošiem pacientiem nepieciešami ģenētiskie testi, lai atklātu iespējamu 
MEN sindromu:
 1) Ja pacientam 2 vai vairāki endokrīni audzēji, kas raksturīgi kādam no MEN sindromiem.
 2) Ja pirmās pakāpes radiniekam atklāta kāda no MEN mutācijām.
 3) Jauniem (cilvēkiem jaunākiem par 30 gadiem) ar hipofīzes makroadenomām. 
 4) Jauniem (cilvēkiem jaunākiem par 45 gadiem) ar primāru hiperparatireozi vai jebkurā 
vecumā, ja primāras hiperparatireozes recidīvi.
 5) Visiem pacientiem ar feohromocitomām vai paragangliomām (augstāks ģenētisko 
mutāciju risks, ja pacients jaunāks par 30 gadiem, ja ģimenes anamnēzē feohromocitomas, ja 
bilaterālas feohromocitomas).
 6) Visiem pacientiem ar medullāru vairogdziedzera vēzi. Izmeklēt vai nav feohromocitoma, primāra 
hiperparatireoze; veikt ģenētiskos testus, īpaši gados jaunākiem pacientiem jaunākiem par 45 gadiem
 7) Pacientiem ar insulinomām, gastrinomām.

Pacientiem ar konstatētu mutāciju (izmeklējumu apkopojums pacientiem ar MEN1 sindroma risku 
5. tabulā)
 1) Diagnozes pierādīšanai nepieciešama histopatoloģiska izmeklēšana. Izmanto: 
biopsiju materiālu no primārā audzēja vai metastāzēm (piem., aknās, limfmezglā), 
operācijas laikā iegūtus audzēja audus. 
Lai standartizētu NET  morfoloģisko izmeklēšanu, visiem preparātiem obligāti jāveic sekojoša 
imūnhistoķīmiskā izmeklēšana, nosakot:
Sinaptofizīnu
Hromogranīnu A;
Proliferācijas marķieri Ki67/MIB1
 2) Veikt pirmās pakāpes radiniekiem ģenētisko testēšanu uz konkrēto mutāciju.
 3) Pacientiem stingra novērošana dinamikā – atbilstoši iespējamai neoplāzijai.
 4) Bērniem ar konstatētu mutāciju un iespējamu agresīvu medullāru vairogdziedzera vēzi 
profilaktiska tireoīdektomija.
 5) Pacientiem ar konstatētu RET mutāciju un augstu MEN2 sindroma risku: kalcitonīns, 
kalcijs, PTH; metanefrīni asinīs vai kateholamīni 24 h urīnā. Vēlams izvairīties no vairogdziedzera 
punkcijas biopsijas, ja diagnoze ir jau apstiprināta ģenētiski un laboratoriski (kalcitonīns).
 6) Radioloģiskie izmeklējumi: feohromocitoma - DT virsnierēm; MIBG scintigrāfija; DT/MRI/
Octroscan - medullāra vēža metastāžu skrīningam.
 7) Novērošana dinamikā (kalcitonīns, CEA, kateholamīni 24 stundu urīnā, Ca, PTH), sākotnēji 
pēc 6 mēnešiem, turpmāk 1 x gadā.
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POLIGLANDULĀRIE AUTOIMŪNIE SINDROMIMEN SINDROMI

Audzējs Vecums, no kura 
veikt testus (g.) Bioķīmiskie testi reizi gadā Attēldiagnostika (ar noteik-

tu laika intervālu)

Epitēlijķermenīši 8 Ca; PTH nav

Aizkuņģa dziedzeris
Gastrinoma
Insulinoma
Citi NET

20
5

<10

Gastrīns
Glikozes līmenis tukšā dūšā, insulīns
HromogranīnsA, pankreatiskais poli-

peptīds, glikagons, VIP

Nav
Nav

MRI, DT vai EUS (reizi gadā)

Hipofīze 5 Prolaktīns, IGF-1 MRI (ik pēc 3 gadiem)

Virsnieres <10
Neveikt, ja nav funkcionējoša audzēja 

simptomu vai audzējs >1 cm, kas 
atklāts attēlā

MRI vai DT (reizi gadā ar 
pancreas vizualizāciju)

Tīmusa vai bronhiāls 
karcinoīds

15 Nav
DT vai MRI (ik pēc 1-2 

gadiem)

5.tabula. Bioķīmiskie un radioloģiskie izmeklējumi pacientiem ar augstu MEN1 sindroma risku.

POLIGLANDULĀRIE AUTOIMŪNIE SINDROMI (PAS)

SSK-10: E31.0

 Raksturojums: poliglandulāru autoimūnu sindromu (PAS) raksturo divu vai vairāku 
endokrīnu autoimūnu slimību manifestācija vienam pacientam, kuram autoimūno slimību vienotās 
patoģenēzes dēļ var vienlaicīgi izpausties arī neendokrīnas autoimūnas slimības.

PAS iedala 3 tipos, atkarībā no klīniskajām izpausmēm un patoloģiju kombinācijām, saslimšanas 
vecuma un pārmantošanas veida. 
 
 Epidemioloģija un etioloģija:
 1) PAS I:
	 	 •	Ļoti	reti,	incidence	<	1	:	100		000	gadā,	siev./vīr.	=	3/4,	monogēns	pārmantošanas	veids	
(AIRE gēna mutācijas); 
	 	 •	Klīniskā	manifestācija	bērnībā.
 2) PAS II:
	 	 •	Salīdzinoši	bieži,	incidence	1–2	:	10		000	gadā,	siev.	:	vīr.	=	3:1,	autosomāli	dominantais	
pārmantošanas veids ar dažādu ekspresijas pakāpi saistīts ar mutācijām HLA DR3 un/vai HLA – DR4 
gēnā; 
	 	 •	Klīniskā	manifestācija	iespējama	jebkurā	vecumā,	bet	biežāk	30-40	gadu	vecumā.
 3) PAS III: 
	 	 •	Reti,	biežāk	sievietēm,	nekā	vīriešiem;
	 	 •	Manifestācija	-	pusmūžā.

 Klīniskā aina: atkarīga no PAS tipa un iesaistītajiem orgāniem.
 1) 1. tipa poliglandulārais autoimūnais sindroms (PAS I, saukts arī par APECED vai Vaitekera 
(Whitaker) sindromu) manifestējas agrā bērnībā un tā pirmā klīniskā pazīme ir nepārejoša ādas un 
gļotādu kandidoze. Kā nākošā parasti līdz 10 gadu vecumam pievienojas hipokalciēmija (krampji, 
parestēzijas, izmaiņas EKG) sakarā ar autoimūnu hipoparatireozi. Autoimūna virsnieru mazspēja 
(Adisona slimība) šiem pacientiem parasti manifestējas 10-30 gadu vecumā ar sūdzībām par 
vājumu, nespēku, kas vairāk izteikts vairāk dienas otrajā pusē, objektīvi - ortostātisku hipotensiju, 
ādas, gļotādas hiperpigmentāciju.
 2) 2. tipa poliglandulārais autoimūnais sindroms (PAS II, saukts arī par Šmidta (Schmidt) 
sindromu) manifestējas 20-60 gadu vecumā, biežākā patoloģiju kombinācija ir autoimūns tireoidīts 
un Adisona slimība un/vai 1. tipa cukura diabēts.
 3) 3. tipa poliglandulārais autoimūnais sindroms (PAS III) manifestējas pusmūžā, šiem 
pacientiem ir vairāku autoimūnu patoloģiju kombinācija, kurā nav autoimūnas virsnieru mazspējas.
	 	 •	PAS	IIIA	–	autoimūns	tireoidīts	+	1.	tipa	cukura	diabēts	
	 	 •	PAS	IIIB	–	autoimūns	tireoidīts	+	perinicioza	anēmija
	 	 •	PAS	IIIC	–	autoimūns	tireoidīts	+	vitiligo	un/vai	alopēcija	(alopecia areata) un/vai cita 
organospecifiska autoimūna slimība.

MEN sindromu diagnostiskais algoritms:

Mutāciju neatrod

Pacienti ar MEN sindromam 
atbilstošiem simptomiem

Ģenētiskais skrīnings

Pacientu ar pierādītu MEN sindromu 
vai 1. pakāpes asimptomātiski radinieki 

Ģenētiskais skrīnings

Mutācija pierādīta Mutāciju neatrod

Nav
jānovēro

Laboratoriskā un radioloģiskā 
izmeklēšana saskaņā ar 
ģenētisko MEN formu

Ārstēšana vai profilaktiska ārstēšana, novērošana saskaņā ar rekomendācijām konkrētai MEN formai

Novērošana saskaņā ar rekomendācijām konkrētai MEN formai

Izmeklēšana un ārstēšana 
saskaņā ar konkrētu audzēju



60 61

POLIGLANDULĀRIE AUTOIMŪNIE SINDROMI POLIGLANDULĀRIE AUTOIMŪNIE SINDROMI

PAS Endokrinoloģija Dermatoloģija Gastroenteroloģija Hematoloģija Citi

PAS I

Adisona s-ba 
Hipoparatireoze

Autoimūns tireoidīts 
1 tipa CD 

Primārs hipogonā-
disms

Hroniska ādas-gļot-
ādas kandidoze 
Alopecia areata

Vitiligo 

Autoimūns hepatīts
Perniciozā anēmija

Asplēnisms
Keratopātija
Progresīva 
miopātija

PAS II
Adisona slimība 

Autoimūns tireoidīts 
1 tipa CD 

Alopecia areata
Vitiligo 

Celiakija 
Autoimūns hepatīts

Perniciozā anēmija 
Idiopātiskā trombo-
citopēniskā purpura 

IgA deficīts
Serozīts

Goodpasture 
sindroms

PAS III A
Autoimūns tireodīts

1 tipa CD
Sarkoidoze

Sjögrena  sin-
droms

Reimatoīdais 
artrīts

Celiakija
Hipogonādisms
Myastenia gravis

PAS III B Autoimūns tireoidīts Perniciozā anēmija

PAS III C Autoimūns tireodīts
Vitiligo

Alopecia areata

6. tabula. PAS klasifikācija.

 4) Citi reti poliendokrīni autoimūni sindromi:
	 	 •	Ar	X-hromosomu	saistīts	poliendokrinopātijas,	imūnās	disfunkcijas	un	diarejas	sindroms	
(saukts	arī	par	IPEX	vai	XLAAD	sindromu)	ir	ļoti	rets,	manifestējas	neonatālajā	periodā	un	bieži	ir	fatāls;
	 	 •	Ar	hromosomu	anomālijām	(Dauna	sindromu,	Tērnera	sindromu)	saistīta	autoimūno	
patoloģiju kombinācija, kurā ietilpst 1. tipa cukura diabēts, hronisks tireoidīts u.c. patoloģijas;
	 	 •	POEMS	sindroms	ir	ar	plazmocitomu	saistīta	autoimūno	patoloģiju	kombinācija,	kurā	
ietilpst arī polineiropātija, organomegālija, endokrinopātijas, ādas izmaiņas; 
	 	 •	Ar	timomu	saistīta	autoimūno	patoloģiju	kombinācija,	kurā	ietilpst	miastēnija	gravis,	
Greivsa slimība, sarkano šūnu aplāzija;
	 	 •	Volframa	sindroms	jeb	DIDMOAD	sindroms	ir	iedzimta	patoloģiju	kombinācija,	kurā	
ietilpst bērnībā sācies bezcukura diabēts, cukura diabēts, redzes nerva atrofija, kurlums;
	 	 •	Kearns	–	Sayre	sindroms	ir	iedzimta	patoloģiju	kombinācija,	kurā	ietilpst	
oftalmoplēģija, tīklenes deģenerācija, diabēts, tireoidīts, hipoparatireoze;
	 	 •	B-tipa	insulīna	rezistences	sindroms,	pie	kura	atrod	insulīna	receptoru	autoantivielas,	
raksturīga arī hipoglikēmija, hiperglikēmija, sarkanā vilkēde;

 Izmeklēšana: atkarīga no klīniskās ainas un iesaistītajiem orgāniem.

Izmeklējumi Endokrinoloģija Derma-
toloģija

Gastroentero-
loģija Hematoloģija

Pilna asins aina Pilna asins aina Pilna asins aina Pilna asins aina

Bioķīmija Na, K, Ca, P, kreatinīns, glikoze
ALAT ASAT, GGT, 

bilirubīns

Hormonālais 
spektrs

TTH, fT4, fT3, PTH, FSH, LH, testosterons, estradiols, 
prolaktīns, kortizols, AKTH

Imunoloģija
Antivielas pret Langerhansa saliņu šūnām, Anti 
GAD, AvTPO, Av TSHR, antiadrenālās antivielas, 
kuņģa parietālo šūnu antivielas, antigliadīna Av

B12 vitamīns

Fizikālā 
izmeklēšana Biopsija

FGS
Aknu biopsija

FGS

7. tabula. Izmeklēšanas metodes pacientiem ar aizdomām par PAS.

PAS diagnostiskais algoritms:

Pilna asins aina un 
bioķīmiskie izmeklējumi, B12 

vitamīna līmenis serumā

Vairogdziedzera 
ultrasonogrāfija, 

vēdera dobuma orgānu 
ultrasonogrāfija, 

DT videnei

Hormonu izmeklējumi:
TSH, fT4, fT3, PTH, FSH, LH, 
testosterons, estradiols, 

prolaktīns, kortizols, AKTH

Ģenētiskie izmeklējumi:
kariotipa noteikšana, 

gēnu testi
(AIRE,	FOXP3	u.c.)	

Imunoloģiskie izmeklējumi:
Antivielas (Av) pret 

Langerhansa saliņu šūnām, 
Anti GAD, AvTPO, Av TSHR, 

antiadrenālās antivielas, 
kuņģa parietālo šūnu 

antivielas, antigliadīna Av

Poliglandulārajiem autoimūnajiem sindromiem 
atbilstošas klīniskās pazīmes

Rūpīga anamnēzes ievākšana, ieskaitot ģimenes 
anamnēzi, rūpīga fizikālā izmeklēšana

Medikamentoza ārstēšana

+

+

+
+

+

+
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PĀRMĒRĪGI GARŠ AUGUMS

SSK-10: netiek izmantots

 Raksturojums: par pārmērīgi garu uzskata bērnu, kura augums jebkurā vecumā 
augšanas līknē ir 85.pc jeb + 2 SD virs vidējā. Paātrinātu augšanu var novērot gan intrauterīnā 
periodā, gan postnatāli un tā var būt īslaicīga jeb simptomātiska vai pastāvīga. Kaut arī pārmērīgi 
garš augums nav reta patoloģija, tomēr tā cēlonis var būt nediagnosticēta endokrīna vai 
mataboliska slimība, kas prasa specifisku ārstēšanu.
 Epidemioloģija: vidēji 1,8% no bērniem dažādu iemeslu dēļ novēro paātrinātu augšanu.
 Klīniskā aina: paātrināta augšana var būt vai jau kopš dzimšanas, vai arī tā attīstās 
jebkurā augšanas periodā. Klīniskā ainā bez garāka auguma var būt arī dažādas citas izmaiņas, kas 
saistāmas ar konkrēto cēloni.
 Etioloģija un patoģenēze:
Īslaicīgi garāka auguma iemesli (simptomātiski garš augums):
	 	 •	Jaundzimušo	makrosomija	(mātei	cukura	diabēts	vai	gestācijas	diabēts);
	 	 •	Pārēšanās	izraisīta	aptaukošanās	(hiperalimentāra	adipozitāte);
	 	 •	Primārs	hipogonādisms;
	 	 •	Hipertireoze	(pusaudžu	vecumā);
	 	 •	Dzimumsteroīdu	ekscess	(gonādu	vai	adrenālas	izcelsmes);
	 	 •	Priekšlaicīga	savam	dzimumam	raksturīgo	dzimumpazīmju	attīstība	(izoseksuāla	
pubertas praecox):
   - īstā, centrālā pubertas praecox,
   - pseidopubertas praecox.
	 	 •	Priekšlaicīga	pretējam	dzimumam	raksturīgo	dzimumpazīmju	attīstība	
(heteroseksuāla pubertas praecox):
   - virilizējošas patoloģijas,
   - feminizējošas patoloģijas.
Pastāvīgi garāka auguma iemesli: 
 1) Paātrināta intrauterīnā augšana: Sotos sindroms (cerebrāls gigantisms), Weaver 
sindroms, Beckwith-Wiedemann sindroms.
 2) Paātrināta postnatālā augšana, kas rezultējas ar garāku augumu bērna vecumā:
	 	 •	Konstitucionāli	garš	augums	(raksturīgs	ģimenei);
	 	 •	Kā	vairāku	iedzimtu	ģenētisku	sindromu	izpausme;	
	 	 •	Augšanas	hormona	hipersekrēcija	(pituitārs	gigantisms);
	 	 •	Multipla endokrīna neoplāzija ar augšanas hormona hipersekrēciju (MEN-1);
	 	 •	Pārēšanās	izraisīta	aptaukošanās	(hiperalimentāra	adipozitāte);
 3) Paātrināta postnatālā augšana, kas rezultējas ar garāku augumu pieaugušā vecumā:
	 	 •	Konstitucionāli	garš	augums	(raksturīgs	ģimenei);
	 	 •	Augšanas	hormona	hipersekrēcija	(pituitārs	gigantisms);
	 	 •	Marfāna	(Marfan)	sindroms;
	 	 •	Testikulārās	feminizācijas	sindroms	(androgēnu	nejūtības	sindroms);
	 	 •	Klainfeltera	(Klinefelter)	sindroms;	
	 	 •	Aizkavēta	pubertāte	(pubertas	tarda);
	 	 •	Sekundārs	hipogonādisms;
	 	 •	Zēni	ar	estrogēnu	deficītu:
   - estrogēnu rezistence,
   - aromatāzes deficīts.

 Diagnostika:
 1) Racionāla pārmērīgi gara auguma sijājošā diferenciāldiagnostika nepieciešama 
bērniem un pusaudžiem, kuriem:
	 	 •	Augums	ir	85.pc	vai	+	2	SD	virs	vidējā;
	 	 •	Ķermeņa	disproporcijas,	disembrioģenēzes	stigmas;
	 	 •	Aizkavēta	pubertāte;
	 	 •	Meitenes	ar	primāru	amenoreju;
	 	 •	Zēni	ar	hipogonādismu,	kriptorhismu,	ginekomastiju;
	 	 •	Iedzimts	mitrālās	vārstules	prolapss;
	 	 •	„Kafija	ar	pienu”	ādas	elementi.
 2) Laboratoriskā diagnostika:
	 	 •	Hormonālās	analīzes:	FSH,	LH,	estradiols,	testosterons,	17alfaOH	progesterons,	IGF-1,	
TSH, fT4;
	 	 •	Kariotips;
	 	 •	Nieru	funkcionālās	proves,	glikoze	asinīs;
	 	 •	Homocisteīna	līmenis	asinīs.
 3) Radioloģiskā diagnostika:
	 	 •	Rentgenoloģiskais	kaulu	vecums;
	 	 •	Mazā	iegurņa	USG;
	 	 •	Nieru	USG;
	 	 •	ehoKG;
	 	 •	MRI	hipotalama	un	hipofīzes	rajonam	(ja	ir	indikācijas).
 4) Diagnozes apstiprinošie hormonālie testi / funkcionālās proves veicami vienīgi 
endokrinoloģijas stacionārā vai dienas stacionārā.

Pārmērīgi gara auguma diagnostiskais algoritms:

Atrod

Radioloģiskā diagnostika:
Rtg-loģiskais kaulu vecums

Mazā iegurņa USG
Nieru USG

ehoKG
MRI hipotalama–hipofīzes rajonam

Laboratoriskā diagnostika: 
FSH, LH, estradiols, testosterons, 17-alfa-

OH-progesterons, IGF-1, TSH, fT4

Kariotips,
Nieru funkcionālās proves, glikēmija,

Homocisteīna līmenis asinīs

Vecumam neatbilstoši garš augums

Norādes uz patoloģiju

Anamnēze, fizikālie izmeklējumi, vecāku augumi, 
antropometrija, augšanas ātruma mērījumi

Iztrūkst Konstitucionāli garš augums

Apstiprinošie endokrinoloģiskie testi un specifiskā 
ārstēšana atkarībā no iemesla
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PĀRMĒRĪGI MAZS AUGUMS

SSK-E34.3

 Epidemioloģija: samērā bieži - aptuveni 2,5% no cilvēkiem dažādās populācijās novēro 
mazu augumu, pie kam nezināma iemesla jeb idiopātiski mazs augums atrodams apmēram 
1,2% no cilvēkiem. Tomēr augšanas hormona deficīta biežums ir sastopams reti - 1 : 2500. kaut arī 
pārmērīgi mazs augums nav reta patoloģija, tomēr tā cēlonis var būt nediagnosticēta endokrīna vai 
mataboliska slimība, kas prasa specifisku ārstēšanu.

 Raksturojums: augšanas process uzskatāms par vienu no galvenajiem parametriem 
bērna vispārējā veselības stāvokļa raksturošanai, jo jebkurš ilgstošs veselības traucējums augšanu 
var palēnināt. Mazs augums pats par sevi nav slimība, bet statistiski definēts garuma slieksnis, kas 
var būt gan pilnīgi veseliem bērniem, gan pie slimībām, kas asociējas ar mazu augumu, gan arī kā 
nediagnosticētas patoloģijas rezultāts. 

 Bērns ir mazs, ja:
 1) Augums ir mazāks par – 2.0 SD jeb 15.pc zem vidējā,
 2) Augums ir zem - 2 SDS zem vidējā un augšanas ātrums pēdējā gada laikā samazinājies 
zem 3 cm/gadā,
 3) Augums ir vairāk kā - 1.5 SDS zem individuālā augšanas kanāla.

 Etioloģija un patoģenēze:
 Maza auguma klasifikācija (ESPE 2008):
  A – Primāra augšanas aizture.
  A1 – klīniski definēti sindromi: Ternera sindr., Nūnana (Noonan) sindr., Cornelia de Lange 
sindr., Didžordži (DiGeorge) jeb velokardiofaciālais sindr., Dauna sindr., Prādera-Villija (Prader-Willi) 
sindr., Silver-Russel sindr.
  A2 – mazs gestācijas vecumam (MGV) bez augšanas pīķa līdz 3 g.v.
  A3 – skeleta displāzijas: ahondroplāzija, hipohondroplāzija, dishondrosteoze, osteogenesis 
imperfecta, mukopolisaharidoze, mukolipidoze (II un III tipi)
 B – Sekundāra augšanas aizture.
  B1 – malnutrīcija.
  B2 – augšanās aizture hronisku neendokrīnu slimību dēļ. 
  B3 – augšanas hormona deficīts (sekundārs IGF-1 deficīts): idiopātisks, ģenētisks, 
asociācijā ar galvas malformācijām (septo-optiskā displāzija, tukšo turku sedlu sindroms), iegūts 
(kraniofaringeoma, citi hipofīzes audzēji), galvas trauma, CNS infekcijas, granulomatozās slimības.
  B4 – primārs IGF-1 deficīts un rezistence (augšanas hormona bioloģiskās aktivitātes un 
signāltransdukcijas defekti, IGF-1 deficīts, IGF-1 rezistence (IGF-1 signāltransdukcijas defekti).
  B5 – metabolās patoloģijas: Ca un P metabolisma traucējumi, ogļhidrātu, lipīdu, 
aminoskābju, organisko skābju metabolisma traucējumi.
  B6 – citi endokrīni traucējumi: Kušinga sindroms, hipotireoze, leprehaunisms, slikti 
kompensēts cukura diabēts, priekšlaicīga kaulu augšanas zonu slēgšanās sakarā ar priekšlaicīgu 
pubertāti (pubertas praecox), hipertireozi, iedzimtu virsnieru garozas hiperplāziju, eksogēnu 
adrogēnu vai estrogēnu lietošanu.

  B7 – psihosociāli iemesli: emocionāla deprivācija, anoreksija (anorexia nervosa), 
depresija.
  B8 – jatrogēni iemesli: sistēmiska un lokāla glikokortikoīdu terapija, ķīmijterapija, staru 
terapija.

 C – Idiopātiski mazs augums.
  C1 – Ģimenes mazs augums
  C2 – Konstitucionāla fiziskās un dzimumattīstības aizture

 Klīniskā aina: lēns augšanas temps vai jau kopš dzimšanas, vai attīstās jebkurā augšanas 
periodā. Pārējā klīniskā aina saistīta ar konkrētu cēloni.

 Diagnostika:
 1) Lai izvērtētu bērna augšanas procesu, nepieciešams:
	 	 •	Regulāri	veikt	antropometriskos	mērījumus	(1.	dzīves	gadā	–	reizi	mēnesī;	līdz	4	gadu	
vecumam – reizi 6 mēnešos, pēc 4 g.v. līdz 18 g.v. – reizi gadā) un atzīmēt tos bērna individuālajā 
augšanas līknē;
	 	 •	Jebkurā	vecumā	izvērtēt	sekundārās	dzimumpazīmes;
	 	 •	Dzimšanas	svara,	auguma	izvērtējums;	
	 	 •	Vidējais	mērķa	augums	(vecāku	augumi);
	 	 •	Izvērtēt	augšanas	ātrumu	–	vai	normāls	vecumam?
	 	 •	Novērtēt	dismorfijas,	stigmas;
	 	 •	Ķermeņa	proporcijas;
	 	 •	Slimību	anamnēze	–	patoloģiju	ietekme	uz	augšanu;	
	 	 •	Psihosociālā	situācija;
	 	 •	Uztura	režīma	izvērtējums.
 2) Laboratoriskā skrīningdiagnostika:
	 	 •	Pilna	asins	aina;
	 	 •	Kreatinīns,	sārmainā	fosfatāze,	K,	Ca,	P,	amilāze,	albumīns,	kopējais	IgA;	
	 	 •	Skābju	–	bāzu	līdzsvars	(bērniem	līdz	3	gadu	vecumam);
	 	 •	TSH,	fT4;
	 	 •	IGF-1;
	 	 •	Transglutamināzes	IgA.
 3) Attēldiagnostika:
	 	 •	Rentgenoloģiskais	kaulu	vecums;
	 	 •	Mazā	iegurņa	USG;
	 	 •	Vēdera	dobuma	orgānu	USG;
	 	 •	ehoKG,	EKG.
 4) Endokrīno diagnožu apstiprinošie hormonālie testi (veicami vienīgi endokrinoloģijas 
stacionārā vai dienas stacionārā).
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12. attēls. Latvijas augšanas līknēm gan meitenēm, gan zēniem (A). 12. attēls. Latvijas augšanas līknēm gan meitenēm, gan zēniem (B).
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12. attēls. Latvijas augšanas līknēm gan meitenēm, gan zēniem (C). 12. attēls. Latvijas augšanas līknēm gan meitenēm, gan zēniem (D).
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Pārmērīgi maza auguma diagnostiskais algoritms:

Specifiska turpmāka 
izmeklēšana un terapija

TSH, fT3, fT4

Augšanas hormona 
stimulācijas testi 

Kariotips meitenēm ar 
izteikti īsu augumu

Anamnēze, fizikālie izmeklējumi, vecāku 
augumi, antropometrija, augšanas ātrums

Specifiski testi diagnozes pierādīšanai
Specifiska ārstēšana

Augšanas ātruma kontrole
Instrukcijas vecākiem

Rutīnas skrīninga testi (ja kaulu vecums 
atpaliek vai augums zem -3SD vai 

pazemināts augšanas ātrums)

Hb, asins aina, rutīnas urīna analīze
Asiņu gāzes (acidoze?), K, P, Na, Cl  un 

sarmainā fosfatāze serumā
Kreatinīns, olbaltums serumā

IGF-1

Rtg-kaulu vecums

Īss augums

Norādes uz patoloģiju

Atrod

Patoloģija

Iztrūkst

Norma

Norma

Idiopātiski īss augums

+

PRIEKŠLAICĪGA PUBERTĀTE (PUBERTAS PRAECOX)

SSK-10: E30.1; E22.8 (centrāli izraisīta priekšlaicīga pubertāte); E25 (adrenoģenitālie traucējumi)

 Raksturojums: sekundāro dzimumpazīmju attīstība zēniem pirms 9 gadu vecuma, 
meitenēm pirms 8 gadu vecuma. Kaut arī priekšlaicīga pubertāte pati par sevi nav reta patoloģija, 
tomēr tās cēlonis var būt nediagnosticēta endokrīna vai mataboliska slimība, kas prasa specifisku 
ārstēšanu.

 Etioloģija un patoģenēze:
 I. Priekšlaicīga savam dzimumam raksturīgo dzimumpazīmju attīstība (izoseksuāla 
pubertas praecox)
 1) Īstā vai centrālā pubertas praecox:
	 	 •	Idiopātiska;
	 	 •	Sekundāra,	kuras	iemesli	var	būt	iedzimtas	anomālijas	(hidrocefālija,	arahnoidāla	
vai vetrikulāra cista, septo-optiska displāzija, mielomeningocēle u.c.), CNS iekaisuma sekas 
(pēc encefalīta, meningīta, abscesa, granulomatozes u.c.), radioterapijas sekas, galvas traumas, 
neoplazmas (hipotalāma hamartroma, astrocitoma, ependioma, glioma u.c.).
 2) Pseudopubertas praecox (perifērā):
	 	 •	Ģimenes zēnu pubertas praecox: Leidiga šūnu hiperplāzija, testotoksikoze;
	 	 •	Makkūna-Olbraita	(McCune-Albright)	sindroms;
	 	 •	Estrogēnus,	testosteronu	vai	horiongonadotropīnus	sekretējošie	tumori	(gonādu	vai	
citas lokalizācijas);
	 	 •	Virsnieru	garozas	patoloģija	(adrenoģenitālais	sindroms,	adrenāla	adenoma	vai	
karcinoma, glikokortikoīdu rezistence);
	 	 •	Eksogēno	dzimumsteroīdu	lietošana.		
 II. Priekšlaicīga pretējam dzimumam raksturīgo dzimumpazīmju attīstība (heteroseksuāla 
pubertas praecox): virilizējošas patoloģijas meitenēm
	 	 •	Iedzimta	virsnieru	garozas	hiperplāzija	(3β2 – hidroksisteroīd-dehidrogenāzes deficīts, 
21-hidroksilāzes deficīts, 11β-hidroksilāzes deficīts),
	 	 •	Mātes	hiperandrogenēmija	(iedzimta	virsnieru	garozas	hiperplāzija,	grūtniecības	
luteoma),
	 	 •	Aromatāzes	deficīts,
	 	 •	Virsnieru	garozas	neoplazmas:	adrenāla	adenoma	vai	karcinoma,
	 	 •	Ovariālas	ģenēzes	hiperandrogenēmija:	adrenoblastoma,	tekoma
 Atsevišķi izdala izolētās formas:
 1) Priekšlaicīga telarhe (thelarche) – agrīna izolēta krūšu dziedzeru palielināšanās meitenēm.
 2) priekšlaicīga adrenarhe (adrenarche) – agrīna izolēta apmatojuma parādīšanās mons 
pubis un/vai aksillārā rajonā abiem dzimumiem.

 Klīniskā aina: galvenās klīniskās problēmas šajos gadījumos ir priekšlaicīga sekundāro 
dzimumpazīmju attīstība bērnam un strauja augšana, ar vienlaicīgi strauju kaulu augšanas zonu 
slēgšanos (kā rezultātā pieauguša cilvēka augums var būt daudz īsāks par sagaidāmo). Bērniem 
izteiktas psiholoģiskas problēmas. Pārējā klīniskā aina saistīta ar konkrēto cēloni.
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 Diagnostika:
 1) Lai savlaicīgi noteiktu priekšlaicīgas pubertātes diagnozi, nepieciešams:
	 	 •	Jebkurā	vecumā	izvērtēt	sekundārās	dzimumpazīmes	(pēc	Tannera)	reizi	6	mēnešos;
	 	 •	Zēniem	veikt	testis	palpāciju;
	 	 •	Regulāri	veikt	bērna	antropometriskos	mērījumus,	atzīmējot	tos	individuālajā	
augšanas līknē;
	 	 •	Veikt	augšanas	ātruma	dinamisku	analīzi,	kas	pie	agrīnas	pubertātes	paātrināsies.
 2) Laboratoriskā diagnostika:
	 	 •	Hormonu	analīzes:	FSH,	LH,	estradiols	vai	testosterons	atkarībā	no	dzimuma,	17α-OH-
progesterons, DHEA, prolaktīns, AKTH, kortizols, hCG;
	 	 •	Kariotips.
 3) Diagnozes apstiprinošie hormonu testi (veicami vienīgi endokrinoloģijas stacionārā vai 
dienas stacionārā).
 4) Radioloģiskā diagnostika:
	 	 •	Rtg-loģiskais	kaulu	vecums;
	 	 •	Mazā	iegurņa	USG;
	 	 •	Vēdera	dobuma	USG;
	 	 •	MRI	hipotalama	–hipofīzes	rajonam;
	 	 •	MRI/DT	vēdera	dobumam;
	 	 •	Zēniem	–	sēklinieku	USG,	ja	aizdomas	par	sēklinieku	tumoru.

13. attēls. Orhidometrs.

Priekšlaicīgas pubertātes diagnostiskais algoritms:

Laboriskā diagnostika:
FSH, LH, prolaktīns, estradiols vai 

testosterons atkarībā no dzimuma 

Nav datu par centrālu pubertas praecox

Kariotips

Jā Nē

Laboratoriskā 
diagnostika:
17α-OH-

progesterons, 
DHEA, AKTH, 
kortizols, hCG, 
estradiols vai 
testosterons 
atkarībā no 
dzimuma

Ir dati par iedzimtu 
patoloģiju

Medikamentoza 
terapija

Radioloģiskā 
diagnostika:

Mazā iegurņa USG
Vēdera dobuma 

USG
MRI/DT vēdera 

dobumam
Zēniem – sēklinieku 

USG

Ir dati par 
steroroīdhormonus 

/ androgēnus / 
hCG producējošu 

tumoru

Ķirurģiska terapija

Konstatē patoloģiju

Sekundāra centrāla 
pubertas praecox

Medikamentoza / 
ķirurģiska terapija

Bez patoloģijas

Idiopātiska 
pubertas praecox

Medikamentoza 
terapija

Eksogēno 
steroīdhormonu 

lietošana?

Radioloģiskā diagnostika:
Rtg kaulu vecums 

Ir dati par centrālu pubertas praecox

Radioloģiskā diagnostika:
MRI galvai

Priekšlaicīgas pubertātes izpausmes

Anamnēze, fizikālā izmeklēšana

+

+

+ +
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AIZKAVĒTA PUBERTĀTE (PUBERTAS TARDA)

SSK-10: E30

 Raksturojums: sekundāro dzimumpazīmju iztrūkums meitenēm pēc 12,5 gadu vecuma
 un zēniem pēc 13,5 gadu vecuma. Kaut arī aizkavēta pubertāte pati par sevi nav reta patoloģija, 
tomēr tās cēlonis var būt nediagnosticēta endokrīna vai mataboliska slimība, kas prasa specifisku 
ārstēšanu.
 Etioloģija un patoģenēze:
 1) Konstitucionāla pārmantotība.
 2) Alimentāri iemesli: novājēšana sakarā ar anoreksiju (anorexia nervosa, bailes no liekā svara).
 3) Hipogonadotropais hipogonādisms (centrāla pubertas tarda):
	 	 •	Iedzimta	vai	iegūta	CNS	patoloģija	(hipotalāma	un	hipofīzes	audzēji,	GnRH	deficīts,	
Kalmana (Kallmann) sindroms, Prāderes-Villija (Prader Willy) sindroms, galvas smadzeņu trauma, 
neiroinfekcija, CNS apstarošana, hipofīzes hipoplāzija, gonadotropīnu nepietiekamība);
	 	 •	Funkcionāli	traucējumi	(dažādas	sistēmslimības,	psihogēns	stress,	fiziskas	pārslodzes).
 4) Hipergonadotropais hipogonādisms:
	 	 •	Gonādu	nepietiekamība	(Klainfeltera	sindroms,	gonadotropīnu	rezistence,	17-	alfa	
hidroksilāzes deficīts, Tērnera sindroms, īstā gonādu disģenēze, gonādu trauma, radiācija, ķirurģiska 
ārstēšana, infekcija, autoimūnais ooforīts, galaktozēmija).
 5) Citas slimības: Millera vadu aģenēze; androgēnu rezistences sindroms; maksts aplāzija; 
jaunavības plēves (hymen) atrēzija.
Klīniskā aina: galvenās klīniskās problēmas šajos gadījumos ir sekundāro dzimumpazīmju 
attīstības aizkavēšanās bērnam un pubertātes augšanas pīķa iztrūkums, kā arī primāra amenoreja. 
Zēniem saglabājas prepubertātes sēklinieku izmērs (1 – 3 ml). Bērniem izteiktas psiholoģiskas 
problēmas. Pārējā klīniskā aina saistīta ar konkrēto cēloni.

 Diagnostika:
 1) Lai savlaicīgi atklātu pubertas tarda, nepieciešams:
	 	 •	Jebkurā	vecumā	izvērtēt	sekundārās	dzimumpazīmes	(pēc	Tannera)	reizi	6	mēnešos;
	 	 •	Zēniem	veikt	testis	palpāciju,	orhidometriju;
	 	 •	Regulāri veikt bērna antropometriskos mērījumus, atzīmējot tos individuālajā augšanas līknē;
	 	 •	Veikt	augšanas	ātruma	dinamisku	analīzi.
 2) Laboratoriskā diagnostika:
	 	 •	Hormonu	analīzes:	
   - FSH, LH, estradiols vai testosterons atkarībā no dzimuma, 
   - prolaktīns,
   - AKTH,
   - TSH.
	 	 •	Pie	abpusēja	nepalpējama	kriptorhisma,	maza	auguma	meitenei	un	primāras	
amenorejas – obligāti jānosaka kariotips.
 3) Diagnozes apstiprinošie hormonu testi (veicami vienīgi endokrinoloģijas nodaļās 
stacionārā vai dienas stacionārā).
 4) Radioloģiskā diagnostika:
	 	 •	Rentgenoloģiskais	kaulu	vecums;
	 	 •	MRI	hipotalama	un	hipofīzes	rajonam;
	 	 •	Mazā	iegurņa	USG;
	 	 •	Vēdera	dobuma	USG.

14. attēls. Tannera pubertātes skala.

Aizkavētas pubertātes diagnostiskais algoritms:

Laboratoriskā diagnostika:
FSH, LH, prolaktīns, estradiols vai 

testosterons, atkarībā no dzimuma 

Dati par hipogonadotropo 
hipogonādismu

Laboratoriskā 
diagnostika:

prolaktīns, AKTH, 
TSH

Radioloģiskā 
diagnostika:Mazā 
iegurņa un vēdera 

dobuma USG

Nav hipotalama-
hipofīzes 

patoloģijas

Ir gonādu 
patoloģija

Alimentāri iemesli?
Funkcionāli 
traucējumi?

Konstitucionālas 
īpatnības?

Radioloģiskā 
diagnostika:

MRI 
hipotalāmam/

hipofīzei

Kariotips,
Ģenētiskie testi

Papildus testi Medikamentoza 
ārstēšana

Ir hipotalama-
hipofīzes 
patoloģija

Nav gonādu 
patoloģijas

Medikamentoza/
ķirurģiska 
ārstēšana

Radioloģiskā diagnostika:
Rentgenoloģiskais kaulu vecums 

Dati par hipergonadotropo 
hipogonādismu

Aizkavētas pubertātes (pubertas tarda) klīniskās izpausmes

Anamnēze, fizikālā izmeklēšana
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KRIPTORHISMS

SSK-10: Q35

 Raksturojums: terminu kriptorhisms (burtiski - “noslēpies sēklinieks”) jeb “nenoslīdējis sēklinieks” 
lieto visos gadījumos, kad sēklinieks neatrodas sēklinieku maisiņā. Kaut arī kriptorhisms pats par sevi nav reta 
patoloģija, tomēr tā cēlonis var būt nediagnosticēta endokrīna vai ģenētiska slimība, kas prasa specifisku 
ārstēšanu.

 Epidemioloģija: kriptorhisma sastopamība ir samērā bieža, proti, apmēram 1 – 4% no 
visiem vīriešiem dažādās populācijās, tomēr samērā reti tā cēlonis ir endokrīna patoloģija.

 Etioloģija un patoģenēze: 

 1) Galvenie riska faktori: pirmā bērna dzimšana veciem vecākiem, ķeizargrieziena 
dzemdības, grūtniecības toksēmija, hipospādija, iedzimta gūžas luksācija (subluksācija), zems bērna 
dzimšanas svars, neiznestība.
 2) Vienpusējs kriptorhisms:
	 	 •	Androgēnu	receptoru	defekts;
	 	 •	5-alfa-reduktāzes	deficīts;
	 	 •	Testosterona	sintēzes	defekts;
	 	 •	Nepareiza	testikulāra	diferenciācija;
	 	 •	Jaukta	gonādu	disģenēze.
 3) Abpusējs kriptorhisms:
	 	 •	Aromatāzes	deficīts;
	 	 •	Klainfeltera	sindroms;
	 	 •	11-beta-hidroksilāzes	deficīts;
	 	 •	21-hidroksilāzes	deficīts;
	 	 •	Īstenais	hermafrodītisms.

 Klīniskā aina: vai nu ārēji mazs un tukšs sēklinieku maisiņš vai palpatori testis nepalpē 
maisiņā. Izšķir šādas formas:

 1) Vienpusējs kriptorhisms.
 2) Abpusējs kriptorhisms.
 3) Abpusēji nepalpējams kriptorhisms.
 4) Pseidokriptorhisms (retrahēts sēklinieks) - sēklinieks pievilkts pie cirkšņa kanāla ārējās atveres un 
to ar uzmanīgu palpāciju ir iespējams novadīt sēklinieku maisiņā.
 5) Sēklinieka ektopija - sēklinieks noslīdot novirzās no parastā ceļa un novietojas nepareizi 
(kaunuma apvidū, augšstilba apvidū, starpenē, dzimumlocekļa saknes rajonā).
 6) Retos gadījumos viena vai abu sēklinieku vispār nav (monorhisms un anorhisms).
 7) Ļoti reti aprakstīts poliorhisms, kad ir vairāk par diviem sēkliniekiem, turklāt- viens no tiem 
var būt nenoslīdējis.
 
Kriptorhisms var kombinēties ar vairākām citām ārējo dzimumorgānu patoloģijām. Novēlotas 
kriptorhisma diagnozes sekas: neauglība, malignizēšanās (seminoma), sēklinieka torsija un 
traumēšana, kosmētiskie un psiholoģiskie aspekti.

 Diagnostika:
 1) Lai savlaicīgi atklātu kriptorhismu, nepieciešams:
	 	 •	Dzemdību	nodaļā	pirms	dokumentēt	zēna	dzimumu,	obligāti	veikt	sēklinieku	maisiņa	
palpāciju!
	 	 •	Jebkurā	vecumā	izvērtēt	sekundārās	dzimumpazīmes	(pēc	Tannera)	reizi	6	mēnešos;
	 	 •	Zēniem	veikt	sēklinieku	palpāciju,	orhidometriju;
	 	 •	Regulāri	veikt	bērna	antropometriskos	mērījumus,	atzīmējot	tos	individuālajā	augšanas	
līknē.
 2) Laboratoriskā diagnostika:
	 	 •	Hormonu	analīzes:	
   - LH, testosterons - tikai pubertātes vecumā,
   - prolaktīns,
   - TSH,
	 	 •	Pie	abpusēja	nepalpējama	kriptorhisma	–	obligāti	noteikt	kariotipu.
 3) Diagnozi apstiprinošie hormonu testi (veicami vienīgi endokrinoloģijas stacionārā vai 
dienas stacionārā).
 4) Radioloģiskā diagnostika:
	 	 •	Rtg-loģiskais	kaulu	vecums;
	 	 •	Vēdera	dobuma	USG;
	 	 •	Pēc	indikācijām	–	diagnostiskā	laparoskopija.

 Diferenciāldiagnostika: 
	 	 •	Ja	zēnam	ar	nenoslīdējušiem	sēkliniekiem	konstatē	mazu	dzimumlocekli	(micropenia),	
jāizslēdz šādas endokrīnas patoloģijas: testikulārā disģenēze, hipogonadotrops hipogonādisms, 
panhipopituitārisms.
	 	 •	Ja	kriptorhisms	asociējas	ar	hipotrofiskiem	sēkliniekiem,	tad	jādomā	par	
gonadotropīnu deficītu vai prolaktinomu.
	 	 •	Ja	kriptorhisms	kombinējas	ar	hipospādiju,	jo	šāda	kombinācija	var	liecināt	par	ļoti	
nopietnu dzimumdiferenciācijas traucējumu vai dzimumsteroīdu sintēzes patoloģiju.
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Kriptorhisms kombinējas ar: 
mikropeni vai

hipotrofiskiem sēkliniekiem

Papildus diagnostiskie
testi

MRI hipotalāma/
hipofīzes rajonam

Kariotips
citi ģenētiskie testi

Diagnostiskā
laporaskopija

Bez patoloģijas

Orhidopeksija

Sēklinieki lokalizēti

Laboratoriskā diagnostika: 
LH, testosterons (pubertātē), 

prolaktīns, TSH

Konstatē novirzes, kas norāda 
uz iedzimtu patoloģiju 

vai hipotalāma / hipofīzes 
patoloģiju

Rtg kaulu vecums

Bez patoloģijas

Radioloģiskā diagnostika 
Mazā iegurņa USG

Vēdera dobuma USG

Kriptorhisms

Medikamentoza / ķirurģiska ārstēšana

Anamnēze, fizikālā izmeklēšana: abpusējs /
vienpusējs kriptorhisms

Etioloģijas precizēšana Sēklinieku lokalizācijas noteikšana:

±

±+

Kriptorhisma diagnostiskais algoritms:

HIPOGONĀDISMS
 
SSK-10: E23 – hipogonagotrops hipogonadisms; E29.1 – testikulāra hipofunkcija.

 Raksturojums: hipogonādisms vīriešiem ir klīnisks sindroms, kas attīstās sakarā ar 
traucējumiem kādā no hipotalama-hipofīzes-gonādu ass posmiem un rezultējas ar sēklinieku 
nespēju ražot testosteronu un spermatozoīdus fizioloģiskā daudzumā.

 Etioloģija un patoģenēze: hipergonadotrps hipogonādisms (primārs hipogonādisms) 
rodas, ja gonādas nespēj ražot pietiekošu dzimumhormonu daudzumu, lai nomāktu LH un FSH 
sekrēciju līdz normālam līmenim. Raksturīgs zems testosterona līmenis, spermatoģenēzes traucējumi, 
paaugstināts gonadotropīnu līmenis. Pacientiem ir neauglība, kas medikamentozi praktiski 
nekoriģējama.

Hipogonadotrops hipogonādisms ( sekundārs hipogonādisms) rodas, ja ir traucējumi hipotalāmā 
vai hipofīzes nespējā ražot LH vai FSH. Hipogonadotrops hipogonādisms visbiežāk sastopams kā 
daļa no hipofīzes mazspējas.

Hipogonādisma iemesls var būt arī kombinētas ģenēzes, kā piemēram pacientiem ar 
hemohromatozi, sirpjšūnu anēmiju, talasēmiju, glikokortikoīdu terapiju, alkoholismu, kā arī 
novecošanas procesā.

 Hipogonadotropa hipogonādisma iemesli:
 1) CNS patoloģija (hipotalāma-hipofīzes tumori, Langerhansa histiocitoze, postinfekciozi 
CNS bojājumi, vaskulāras CNS patoloģijas, staru terapija, iedzimtas malformācijas, galvas trauma).
 2) Tumori: germinoma un citi embrionālās izcelsmes tumori. 
 3) Ģenētiski iemesli: Kalmana sindroms, iedzimta virsnieru hiperplazija, gonadotropīnu 
signāltransdukcijas gēnu mutācijas, izolēta LH nepietiekamība, izolēta FSH nepietiekamība, Prādera-
Villija (Prader-Willi) sindroms, Laurence-Moon sindroms, Bardet-Biedl sindroms, Gošē (Gaucher) 
slimība.
 4) Dažādi iemesli: hroniskas sistēmas slimības, malnutrīcija, funkcionāla gonadotropīnu 
nepietiekamība, hipotireoze, cukura diabēts, Kušinga sindroms), marihuānas lietošana.

 Hipergonadotropa hipogonādisma iemesli:
 1) Klainefeltera sindroms.
 2) Inaktivējošas gēnu mutācijas: LH beta-apakšvienība, FSH beta-apakšvienība, LH 
receptora, FSH receptora.
 3) Citi primāras sēklinieku mazspējas iemesli: ķīmijterapija, staru terapija, LH rezistence, 
anorhisms vai kriptorhidisms, “Sertoli-cell-only” sindroms.

 Klīniskā aina: bieži vien ir nespecifiska un atkarīga no pacienta vecuma, androgēnu 
deficīta pakāpes un ilguma, blakusslimībām. Specifiski simptomi ir dzimumattīstības traucējumi, 
einuhoīdisms, aspermija, samazināts libido, samazināts rīta erekcijas biežums, diskomforts 
krūts dziedzeros, ginekomastija, samazināts apmatojums (aksillārais, pubikālais), samazināts 
skūšanās biežums, mazi sēklinieki (īpaši, ja < 5 ml), karstuma viļņi, samazināta muskuļu masa un 
spēks, auguma samazināšanās, lūzumi pie minimālas traumas, ↓ KMB, neauglība, samazināts 
spermatozoīdu skaits. Mazāk specifiski simptomi ir samazināta enerģija, motivācija un iniciatīva, 
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agresivitāte, pašpārliecinātība, depresija vai nomākts garastāvoklis, samazinātas koncentrēšanās 
spējas, atmiņa, miega traucējumi, viegla anēmija (normohroma, normocitāra), ↑ ĶMI.

 Diagnostika:
 1) Testosterona līmeņa skrīningu rekomendē veikt:
	 	 •	Hipofīzes	veidojumi,	sellārā	reģiona	apstarošana	vai	citas	slimības,	kas	skar	šo	rajonu;	
	 	 •	Terapija	ar	medikamentiem,	kas	ietekmē	testosterona	produkciju	un	metabolismu,	
piem. glikokortikoīdi, ketokonazols, opioīdi; 
	 	 •	HIV-saistīts	svara	zudums;	
	 	 •	V	pakāpes	nieru	mazspēja,	hemodialīze;	
	 	 •	Vidēji	smaga	-	smaga	obstruktīva	plaušu	slimība;	
	 	 •	Neauglība;	
	 	 •	Osteoporoze,	lūzumi	pie	minimālas	traumas,	īpaši	–	jauniem	vīriešiem;	
	 	 •	2.	tipa	cukura	diabēts.
 2) Laboratoriskā un radioloģiskā izmeklēšana:
	 	 •	Rīta	kopējais	testosterons	–	skrīninga	tests;
	 	 •	Brīvais	testosterons	–	pacientiem,	kam	kopējais	testosterons	tuvs	apakšējai	
normas robežai; SHBG (brīvo testosteronu aprēķina pēc Vermeulen metodes, ņemot vērā kopējo 
testosteronu, albumīnu un SHBG);
	 	 •	LH,	FSH	–	primāra	vai	sekundāra	hipogonādisma	diferencēšanai;
	 	 •	Hipofīzes	hormonu	līmenis,	dzelzs,	MRI	hipofīzei	–	pie	sekundāra	hipogonādisma	(ja	
kopējais testosterons ir zem 150ng/dljeb 5,2 nmol/l);
	 	 •	Kariotips,	US	sēkliniekiem	–	pie	primāra	hipogonādisma;
	 	 •	Osteodensitometrija.

15. attēls. Pēcpubertātes hipogonadisms. Vērojama izteikta plānās ādas sīka krunkošanās, īpaši periorāli.

T<300 ng/dl vai <10,4 nmol/L

Izslēgt akūtu/subakūtu slimību, medikamentus, ēšanas traucējumus
Atkārtot T analīzi (ja paaugstināts SHBG, noteikt brīvo T vai bio-pieejamo T)

LH+FSH
Spermogramma (ja neauglība)

Novērošana

Zems T
 Zems vai N LH+FSH

Prolaktīns, citi hipofīzes 
hormoni, ferritīns

Zems T
Augsts LH+FSH

Hipofīzes MRI

Normāls T,
LH+FSH

Kariotips (Klainfeltera 
sindroms)

Hipoganādismam raksturīga klīnika

Anamnēze un objektīvā pacienta izmeklēšana

Rīta kopējais testosterons Normāls testosterona līmenis

Hipogonādisma diagnostiskais algoritms:
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HIRSUTISMS

SSK-10: L68.0

 Raksturojums: pastiprināta apmatojuma augšana sievietēm pēc vīrišķā tipa. Hirsutisma 
iemesls ir pastiprināta androgēno hormonu sekrēcija. Kaut arī hirsutisms nav reta patoloģija, 
tomēr tās cēlonis var būt nediagnosticēta endokrīna, metaboliska vai ģenētiska slimība, kas prasa 
specifisku ārstēšanu.
 Epidemioloģija: dažādas pakāpes hirsutismu var atrast apmēram 5-10% sieviešu reproduktīvajā 
vecumā. Sastopamības biežums ir atšķirīgs dažādās populācijās.

 Etioloģija un patoģenēze:
 1) Policistisko olnīcu sindroms – biežākais hirsutisma iemesls.
 2) Neklasiskā iedzimtas virsnieru hiperplāzijas forma ≤ 5%.
 3) Androgēnus sekretējoši audzēji 0,2%.
 4) Hirsutisms iespējams arī kā simptoms pacientēm ar Kušinga sindromu, 
hiperprolaktinēmiju, akromegāliju, vairogdziedzera disfunkciju.

Hirsutismu nedrīkst jaukt ar hipertrihozi, kas ir difūza un ar dzimumhormoniem nesaistīta 
pastiprināta apmatojuma augšana, kuras iemesli ir iedzimtība vai atsevišķu medikamenu lietošana. 
Tās cēlonis nav hiperandrogēnēmija.

 Klīniskā aina: hirsutismu visbiežāk izvērtē pēc Ferimena-Golveja (Ferriman-Gallwey) 
hirsutisma izvērtēšanas skalas. Summējot punktus, tiek izvērtēta hirsutisma smaguma pakāpe.

8 punkti - viegls hirsutisms.
> 8 – 15 punkti – vidēji smags hirsutisms.
≥ 16 punkti – smags hirsutisms.

 Diagnostika:
 1) Androgēnu līmeņa kontrole nav jāveic sievietēm ar vieglu hirsutismu atsevišķās ķermeņa 
daļās.
 2) Androgēnu līmeņa kontrole ir jāveic pacientēm, kuram ir:
	 	 •	Vidēji	smagas	un	smagas	pakāpes	hirsutisms;
	 	 •	Jebkuras	pakāpes	hirsutisms,	ja	tā	parādīšanās	ir	pēkšņa,	tas	ātri	progresē	vai	ja	
tas ir asociēts ar menstruālā cikla traucējumiem, centrāla tipa adipozitāti, acanthosis nigricans, 
klitoromegāliju.
 3) Laboratoriskā izmeklēšana:
	 	 •	Kopējais	un	brīvais	testosterons	(T),	DHEA-S,	androstendions,	SHBG,	
17-hidroksiprogesterons;
	 	 •	Ja	aizdomas	par	citu	endokrinopātiju,	kā	hirsutisma	iemeslu	–	izmeklēšana	atbilstoši	
rekomendācijām konkrētās patoloģijas gadījumā;
	 	 •	Grūtniecības	tests	pacientēm	ar	amenoreju.
 4) Radioloģiskā izmeklēšana:
	 	 •	USG	mazajam	iegurnim;
	 	 •	DT/MRI	(veidojumi	mazajā	iegurnī,	virsnieru	veidojumi? Ķirurģiska / medikamentoza ārstēšana Papildus izmeklēšana

Hirsutisma klīniskās pazīmes

Anamanēze, fizikālā izmeklēšana

Laboratoriskā diagnostika:
Kopējais un brīvais T, DHEAS, 

androstendions, SHBG, 
17-hidroksiprogesterons

Radioloģiskā diagnostika:
USG mazajam iegurnim

DT/MRI vēdera dobumam, mazajam 
iegurnim

Hirsutisma diagnostiskais algoritms:

Dati par 
androgēnus 
producējošu 

tumoru

Aizdomas par 
adrenoģenitālo 

sindromu

Dati par PCOS Aizdomas par citu 
endokrinopātiju

+

16. attēls. Ferimena-Golveja (Ferriman-Gallwey) hirsūtisma izvērtēšanas skala.
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AMENOREJA

SSK-10: N91.0 – primāra amenoreja; N91.2 – menstruālā cikla traucējumi

 Raksturojums: klīnisks sindroms, kam raksturīgs menstruālās asiņošanas iztrūkums 
vairāk kā 6 mēnešus. Amenoreja var būt fizioloģiska (prepubertāte, grūtniecība, laktācija, 
postmenopauzālais periods), vai patoloģiska, sakarā ar traucējumiem kādā no hipotalama-hipofīzes-
gonādu ass posmiem. Kaut arī amenoreja pati par sevi nav reta patoloģija, tomēr tās cēlonis var būt 
nediagnosticēta endokrīna, ģenētiska vai mataboliska slimība, kas prasa specifisku ārstēšanu.

 Etioloģija un patoģenēze:
 1) Primāra amenoreja ir pilnīgs menstruālās asiņošanas iztrūkums, pacientei sasniedzot 16 
gadu vecumu. Arī it kā primāras amenorejas gadījumā ir jāizslēdz grūtniecības iespējamība!
	 	 •	Hipergonadotropa	amenoreja	(gonādu	disģenēze:	Tērnera	sindroms	(	45	X0	),	tīrā	
gonādu	disģenēze	(46	XX)	vai	citas	retas	formas)
	 	 •	Hipogonadotropa	amenoreja:
   - Iedzimtas anomālijas: izolēts GnRH deficīts, hipopituitārisms, iedzimti CNS defekti, 
attīstības aizture;
   - Endokrīnas patoloģijas: iedzimta virsnieru hiperplāzija, Kušinga sindroms, 
pseidohipoparatireoze, hiperprolaktinēmija;
   - Audzēji: kraniofaringeoma, hipofīzes adenoma, citi CNS ļaundabīgi audzēji.
	 	 •	Normogonadotropa	amenoreja:
   - Iedzimti anatomiski defekti: iedzimts dzemdes un/vai vagīnas trūkums, cervikāla 
atrēzija;
   - Dzimumdiferenciācijas traucējumi: androgēnu rezistences sindroms, 
17-ketoreduktāzes deficīts.
 2) Sekundāra amenoreja – menstruāciju trūkums > 6 mēnešus, ja dzīves laikā ir bijusi vismaz 
1 normāla menstruālā asiņošana un nav fizioloģiskās amenorejas iemeslu:
	 	 •	Hiperprolaktinēmija;
	 	 •	Hipergonadotropa	amenoreja	(	priekšlaicīga	olnīcu	mazspēja:	autoimūna,	kā	sekas	
ķīmijterapijai, staru terapijia mazā iegurņa rajonā, idiopātiska).
	 	 •	Hipogonadotropa	amenoreja:
   - Svara zudums, anoreksija, hipotalāmiska amenoreja, smaga fiziska slodze, hroniska 
anovulācija; 
   - CNS audzēji un citas patoloģijas hipofīzes/hipotalāma rajonā, galvas apstarošana, 
Šīhena ( Sheehan) sindroms;
   - Hroniskas slimības, smaga depresija, stress.
	 	 •	Hiperandrogenēmija:
   - Policistisko olnīcu sindroms;
   - Olnīcu audzēji;
   - Neklasiskā iedzimta virsnieru hiperplāzija;
   - Kušinga sindroms, akromegālija, vairogdziedzera patoloģija.

 Klīniskā aina: galvenā klīniskā pazīme ir menstruāciju iztrūkums. Citas klīniskās pazīmes var 
būt ļoti variablas un ir saistītas ar amenorejas pamatcēloni. 
Primāras amenorejas gadījumā, kā palīgs diagnozes noteikšanai, izmantojama Tannera pubertātes 
skala (13. attēls).

 Diagnostika: 
 1) Anamnēze, fizikālā izmeklēšana.
 2) Sekundāro dzimumpazīmju novērtēšana pēc Tannera skalas.
 3) Laboratoriskā diagnostika: FSH, LH, progesterons, estradiols, TSH, prolaktīns, 
androstendions, testosterons, DHEAS.
 4) Kariotips.
 5) Radioloģiskā diagnostika:
	 	 •	Ginekoloģiskā	USG;
	 	 •	Hipofīzes	MRI;
	 	 •	DT/MRI	vēdera	dobumam.

+ ±

Amenoreja, negatīvs grūtniecības tests

Primāra vai sekundāra amenoreja? ± Tannera pubertātes skala

Papildus testi / radioloģiskie izmeklējumi

Hipergonadotrops 
hipogonādisms

Hipogonadotrops
hipogonādisms 

Hiperprolakti-
nēmija

Vairogdziedzera 
patoloģija

Hiperandroge-
nēmija

Amenorejas diagnostiskais algoritms:

Laboratoriskā diagnostika:
FSH, LH, prolaktīns, 

androgēni, progesterons, 
estradiols, TSH

Radioloģiskā diagnostika:
Ginekoloģiskā USG

Kariotips
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GINEKOMASTIJA

SSK-10: N62

 Raksturojums: labdabīga krūšu dziedzeru audu proliferācija vīrietim. Kaut arī 
ginekomastija pati par sevi nav reta patoloģija, tomēr tās cēlonis var būt nediagnosticēta endokrīna 
vai mataboliska slimība, kas prasa specifisku ārstēšanu.

 Klīniskā aina: simetrisks vai asimetrisks krūšu dziedzeru palielinājums vīrietim, kuru nereti 
pavada arī sāpes vai diskomforts.

 Etioloģija un patoģenēze:
 1) Fizioloģiska ginekomastija:
	 	 •	Jaundzimušajiem	pārejoša,	mātes	estrogēnu	ietekmē;	
	 	 •	Pubertātes	periodā.	Sakarā	ar	estrogēnu/androgēnu	disbalansu,	parasti	pārejoša	un	
viegli izteikta ilgst līdz 6 mēnešiem. Vidēji 5 % šādu gadījumu ginekomastija var būt ilgstoša un 
saglabājas arī pēc 20 gadu vecuma;
	 	 •	Vecumā	sakarā	ar	androgēnu	deficītu.
 2) Neīstā ginekomastija jeb lipomastija: 
	 	 •	Pacientiem	ar	aptaukošanos	krūtis	veido	taukaudi	un	nav	krūšu	dziedzera	audi,	kas	
diferencējams palpatori un ultrasonogrāfijā (USG). 
 3) Patoloģiska ginekomastija: 
	 	 •	Idiopātiska;
	 	 •	Androgēnu	deficīts	primārs	vai	sekundārs	ar	relatīvu	estrogēnu	pārsvaru:	iedzimta	
anorhija, vīrusu orhīts, testis trauma, neiroloģiskas, granulomatozas slimības, staru terapija, Klainfeltera 
sindroms (↑FSH, LH), androgēnu rezistence (testikulārā feminizācija un Reifenšteina sindroms), 
testosterona sintēzes defekti;
	 	 •	Audzēji, kas paaugstina estrogēnu produkciju: sēklinieku tumori, bronhogēna karcinoma 
vai citi hCG producējoši tumori, virsnieru adenoma vai karcinoma;
	 	 •	Ekstraglandulārās	aromatāzes	aktivitātes	paaugstināšanās	pie	blakusslimībām:	virsnieru	
slimības, aknu slimības, tireotoksikoze, hroniska nieru mazspēja;
	 	 •	Krūts	dziedzera	karcinoma:	parasti	asimetrisks	krūšu	palielinājums,	palpatori	blīvs	ar	vai	
bez reģionālu limfadenopātiju. Iespējama arī lipoma, neirofibroma, dermoīdas cistas. Lai diferencētu 
no ginekomastijas, jāveic mammogrāfija;
	 	 •	Medikamenti:
   - Estrogēni un tiem līdzīgie medikamenti (dietiltibestrols, estrogēnus saturoša 
kosmētika, oralā kontracepcija, digitalis preparāti, estrogēni pārtikā, fitoestrogēni, marihuāna);
   - Medikamenti, kas veicina endogenā estrogēna produkciju (gonadotropīni, 
klomifēns);
   - Medikamenti, kas inhibē testosterona sintēzi un/vai darbību (ketokonazols, 
metronidazols,	cimetidīns,	alkilējoši	aģenti,	cisplatīns,	flutamīds,	spironolaktons);
   - Medikamentu ar nezināmu darbības mehānismu (busulfāns, isoniazīds, 
methildopa, Ca kanālu blokatori, kaptoprils, tricikliskie antidepresanti, penicillamīns, diazepāms, 
heroīns, metoklopramīds).

 Diagnostika:
 1) Rūpīga medikamentu un pārtikas piedevu lietošanas anamnēze.
 2) Detalizēta fizikāla izmeklēšana: krūšu palpācija un USG. Dzimumorgānu apskate, 
sēklinieku palpācija, ja nepieciešams, sēklinieku USG vai retāk MRI
 3) Aknu funkcija: ALAT, ASAT
 4) Hormonu analīzes: LH, testosterons, estradiols, prolaktīns, TSH 
 5) hCG (būs paaugstināts pie hCG producējoša tumora, piemēram, seminomas)
 6) Kariotips: ja diagnosticēts primārais hipogonādisms (zems testosterons, 
paaugstināts LH, FSH.

17. attēls. Pacients ar ginekomastiju.
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Klīniskā aina

Rūpīga ģimenes un medikamentu lietošanas anamnēzes 
savākšana, vispusīga izmeklēšana

Ginekomastijas diagnostiskais algoritms:

hCG, LH, testosterons (T), estradiols (E2)

↑hCG 

Sēklinieku 
USG

↑T
↑LH

TSH

↑fT4
TSH

N

N

N N

N

↓T
↑LH

Primārs
hipogonā-

disms

Kariotips

↑Estradiols
N vai ↓LH

 

Sēklinieku 
USG

Sēklinieku 
audzējs

↓T
N vai ↓LH 

Hipofīzes MRI
Prolaktinoma?

Sekundārs
hipogonādisms

Hipertireoze
Androgēnu 
rezistence

Vēdera dobuma DT 
vai MRI

Mērīt
prolaktīnu

↑

N 

Idiopātiska
gineko-
mastija 

Sēklinieku 
audzējs?

Estrogēnus vai hCG 
sekretējošs virsnieru audzējs?

Vēdera dobuma DT

Specifiska ķirurģiska vai medikamentoza ārstēšana

↑ ekstraglandulārā 
aromatāzes aktivitāte

Virsnieru audzējs

KLAINFELTERA SINDROMS

SSK-10: Q98.0-Q98.4

 Raksturojums: Klainfeltera (Klinefelter) sindroms ir biežākā hromosomālā patoloģija un 
biežākais vīriešu hipogonādisma un neauglības iemesls. 

 Epidemioloģija: sindromam raksturīgo kariotipa izmaiņu izplatība ir apmēram 
1 : 500 – 1 : 1000 zēniem. Klīniskās izpausmes var būt dažādas pakāpes.

 Etioloģija un patoģenēze: meijozes I vai II fāzes defekti ooģenēzes vai spermatoģenēzes 
procesā. 75% gadījumu saistās ar meijozes I fāzes defektiem grūtniecēm pēc 35 gadu vecuma.
 Varianti:
	 1)	Papildus	viena	X	hromosoma	–	47,XXY	-	to	sastop	80	–	90%	gadījumu,
	 2)	10%	gadījumu	novēro	mozaicismu:	46,XY/47,XXY	u.c.	
	 3)	Vairākas	papildus	X	un	Y	hromosomas:	48,XXXY;	48,XXYY	u.c.	
	 4)	1%	gadījumu	izmainīta	X	hromosomas	struktūra:	47,X,i(Xq)Y;	47,X,del(X)Y

 Klīniskā aina: divi galvenie simptomi – ginekomastija un infertilitāte.
ZĪDAIŅI – hipospādijas, mikropenis, kriptorhisms, hipogonādisms, 25% klinodaktīlija, var būt 
psihomotorās attīstības aizture,
SKOLNIEKI – valodas attīstības aizture, no 5 gadu vecuma paātrinās augšanas temps, aizkavēta 
pubertāte, niecīgs apmatojums, mācīšanās grūtības, disleksija, uzmanības deficīts, uzvedības 
problēmas – agresija, kleptomānija
JAUNIEŠI UN PIEAUGUŠI VĪRIEŠI – einuhoīda ķermeņa uzbūve, ginekomastija, garš augums, 
disproporcionāli garas rokas, kājas, mazi sēklinieki (< 10ml), infertilitāte, azoospermija, 
hipogonādisms, nogurums, erektīlā disfunkcija, osteoporoze, primitīva valoda, pazemināts libido, 
zems pašnovērtējums, uzvedības traucējumi, depresija, neiroze, samazināts muskuļu spēks.

Biežākās asociētās slimības: krūšu dziedzeru karcinoma, ekstragonadāli embrionālo šūnu 
audzēji – embrionāla karcinoma, teratoma, primārs videnes tumors, mitrālās viras prolapss – 55% 
gadījumu, vēnu varikoze – 20 – 40%, dziļo vēnu tromboze, agrīna osteoporoze, labdabīga prostatas 
hiperplāzija, cukura diabēts, palielināta mirstība no cerebrovaskulārām slimībām.

 Diagnostika:
 1) Racionāla Klainfeltera sindroma sijājošā diagnostika sekojošām zēnu grupām:
	 	 •	Augstāk	minētie	klīniskie	fenotipiskie	simptomi.
	 	 •	Augšanas	traucējumi:
   - Normāls augšanas temps līdz 3 gadu vecumam;
   - Izteikta augšanas paātrināšanās no 5 gadu vecuma. 
	 	 •	Aizkavēta	pubertāte.
	 	 •	Ginekomastija.
	 	 •	Hipogonādisms.
  •	Psihosociālās	attīstības,	uzvedības	traucējumi,	kombinācijā	ar	hipogonādismu.
	 	 •	Jaunietis	ar	agrīnu	osteoporozi.
 2) Laboratoriskā diagnostika:
	 	 •	Raksturīgā	kariotipa	noteikšana	apstiprina	diagnozi.
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	 	 •	Hormonu	testi:	
   - FSH, LH, testosterons (hipergonadotropā hipogonādisma aina);
   - Estradiols, prolaktīns, IGF-1, kortizols.
	 	 •	Horioniskā	gonadotropīna	tests;
	 	 •	Koagulācijas	parametru	noteikšana;
 3) Radioloģiskā diagnostika:
	 	 •	Rtg-loģiskais	kaulu	vecums;
	 	 •	EHO-kardiogrāfija;
	 	 •	Pubertātes	vecumā	–	osteodensitometrija.

 Diferenciāldiagnostika:	fragilās	X	hromosomas	sindroms,	hipogonādisms,	Marfāna	
sindroms,	Kallmana	sindroms,	46,XX	gonādu	disģenēze.

18. attēls. Pacients ar Klainfeltera sindromu: hipogonāds, ar sievišķs habitus, vājām virilizācijas pazīmēm, ginekomastiju, 
einuhoidismu, mazu peni, vāju ķermeņa apmatojumu.

Klainfeltera sindroma klīniskās pazīmes

Klainfeltera sindroms apstiprināts

Tālāka izmeklēšana, specifiska ārstēšana 
ārsta-ģenētiķa konsultācija

Klainfeltera sindroms nav apstiprināts

Izmeklēt saskaņā ar diagnostiķiem 
algoritmiem par garu augumu, 
pubertas tarda, kriptorhismu, 

hipogonadismu, ginekomastiju

Kariotips

Klainfeltera sindroma diagnostiskais algoritms:

TERNERA SINDROMS

SSK-10: Q96

 Raksturojums: Ternera sindroms ir viens no iedzimtiem dzimumdiferenciācijas 
traucējumiem, kas raksturojas ar gonādu disģenēzi, mazu augumu un raksturīgām somatiskām 
izmaiņām (specifisks izskats, iekšējo orgānu anomālijas) meitenēm. Epidemioloģija: sindroma 
sastopamība ir 1 : 2000 – 1 : 2500. Tas ir biežākais maza auguma iemesls meitenēm.

 Etioloģija un patoģenēze: Ternera	sindroma	cēlonis	ir	X-hromosomas	iedzimti	defekti	–	
pilnīgs vai daļējs otras dzimumhromosomas iztrūkums.

 Biežāk sastopamie varianti:
	 1)	Vienas	X-hromosomas	pilnīgs	iztrūkums	(45,X0);	to	sastop	60%	gadījumu.
	 2)	Vienas	X-hromosomas	struktūras	izmaiņas;	to	sastop	20%	gadījumu:
	 	 •	mozaicisms,	kur	vismaz	vienā	šūnu	līnijā	ir	izmainīta	X-hromosoma;	to	sastop	
20%	gadījumu;	piemēram:	45,	X0/47,	XXX;		45,	X0/46,	XX	u.c.
 Klīniskā aina:
 1) Acis: ptoze, epikants, miopija, strabisms;
 2) Ausis: gliemežnīcu deformācija, bieži otitis media, dzirdes traucējumi;
 3) Mutes dobums, seja: gotiskās aukslējas, mikrognātija, zobu attīstības traucējumi;
 4) Āda: kāju, pēdu limfedēma (jau jaundzimušo vecumā), daudz dzimumzīmju, nagu 
displāzija, alopēcija, vitiligo;
 5) Kakls: īss,”biezs” kakls, zema matu augšanas līnija, nepareizs matu augšanas virziens, 
pterygium colli („kakla spārni”);
 6) Krūšukurvi: plats krūšukurvis, liels attālums starp krūtsgaliem, ievilkti krūtsgali;
 7) Skelets: cubitus valgus, spongiosa kaulu uzbūve, skolioze;
 8) Sirds asinsvadu sistēma: aortas stenoze, bikuspidāla aortas vārstule, aortas aneirisma;
 9) Nieres: uzbūves traucējumi (pakavveida niere), aplāzija, dubultniere, nieru asinsvadu 
anomālijas;
 10) Olnīcas: gonādu disģenēze; aizkavēta pubertāte, primāra amenoreja, neauglība;
 11) Augšana: jaundzimušais – bieži mazs gestācijas laikam, augšanas tempa aizture.
 Biežākās asociētās slimības: cukura diabēts, hronisks autoimūns tireoidīts, celiakija, 
sekundāra osteoporoze.
 Diagnostika:
 1) Racionāla Ternera sindroma sijājošā diagnostika sekojošām  pacientu grupām:
	 	 •	tipisks	fenotips;
	 	 •	augšanas	traucējumi:
   - normāls vai nedaudz palēnināts augšanas temps līdz 3 gadu vecumam;
   - izteikta augšanas aizture laikā no 3 līdz 14 gadu vecumam, kas formāli meitenei 
izpaužas kā progresējoša atpalikšana no savas individuālās augšanas līknes.
	 	 •	aizkavēta	pubertāte;
	 	 •	primāra	amenoreja;
	 	 •	neonatāla	limfadēma;
	 	 •	iedzimta	aortas	koarktācija;
	 	 •	meitene	ar	agrīnu	osteoporozi.
 2) Kariotipa noteikšana, ārsta ģenētika konsultācija.
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 Diferenciāldiagnostika: citi gonādu disģenēzes varianti, testikulārā feminizācija, 
hipopituitārisms, celiakija, Noonan sindroms, citi maza auguma iemesli.
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19. attēls. Divas pacientes ar Ternera sindromu. A Paciente ar izteiktām raksturīgajām dismorfiskām pazīmēm. B Paciente ar 
neizteiktām dismorfiskām pazīmēm. Dažām pacientēm raksturīgs ir tikai mazs augums un aizkavēta pubertāte.

Ternera sindroma klīniskās pazīmes

Kariotips

Ternera sindroms apstiprināts

Tālāka izmeklēšana, specifiska 
ārstēšana ārsta-ģenētiķa konsultācija

Izmeklēt saskaņā ar diagnostiķiem 
algoritmiem par mazu augumu, 

pubertas tarda 

Ternera sindroms nav apstiprināts

Ternera sindroma diagnostiskais algoritms:

KARCINOĪDAIS SINDROMS

SSK-10: karcinoīds E34.0; C75

 Raksturojums: simptomu kopa, kas attīstās daļai pacientu ar neiroendokrīniem audzējiem 
un	kas	raksturojas	ar	lēkmjveidīgu	ādas	piesārtumu	(flush),	sāpēm	vēderā	un	šķidru	vēdera	izeju.	

 Epidemioloģija: neiroendokrīno audzēju ar karcinoīdo sindromu prevalence ir 2,5 - 5 
gadījumu uz 100 000 iedzīvotāju. Tomēr karcinoīdais sindroms attīstās tikai 10% šo pacientu, līdz ar 
to iespējamais pacientu skaits ar neiroendokrīnajiem audzējiem noteikti ir daudz lielāks. Visbiežāk 
neiroendokrīnie audzēji tiek diagnosticēti pacientiem 50-70 gadu vecumā, vīrieši un sievietes slimo 
vienlīdz bieži.  
 Etioloģija un patoģenēze: karcinoīdais sindroms parasti sastopams pacientiem ar 
hormonāli aktīviem audzējiem, kas attīstās no neiroendokrīnajām šūnām tievajās zarnās (ileum) un 
sekretē serotonīnu. Atsevišķos gadījumos neiroendokrīnie audzēji, kas rada karcinoīdo sindromu 
var būt lokalizēti arī citās gastrointestinālā trakta daļās, bronhos, retāk – gonādās. Tievo zarnu 
neiroendokrīnais audzējs parasti kļūst simptomātisks, audzēja šūnām izplatoties aknās.

 1) Kuņģa neiroendokrīnie audzēji 15-25% gadījumu ir sporādiski, solitāri, parasti 
diagnosticēšanas brīdī > 1 cm. Parasti lokalizēti kuņģa korpusa vai fundus daļā. Lielākajai pacientu 
daļai diagnosticēšanas brīdī jau atrodamas metastāzes aknās un > 50% gadījumu atrod perniciozo 
anēmiju. Visbiežāk slimo sievietes 60-70 gadu vecumā.
 2) Tievo zarnu neiroendokrīnie audzēji bieži ir multipli un parasti ar metastāzēm aknās un 
limfmezglos jau diagnosticēšanas brīdī. Ap 5-7% šo pacientu attīstās klasisks karcinoīdais sindroms. 
Vidējais pacientu vecums: 60-70 gadi. 
 3) Aklās zarnas piedēkļa neiroendokrīnie audzēji ir biežākā audzēju forma šajā lokalizācijā 
un tikai apmēram 10% rada simptomus. Biežāk sastop sievietēm 40-50 gadu vecumā Bieži rada 
apendicītam līdzīgu klīnisko ainu. 95% no šiem audzējiem ir < par 2 cm, reti metastāzē. 
 4) Resnās zarnas neiroendokrīnie audzēji veido tikai apmēram 1% no viesiem resno 
zarnu audzējiem. Lielākā daļa pacientu griežas pie ārsta, sakarā ar sāpēm vēderā, svara zudumu. 
Slimo gados veci cilvēki un diagnosticēšanas brīdī audzējs parasti ir > 5 cm, 2/3 pacientu atrod 
metastāzes. 5% pacientu novēro karcinoīdo sindromu.
 5) Taisnās zarnas neiroendokrīnie audzēji veido ap 2% no visiem šīs lokalizācijas audzējiem. 
Pirmās sūdzības parasti ir sāpes, asiņošana vai aizcietējumi. Biežāk šo audzēju šūnas satur glikagonu, 
nekā serotonīnu. Karcinoīdais sindroms novērojams reti.
 
Klīniskā aina: neiroendokrīnie audzēji aug lēni un var būt asimptomātiski vairākus gadus. Arī 
pirmie simptomi parasti ir nespecifiski un bieži netiek pienācīgi novērtēti. Tie var imitēt akūta 
apendicīta ainu, var manifestēties kā hroniskas sāpes vēdera lejas daļā, tikt traktēti kā kairinātas 
zarnas sindroms. Karcinoīdā sindroma rašanos var provocēt alkohols, kafija, pārtika ( olbaltumvielām 
un taukvielām bagāts ēdiens, asi ēdieni, liela apjoma maltītes ). 

 1) Sejas un kakla piesārtums ir visbiežākā karcinoīdā sindroma izpausme, kas var ilgt no 
dažām minūtēm līdz stundām un ko var pavadīt sirdsklauves un pazemināts asinsspiediens. 
Pacienta āda parasti ir sārta, sausa. 
 2) Šķidra vēdera izeja. Bieži šiem pacientiem novēro uzsūkšanās traucējumus, caureju 
pavada krampjveida sāpes vēderā un vēdera uzpūšanās, biežāk šķidru vēdera izeju novēro naktīs.
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 3) Sirds vārstuļu patoloģija. Visbiežāk ir skarta sirds labā puse un 1/3 nāves gadījumi 
pacientiem ar karcinoīdo sindromu ir dēļ labās puses sirds mazspējas (trikuspidālā un pulmonālā 
vārstuļu stenoze ). 
 4) Retākos gadījumos šiem pacientiem ir teleangiektāzijas, pelagra, astmai līdzīgi simptomi 
(bronhokonstrikcijas dēļ), reiboņi, artraļģijas. 
 5) Karcinoīdā krīze - visnopietnākā karcinoīdā sindroma izpausme. Var attīstīties spontāni, 
var tikt provocēta ar anestēziju, infekciju, stresu, neiroendokrīnā audzēja ķirurģisku ārstēšanu (vai 
biopsiju), bez pacienta sagatavošanas ar somatostatīna analogiem. Klīniski novēro ilgstošu, izteiktu 
sejas un kakla piesārtumu, smagu caureju, hipotensiju, tahikardiju, elpas trūkumu, akrocianozi, līdz 
pat nestabilai hemodinamikai un bezsamaņai. 
 6) Biežākie nāves iemesli ir aknu vai sirds mazspēja. 

 Diagnostika:
 1) Laboratoriskā diagnostika:
	 	 •	Hromogranīns	A	(CgA)	serumā	–	paaugstināts	90	%	pacientu	ar	neiroendokrīniem	
audzējiem; 
	 	 •	5-hidroksiindoletiķskābe	(5-HIAA)	24	stundu	urīnā	(skat.	1	tabulu);
	 	 •	Plazmas	neironālā	specifiskā	enolāze	(NSE)	-	noderīga	pie	zemu	diferencētiem	
neiroendokrīniem audzējiem.
 2) Radioloģiskā un instrumentalā izmeklēšana:
	 	 •	DT	un	MRI	karcinoīdā	audzēja	lokalizācijas	un	izplatības	noteikšanai;
	 	 •	USG/Endoskopiskā	EUS/FGS/FKS;	
	 	 •	Somatostatīna	receptoru	scintigrāfija	(Octreoscan);
	 	 •	Pozitronu	emisijas	tomogrāfija	(PET).
 3) NETdiagnozi pierāda tikai audzēja audu histopatoloģiska izmeklēšana. Izmanto: 
biopsiju materiālu no primārā audzēja vai metastāzēm (piem., aknās, limfmezglā), operācijas laikā 
iegūtus audzēja audus. 

Lai standartizētu NET  morfoloģisko izmeklēšanu, visiem preparātiem obligāti jāveic sekojoša 
imūnhistoķīmiskā izmeklēšana, nosakot:
Sinaptofizīnu
Hromogranīnu;
Proliferācijas marķiera Ki67/MIB1.

Pārtikas produkti Medikamenti

Paaugstina 5-HIAA:
Spināti, baklažāni, siers, 
vīns, kofeīns, tomāti, kivi, 
banāni, valrieksti, ana-
nāsi, sarkanās plūmes, 
avokado.

Paaugstina 5-HIAA:
Fenacetīns,	rezerpīns,	cisplatīns.	fluorouracils,	atsevišķi	klepus	sīrupi	(	kas	satur	glyceryl	
guaiacolate)

Pazemina 5-HIAA:
Heparīns, izoniazīds, levodopa, MAO inhibitori, tricikliskie antidepresanti, oktreotīds.

8. tabula. Pārtikas produkti un medikamenti, kuri var ietekmēt 5-HIAA līmeni urīnā.

Karcinoīdam sindromam atbilstošie simptomi

Dati par karcinoīdo sindromu Nav datu par karcinoīdo sindromu

Ķirurģiska/medikamentoza ārstēšana Meklēt citus simptomu iemeslus

Karcinoīdā sindroma diagnostiskais algoritms:

Laboratoriskā diagnostika: 
Hromogranīns A serumā 

5-hidroksiindoletiķskābe 24 stundu urīnā
Plazmas neironālā specifiskā enolāze 

Radioloģiskā un instrumentālā diagnostika: 
DT un MRI 

USG/Endoskopiskā EUS
FGS/FKS 

Somatostatīna receptoru scintigrāfija 
(Octreoscan)

Pozitronu emisijas tomogrāfija (PET)

+
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GASTRINOMAS SINDROMS

SSK-10: E16.4

 Raksturojums: Zolindžera-Elisona (Zollinger-Ellison, ZES) sindroms. Gastrinomas ir 
neiroendokrīni audzēji, kas lokalizēti divpadsmitpirkstu zarnā vai aizkuņģa dziedzerī, un kas sekretē 
hormonu gastrīnu, izraisot smagu čūlas slimību un diareju. 

 Epidemioloģija: incidence 0,5-3 gadījumi/1mlj populācijas gadā un šie audzēji ir otrais 
visbiežāk sastopamais hormonāli aktīvo un maligno aizkuņģa dziedzera audzēju veids. Samērā 
bieži 25-30% var būt kā ģenētiska sindroma komponents (MEN 1). Sporādiskos gadījumos vidējais 
pacientu vecums diagnosticēšanas brīdī 48-55 gadi, MEN1 sindroma gadījumā 32-35 gadi.

 Etioloģija un patoģenēze: 
 Gastrinomas iedala:
 1) Labi diferencēts endokrīns audzējs ar labdabīgu vai neskaidru dabu diagnosticēšanas 
brīdī 10-30%.
 2) Labi diferencēta zemas malignitātes endokrīna karcinoma ar zemu ļaundabīguma pakāpi 
50-80%.
 3) Zemu diferencēta augstas malignitātes endokrīna karcinoma ar augstu ļaundabīguma 
pakāpi 1-3%.

 Klīniskā aina: saistīta ar kuņģa skābes hipersekrēciju.Tā kā bieži tiek lietoti protonu sūkņu 
inhibitoru (PSI) terapijai, diagnoze bieži vien ir novēlota. Ja pirms šo medikamentu parādīšanās ZES 
pacientiem novēroja multiplas čūlas netipiskās lokalizācijās un smagas čūlas slimības komplikācijas, 
tad	mūsdienās	pirmās	klīniskās	pazīmes	var	būt	aizkuņģa	dziedzera	čūla,	gastroezofageālais	reflukss.	
Citas klīniskās pazīmes: sāpes vēderā 75-98%, diareja 30-73%, dedzināšana aiz krūšu kaula 44-56, 
asiņošana 44-75%.

5-15% pacientu ar metastātisku slimību var attīstīties ektopisks Kušinga sindroms

 Diagnostika:
Par ZES būtu jādomā, ja pacientam:
	 	 •	Recidivējoša,	terapijai	rezistenta	čūlas	slimība	ar	komplikācijām;
	 	 •	H. pylori negatīva smaga čūlas slimība;
	 	 •	Smagi	čūlas	slimības	gadījumi	ģimenes	anamnēzē;
	 	 •	Čūlas	slimība	kombinācijā	ar	citām	endokrīnām	slimībām	un	diareju;	 	 	
•	Ļoti	izteiktas	kuņģa	krokas	FGS,	hiperkalcēmija,	hipergastrēmija.

Laboratoriskā izmeklēšana – jāatceļ PSI terapija vismaz 1 nedēļu pirms izmeklēšanas; atļauts lietot 
H2 blokatorus:
	 	 •	Gastrīna	līmenis	tukšā	dūšā;
	 	 •	Sekretīna	tests;
	 	 •	Hromogranīns	A;
	 	 •	Parathormons,	Ca,	prolaktīns	–	MEN	1	izslēgšanai;
	 	 •	Kortizols	24-h	urīnā	–	ja	aizdomas	par	ektopisku	Kušinga	sindromu.

Ģenētiskā izmeklēšana – ja aizdomas par MEN1 sindromu.

Radioloģiskā un instrumentālā izmeklēšana:
	 	 •	FGS	(ar	kuņģa	sekrēcijas	analīzi	un	biopsijām	ar	sekojošu	histopatoloģisku	un	
imūnhistoķīmisku izmeklēšanu (sinaptofizīns, hromogranīns A, Ki67));
	 	 •	Endoskopiskā	EUS;
	 	 •	USG/MRI	/	angiogrāfija;
	 	 •	Somatostatīna	receptoru	scintigrāfija.

Gastrinomai atbilstošie simptomi

Radioloģiskā un instrumentālā izmeklēšana
FGS (ar kuņģa sekrēcijas analīzi un 

biopsijām!)
Endoskopiskā EUS

DT/MRI/angiogrāfija
Somatostatīna receptoru scintigrāfija

Ir dati par gastrinomu

MEN1 sindroma skrīnings Ķirurģiska /medikamentoza 
ārstēšana

Meklēt citu GEARS / čūlas 
slimības iemeslu

Laboratoriskā diagnostika:
Gastrīna līmenis tukšā dūšā 

Sekretīna tests
Hromogranīns A

Nav datu par gastrinomu

Gastrinomas diagnostiskais algoritms:

+
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GLIKAGONOMAS SINDROMS

SSK-10: D13.7

 Raksturojums: glikagonomas ir ļoti reti aizkuņģa dziedzera neiroenokrīni audzēji, kas 
sekretē hormonu glikagonu, izraisot tipisku klīnisko ainu. Glikagonomas parasti ir lokalizētas 
aizkuņģa dziedzera distālajā daļā, ir ļoti lielas (4-15 cm) un bieži diagnozes brīdī jau ir metastāzes 
aknās.

 Epidemioloģija: vidējais saslimšanas vecums 40-70 gadi. Reti sastopama bērniem un 
jauniešiem. Incidence 1/20 mlj populācijas gadā. 

 Etioloģija un patoģenēze:
Atsevišķos gadījumos var būt pacientiem ar MEN1 sindromu.

 Klīniskā aina: nekrolītiska migrējošā eritēma, glikozes tolerances traucējumi, anēmija, svarā 
krišanās. Raksturīgas tromboemboliskas komplikācijas. 

4D sindroms: Dermatīts, Diabēts, Dziļo vēnu tromboze, Depresija.  

 Izmeklēšana:
Laboratoriskā izmeklēšana – glikagons asinīs, hromogranīns A
Radioloģiskā un instrumentālā izmeklēšana – fibrogastroskopija ar sekojošu histopatoloģisku un 
imūnhistoķīmisku izmeklēšanu (sinaptofizīns, hromogranīns A, Ki67), endoskopiska ultrasonogrāfija, 
datortomogrāfija, magnētrezonanse, angiogrāfija

Glikagonomai atbilstošie simptomi

Radioloģiskā un instrumentālā diagnostika: 
DT un MRI 

USG/Endoskopiskā EUS
FGS

Angiogrāfija

Dati par glikagonomu

Ķirurģiska/medikamentoza ārstēšana

Laboratoriskā diagnostika: 
Glikagons, hromogranīns A serumā 

Nav datu par glikagonomu

Meklēt citus simptomu iemeslus

Glikagonomas diagnostiskais algoritms:

+

INSULINOMAS SINDROMS

SSK-10: D13.7

 Raksturojums: insulinoma ir visbiežāk sastopamais hormonāli aktīvais aizkuņģa dziedzera 
neiroendokrīnais audzējs, kas attīstās no Langerhansa saliņu šūnām un sakarā ar periodisku insulīna 
hipersekrēciju rada smagas lēkmjveida hipoglikēmijas. 

 Epidemioloģija: incidence 1-3 uz 1 000 000 iedzīvotāju gadā. Vidējais saslimšanas vecums 
50	gadi,	sievietes	slimo	nedaudz	biežāk	kā	vīrieši.	<=10%	insulinomu	ir	multiplas,	<10%	malignas.

 Etioloģija un patoģenēze: 
5-10% gadījumos insulinomas konstatē pacientiem ar MEN1 sindromu. Šajos gadījumos tās biežāk ir 
multiplas un 25% gadījumu malignas.
 Insulinomas mēdz būt ar dažādu ļaundabīguma pakāpi:
 1) Labi diferencēts endokrīns audzējs ar labdabīgu vai neskaidru dabu diagnosticēšanas brīdī. 
 2) Labi diferencēta zemas malignitātes endokrīna karcinoma. 
 3) Zemu diferencēta augstas malignitātes endokrīna karcinoma.

 Klīniskā aina: hipoglikēmijai tipiski simptomi: galvassāpes, dubultošanās un redzes 
traucējumi, apjukums, reibonis, letarģija, svīšana, nespēks, bada sajūta, trīce, sirsklauves, smagākos 
gadījumos – krampji un koma. Hipoglikēmijas biežāk raksturīgas agrās rīta stundās, pie fiziskas 
slodzes.

 Vipla triāde:
 1) Hipoglikēmijai raksturīgi simptomi.
 2) Plazmas glikozes līmenis ≤ 2,2 mmol/l.
 3) Simptomu mazināšanās pēc glikozes uzņemšanas.

 Diagnostika:
 1) Laboratoriskā izmeklēšana: 
	 	 •	72-h	bada	tests	–	zelta	standarts	insulinomas	diagnostikā.
	 	 •	Insulinomas	diagnozi	apstiprina:
   - Dokumentēts glikozes līmenis asinīs ≤ 2,2 mmol/ml un;
   - Insulīna līmenis asinīs hipoglikēmijas laikā ≥ 6 μU/l (≥ 36 pmol/l ) un;
   - C peptīds ≥ 200 pmol/l un;
   - Proinsulīns ≥ 5 pmol/l un;
   - Β-hidroksibutirāts ≤ 2,7mmol/l un;
   - Nav atrodami sulfonilurīnvielas metabolīti plazmā un/vai urīnā.
 2) Radioloģiskā un instrumentālā izmeklēšana:
	 	 •	Vēdera	dobuma	USG	(tikai	reizēm	var	atklāt	nelielus	aizkuņģa	dziedzera	audzējus);
	 	 •	Endoskopiskā	EUS	–	labākā	metode	preoperatīvai	insulinomas	lokalizācijai,	metodes	
sensitivitāte 94%;
	 	 •	Intraoperatīva	USG;
	 	 •	DT/MRI/angiogrāfija;
	 	 •	Somatostatīna	receptoru	scintigrāfija;
	 	 •	Pozitronu	emisijas	tomogrāfija.
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 3) Insulinoma pieder pie NET, tādējādi diagnozi apstiprina tikai audzēja audu 
histopatoloģiska izmeklēšana. Izmanto: 
	 	 •	biopsiju	materiālu	no	primārā	audzēja	vai	metastāzēm	(piem.,	aknās,	limfmezglā),	
	 	 •	operācijas	laikā	iegūtus	audzēja	audus.	
 Obligāti jāveic sekojoša imūnhistoķīmiskā izmeklēšana, nosakot:
	 	 •	Sinaptofizīnu;
	 	 •	Hromogranīnu	A;
	 	 •	Proliferācijas	marķieris	Ki67/MIB1	imūnhistoķīmija.

 Diferenciāldiagnostika:
Skat. Hipoglikēmiju sindroma diagnostisko algoritmu

Insulinomai raksturīgās klīniskās izpausmes

Radioloģiskā un instrumentālā 
izmeklēšana:

Vēdera dobuma USG Endoskopiskā EUS 
Intraoperatīva USG

DT/MRI/angiogrāfija
MIBG
PET

72-h bada tests 

Dati par insulinomu

Nav datu par insulinomu

Skat. hipoglikēmiju sindroma diagnostisko algoritmu

Ķirurģiska / medikamentoza ārstēšana

Laboratoriskā diagnostika:
Glikoze

Insulīns asinīs hipoglikēmijas laikā 
C peptīds 

Proinsulīns 
Β-hidroksibutirāts

Sulfonilurīnvielas metabolīti plazmā un/vai urīnā

Insulinomas sindroma diagnostiskais algoritms:

VIPOMAS SINDROMS

SSK-10: D13.7

 Sinonīms: Vernera-Morisona (Verner Morrison) sindroms

 Raksturojums: vipoma ir ļoti rets aizkuņģa dziedzera neiroendokrīns audzējs, kas ražo 
vazoaktīvo intestinālo peptīdu (VIP), izraisot tipisku klīnisko ainu. Audzēji parasti lokalizēti aizkuņģa 
dziedzera astes daļā un 50% pacientu atrod metastāzes diagnozes noteikšanas laikā.

 Etioloģija un patoģenēze: atsevišķos gadījumos var būt pacientiem ar MEN1 sindromu.

 Klīniskā aina: smaga, ūdeņaina diareja, hipokaliēmija, dehidratācija, letarģija, muskuļu 
vājums, slikta dūša, vemšana, krampjveida sāpes vēderā.   
 Diagnostika:
 1) Laboratoriskā izmeklēšana – VIP asinīs, hromogranīns A.
 2) Hipohlorhidrija kuņģa sulas analīzē.
 3) Radioloģiskā un instrumentālā izmeklēšana – DT, MRI, USG, EUS, somatostatīna receptoru scintigrāfija.
 4) Diagnozi apstiprina audu histopatoloģiskā izmeklēšana ar sekojošu imūnhistoķīmisku 
izmeklēšanu (hromogranīns A sinaptofizīns, Ki67).

 Diferenciāldiagnostika:
Pseido- Vernera-Morisona (Verner Morrison) sindroms – hroniska laksatīvu pārdozēšana.
MEN1 sindroms.
Karcinoīdais sindroms.
Citas slimības, kuras izraisa caureju (t.s. infekciozas).

VIPomai raksturīgie klīniskie simptomi
Izslēgti biežākie diarejas iemesli

Laboratoriskā izmeklēšana – 
VIP asinīs, hromogranīns A

Novirzes no normas

Radioloģiskā un instrumentālā 
izmeklēšana:

DT, MRI, USG, EUS, somatostatīna 
receptoru scintigrāfija

Norma

Meklēt citu diarejas iemeslu

VIPomas dg apstiprināta

Ķirurģiska / medikamentoza ārstēšana

VIPomas diagnostiskais algoritms:
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