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INFORMĀCIJA
PACIENTAM

Pie pašsajūtas pasliktināšanās, pieaugoša vispārēja vājuma, nespēka –
ambulatori sazināties ar savu ģimenes ārstu vai savu ārstējošo
ārstu – onkologu ķīmijterapeitu caur reģistratūru.
Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca (PSKUS)
Pilsoņu iela 13, Rīga, LV 1002
PSKUS vienotais informatīvais un pacientu pieraksta tālrunis
(+371) 67069280
Uzņemšanas nodaļa (+371) 67069600 / (+371) 67069770

Stacionārs «Latvijas Onkoloģijas centrs»
Hipokrāta iela 4, Rīga, LV 1079
Vienotais informatīvais un pacientu pieraksta tālrunis
(+371) 67000610
Uzņemšanas nodaļa (+371) 67042194

Neatliekamos gadījumos, ja parādās elpas trūkums, ļoti augsta ķermeņa temperatūra,
sāpes krūtīs, asas sāpes vēderā, masīva caureja, ādas vai acu sklēru dzelte – zvanīt 113!

KAS IR NEIROENDOKRĪNIE AUDZĒJI
Neiroendokrīnās šūnas atrodas visos
orgānos, tāpēc arī neiroendokrīnie
audzēji var attīstīties jebkurā no
orgānu sistēmām, tomēr vairāk nekā
pusē gadījumu neiroendokrīnie
audzēji attīstās gastrointestinālajā
(gremošanas) traktā, tos dēvē par
gastroenteropankreatiskiem
neiroendokrīniem audzējiem (GEP –
NET) un tie visbiežāk lokalizējas
tievajā, taisnajā un resnajā zarnā,
aizkuņģa dziedzerī, kuņģī vai
tārpveida piedēklī.

Jūsu audzēja
lokalizācija
Vairogdziedzeris
Plaušas

Kuņģis
Aizkuņģa
dziedzeris

Virsnieres
Tievā zarna

Biežākās neiroendokrīno
audzēju lokalizācijas

Resnā
zarna
Olnīcas
Dzemdes kakls

Orgāni, kur biežāk novēro
neiroendokrīno audzēju
metastāzes

KAS IR NEIROENDOKRĪNIE AUDZĒJI
Neiroendokrīnie audzēji izdala
bioloģiski aktīvas vielas - serotonīnu,
P vielu, histamīnu, kateholamīnus,
prostaglandīnus. Šo vielu
hipersekrēcijas gadījumos novēro
klīniskos sindromus.
Visbiežākais no neiroendokrīno
audzēju klīniskajiem sindromiem ir
karcinoīdais sindroms. Amīniem
bagāta pārtika var pastiprināt
karcinoīdā sindroma simptomus.

karstuma viļņi un
sejas pietvīkums jeb "ﬂush"

Karcinoīdā sindroma simptomi ir:
sejas un kakla apsārtums ( pietvīkums)
caureja
asinsspiediena svārstības
trokšņi elpojot, apgrūtināta elpošana
paātrināta sirdsdarbība

caureja

SIMPTOMU
KONTROLE

Neiroendokrīno audzēju pacientiem bieži novēro kuņģa – zarnu trakta
traucējumus – gan kā slimības simptomus, gan kā blakusparādības saņemot
somatostatīna analogu terapiju.
Visbiežāk pacienti sūdzas par caureju, sliktu dūšu, vemšanu, aizcietējumiem,
vēdera diskomfortu, uzpūšanos un sāpēm.

Rekomendācijas simptomu mazināšanai
Medikamenti

Uztura ieteikumi

Ja jums ir caureja
Zarnu peristaltiku nomācoši līdzekļi
( piem. Loperamidum)

Ēdiet nelielas un biežas maltītes 5 – 6 reizes dienā
Lai palēlinātu zarnu darbību, ēdiet ēdienu istabas temperatūrā
Dzeriet daudz šķidrumu visas dienas garumā, izdzeriet glāzi šķidruma pēc katras caurejas epizodes,
piemēram, minerālūdens (bez gāzes), dārzeņu buljons
Iekļaujiet uzturā vārītus kartupeļus, maizi un makaronus, kas gatavoti no raﬁnētiem miltiem, ātri vārāmās
auzu pārslas, baltos rīsus, olas, vistas gaļu, biezpienu, ābolu biezeni, sausmaizītes
Izvairieties no pārtikas produktiem ar augstu šķiedrvielu saturu, piemēram, rieksti, sēklas, popkorns,
svaigi dārzeņi, žāvēti augļi
Izvairieties no pikantiem ēdieniem, kofeīnu saturošiem pārtikas produktiem
Izvairieties no produktiem, kas satur daudz tauku, piemēram, trekna gaļa, lielā eļļas un tauku daudzumā
cepti ēdieni

Medikamenti

Uztura ieteikumi

Ja Jums ir slikta dūša
Gastrointestinālā trakta motoriku
veicinoši līdzekļi *

Nepieļaut ilgstošu neēšanu. Ja ir nelabums, tukšs kuņģis var pastiprināt sliktu dūšu
Sliktu dūšu var mazināt ingvers un citrons (svaigs, sarīvēts, sukādēs un pastilās, dzērienos)
Lietojiet atdzesētus vai istabas temperatūras ēdienus (salāti, aukstās uzkodas, deserti), nevis karstus
un/vai asus ēdienus.

*recepšu medikamenti

Pie vēdera uzpūšanās, diskomforta sajūtas paribē
Gremošanu sekmējoši līdzekļi enzīmu preparāti
( piem. Pancreatis Pulvis)

Gāzes vēderā var veicināt noteikti uztura un dzīvesveida paradumi:
izlaistas ēdienreizes;
steidzīga ēšana, rīšana, nepietiekami sakošļāts ēdiens
pārāk liels šķiedrvielu daudzums uzturā
košļājamās gumijas košļāšana
mazkustīgums, nepietiekamas ﬁziskās aktivitātes.
Pārtikas produkti, kas visbiežāk veicina gāzu veidošanos:
pupiņas, zirņi, lēcas
kāposti, brokoļi, Briseles kāposti, Kalē kāposti, ziedkāposti, rukola, redīsi, kāļi, rutki.

Aizcietējumu gadījumā
Zarnu gļotādu kairinoši
caurejas līdzekļi
( piem. Bisacodylum)

Izvairīties lietot baltmaizi, bulciņas, baltos rīsus.

Medikamenti

Uztura ieteikumi

Aizcietējumu proﬁlaksei
Osmotiskas darbības
caurejas līdzekļi
( piem. Lactulosum)

Regulāru zarnu darbību veicina:
ēdienreižu ievērošana
šķidruma uzņemšana - dienā 30 - 35 ml/kg svara, no tiem ar dzērieniem 2/3 un 1/3 ar ēdieniem
ﬁziskās aktivitātes, vismaz 30 min 5 x nedēļā - piem. pastaigas, nūjošana u.c
šķiedrvielas augu valsts produktos

Pie sāpēm
Nesteroīdi pretiekaisuma līdzekļi
( piem. Ibuprofenum)

UZTURS

Neiroendokrīno audzēju pacientiem bieži novēro kuņģa – zarnu trakta
traucējumus – gan kā slimības simptomus, gan kā blakusparādības saņemot
somatostatīna analogu terapiju. Visbiežāk pacienti sūdzas par caureju, sliktu
dūšu, vemšanu, aizcietējumiem, vēdera diskomfortu, uzpūšanos un sāpēm.
Daži pārtikas produkti vai ēšanas paradumi var pastiprināt ar karcinoīdo
sindromu saistīto pietvīkumu, caureju, vēdera uzpūšanos un sāpes vēderā. Jums jāizvairās no konkrētiem pārtikas
produktiem vai jāsamazina to lietošana tikai tad, ja tie pastiprina vai izraisa šos simptomus. Karcinoīdo sindromu var
saasināt stipras emocijas un ﬁziskās aktivitātes.
Visbiežāk ziņotie pārtikas produkti vai ieradumi, kas pastiprina simptomus:
liela apjoma maltītes;

alkohola lietošana;

svaigi tomāti;

ēdieni ar augstu tauku saturu;

pikanti ēdieni;

pārtika ar augstu vai vidēju amīnu daudzumu

Amīnu daudzums pārtikas produktos
Produkti ar augstu amīnu saturu
Cietie un nogatavinātie sieri, piemēram, Čedara, Šveices un Parmezāna,
zilie sieri, piemēram, Stiltons un Gorgonzola, Kamambērs
Alkohols - visi veidi
Kūpinātas, sālītas vai marinētas zivis un gaļa ( piem. Salami desa, bekons)
Fermentēti ēdieni - tofu, miso, skābēti kāposti, sojas mērce, terijaki mērce
Rauga ekstrakti, kas bagātina veģetāriešu un vegānu ēdienkarti, alus raugs, ieraugs

Produkti ar vidēju amīnu saturu
Kofeīns - kaﬁja, Coca-cola
Tumšā šokolāde, piena šokolāde, kakao pulveris
Zemesrieksti, Brazīlijas rieksti, kokosrieksti
Avokado, banāns, avenes
Sojas produkti
Lauku pupas un zaļie zirnīši

Ieteikums
Izveidojiet uztura un simptomu dienasgrāmatu, kur pierakstiet ēdienus, ko esat ēdis un novērotos simptomus.
Tas palīdzēs Jums atklāt iespējamo saistību starp noteiktiem ēdieniem un dzērieniem un simptomiem.

Piemērs dienas ēdienkartei
Brokastis

Auzu pārslas (1 glāze, vārītas) ar samaltām mandelēm (2 tējk.), kanēli un nesaldināts ābolu biezenis (1/3 glāze),
vārīta ola (1) un zāļu tēja
Pusdienas

Tvaikota tītara gaļa (80 g) ( izvairieties no pārstrādātas gaļas, kas pagatavota, pievienojot nitrītus) ar rīsiem,
sviestmaize ar dārzeņu zupu (1 glāze)
Vakariņas

Krāsnī cepts savvaļā nozvejots lasis (100 -120 g) ar olīveļļā sautētiem dārzeņiem un grūbām (1 glāze)
Uzkodas (1-3 dienā)

bezpiedevu grieķu jogurts (2/3 glāze) ar mellenēm (1/2 glāze)
sausmaizītes ar humusu (1/3 glāze)
bumbiera šķēlītes ar mandeļu sviestu (2 tējk.)

Jāatceras, ka katram cilvēkam ar karcinoīdo sindromu ir savas individuālās uztura vajadzības, ņemot vērā
slimības smagumu, blakus saslimšanas, vecumu, dzimumu, dzīvesveidu u.c. faktorus!

TERAPIJA
Lielākai daļai neiroendokrīno audzēju
ir somatostatīna receptori, tāpēc šo
audzēju ārstēšanā pielieto
somatostatīna analogu terapiju, kura
sniedz labus rezultātus simptomu
kontrolē un mazina audzēju izplatību.
Somatostatīna analogu terapija tiek
nodrošināta ar zāļu ievadīšanu
muskulī vai zemādā atkarībā no zāļu
farmaceitiskās formas. Injekcijas var
veikt ne tikai stacionārā, bet arī
mājas apstākļos.

Gastroenteropankreatisko
NET ( GEP - NET)
ārstēšana

Karcinoīdā sindroma
simptomu atvieglošana

INDIKĀCIJAS SOMATOSTATĪNA
ANOLOGU TERAPIJAI

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet un saglabājiet instrukciju!

PIELIKUMS

PACIENTA DATI
Blakussaslimšanas

Bronhiālā astma

Primāra arteriāla hipertensija
Miokarda infarkts

(

Insults (cerebrāls infarkts)

Cukura diabēts

. gads)
(

.gads)

Čūlas slimība
Epilepsija

Citas hroniskas slimības:

Regulāri lietotie medikamenti

Medikamentoza / pārtikas alerģija

PACIENTA DATI
Vai Jums ir bijusi ķirurģiska terapija?

Vai Jūs saņēmāt ķīmijterapiju?

NĒ

NĒ

JĀ

JĀ

Operācijas veids:
Operācijas datums:

Vai Jūs saņēmāt staru terapiju?

Saņemtā terapija:

Starojuma zona:

Terapijas veids:

Datumi:

Datumi:

NĒ

JĀ

KONTROLES ANALĪZES
Datums

Leikocīti asinīs

Glikoze asinīs

CgA
(hromogranīns A)
asinīs

5 - HIAA

(5 hidroksi-indol-etiķskābe)

urīnā

Lietotie
medikamenti

KONTROLES ANALĪZES
Sagatavošanās ir svarīga, lai iegūtu precīzus CgA un
5-HIAA testa rezultātus.
Monitorējot CgA līmeni, svarīgi atcerēties, ka viens no
faktoriem, kas ietekmē hromogranīna A koncentrāciju ir
medikamenti. Medikamenti, kuri var dot kļūdaini pozitīvu
rezultātu ir protonu sūkņa inhibitori ( piem., Omeprazolum),
histamīna tipa 2 receptoru antagonisti ( piem., Ranitidinum,
Cimetidinum) un glikokortikoīdi. Citi svarīgi faktori ir
pārtikas uzņemšana un ﬁziskā aktivitāte pirms testa.

Ja Jūsu ārsts ir nozīmējis noteikt 5-HIAA līmeni urīnā,
atcerieties, ka 72 stundas pirms urīna analīžu nodošanas
vēlams neēst serotonīnu saturošus produktus un nelietot
pretsāpju, pretsaaukstēšanās, antihistamīna
medikamentus.

Lai Jūsu asins analīzes būtu pēc iespējas
precīzākas, analīžu dienā:

Nelietojiet protonu sūkņa inhibitorus
( piem., Omeprazolum)
Nododiet analīzes tukšā dūšā
Nenodarbojieties ar ﬁziskām aktivitātēm

Serotonīnu saturošie produkti:
Banāni
Ananāsi
(arī ananāsu sula)
Tomāti
Plūmes

Baklažāni
Avokado
Kivi
Valrieksti

DIENASGRĀMATA
Injekciju neveicāt Jūs

Vai šī ir Jūsu pirmā injekcija?

JĀ

Injekciju veicāt Jūs

NĒ
Injekcijas vieta

Injekcijas datums

/

/ 202

Atzīmējiet,
kur veicāt injekciju

KREISĀ
PUSE

LABĀ
PUSE

KREISĀ LABĀ
PUSE PUSE

Sejas pietvīkums un karstuma viļņi jeb "ﬂush"
Dienas beigās atzīmējiet, vai Jums ir bijusi šī sūdzība

Ir
Nav
P O T C Pk S Sv P O T C Pk S Sv P O T C Pk S Sv P O T C Pk S Sv

Caureja
Dienas beigās atzīmējiet, cik bieži Jums ir bijusi šķidra vēdera izeja

Nav bijusi
1-3 x/dienā
3> x/dienā
P O T C Pk S Sv P O T C Pk S Sv P O T C Pk S Sv P O T C Pk S Sv
Apvelciet nedēļas dienu,
kurā tiek veikta injekcija

