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Nabassaites asiņu savākšana pēc bērna 
piedzimšanas un to uzglabāšana tiek 
izmantota aizvien biežāk. Tas tiek darīts, 
jo nabassaites asinis satur šūnas, kurām 
ir terapeitiska vērtība ļaundabīgu un 
labdabīgu asins slimību, kā arī imūno 
slimību ārstēšanā. Nabassaites asinis tiek 
izmantotas transplantācijas jomā kopš 
pirmās alogēnās nabassaites asins trans-
plantācijas 1988. gadā, un pēdējo 25 gadu 
laikā to izmantošana ir strauji pieaugusi.

Alogēna nabassaites asins transplantā-
cija bērniem sniedz līdzīgas izdzīvošanas 
izredzes kā citas izcelsmes (piemēram, 
kaulu smadzeņu) hematopoētisko cilmes 
šūnu transplantācija, un rezultāti pieaugu-
šajiem pacientiem turpina uzlaboties.

Pēdējos gados ir pieaudzis nabassaites 
asins banku skaits, kas piedāvā ģimenēm 
uzglabāt viņu bērnu nabassaites asinis 
potenciālai privātai izmantošanai nākotnē, 
veicot vienreizējus un ikgadējus maksā-
jumus. Mūsdienās vecākiem ir jāizdara 
izvēle, vai pēc bērna piedzimšanas ziedot 
nabassaites asinis publiskai lietošanai, 
uzglabāt tās privātai lietošanai vai utilizēt 
tās.

Ja gatavojaties drīzumā kļūt par vecākiem, 
Jums var būt lietderīgi iepazīties ar šo 

VAI ZINĀJĀT?

Pasaulē ir pieejamas vairāk 
nekā 730 000 vienības 
nabassaites asiņu un 
veiktas aptuveni 35 000 
nabassaites asins trans-
plantācijas.

IEVADS

Nabassaites asinis satur 
šūnas, kam ir terapei-
tiska vērtība asins un 
imūnās sistēmas slimību 
ārstēšanā.
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informāciju, lai pieņemtu informētu 
lēmumu par to, ko iesākt ar Jūsu bērna 
nabassaites asinīm.

Šo informatīvo materiālu sagatavojusi 
Eiropas Padomes Eiropas Orgānu trans-
plantācijas komiteja, kas sastāv no starp-
tautiski atzītiem ekspertiem, ar nolūku 
sniegt skaidru, precīzu informāciju par 
nabassaites asiņu izmantošanu ārstnie-
cībā un lai palīdzētu vecākiem veikt izvēli 
saistībā ar nabassaites asiņu uzglabāšanas 
iespējām
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Pēc bērna piedzimšanas un nabassaites 
pārgriešanas placentas un tai piestiprinātās 
nabassaites daļas asinsvados paliek noteikts 
daudzums asiņu. Bērnam pēc piedzim-
šanas vairs nav nepieciešamas šīs papildu 
asinis, ko sauc par nabassaites asinīm.

Nabassaites asinis satur visus parastos 
asins elementus – sarkanās asins šūnas 
(eritrocīti), baltās asins šūnas (leikocīti), 
asins plātnītes (trombocīti) un plazmu, 
taču tās satur arī daudz hematopoē-
tisko cilmes šūnu, kas ir līdzīgas kaulu 
smadzenēs sastopamajām cilmes šūnām.

Cilmes šūnām piemīt ievērojams poten-
ciāls attīstīties par dažāda veida šūnām 
agrīnajā dzīves periodā un augšanas laikā. 
Tās kalpo par tādu kā iekšēju labošanas 
sistēmu, kas vairāk vai mazāk neierobe-
žoti dalās, lai aizvietotu citas šūnas, kamēr 
vien cilvēks ir dzīvs. Tādēļ tās var pavērt 
iespējas dažādu slimību ārstēšanā.

Hematopoētiskās cilmes šūnas ir asins 
šūnas, no kurām veidojas visas pārējās 
asins šūnas. Asins šūnas ir vitāli nepiecie-
šamas cilvēka organismā, un izšķir trīs to 
veidus:

• sarkanās asins šūnas, kuras pārnēsā 
skābekli pa visu cilvēka ķermeni;

Kas ir nabassaites asinis? 

VĀRDU 
SKAIDROJUMS:

Nabassaites asinis 
ir asinis, kas paliek 
placentai piestip-
rinātajā nabas-
saites daļā pēc bērna 
piedzimšanas.
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• baltās asins šūnas, kuras ir imūnās 
sistēmas sastāvdaļa un ir iesaistītas 
organisma aizsardzībā gan pret 
infekciju slimībām, gan “svešiem” 
materiāliem, piemēram, audzēja 
šūnām;

• asins plātnītes, kuras ir iesaistītas 
fizioloģiskajā procesā, kas aptur 
asiņošanu.

Katru gadu tūkstošiem pacientu tiek diag-
nosticētas ļaundabīgas vai labdabīgas asins 
slimības, kuras iespējams ārstēt, izman-
tojot hematopoētisko cilmes šūnu trans-
plantāciju. Pēc transplantācijas hemato-
poētiskās cilmes šūnas sasniedz pacienta 
kaulu smadzenes, kur tās dalās un attīstās 
par nobriedušām un funkcionālām asins 
šūnām.

Pēc bērna piedzimšanas nabassaite 
tiek nospiesta. Nabassaitē un placentā 
esošās asinis vairs nav nepieciešamas ne 
bērnam, ne mātei. Šajā brīdī nabassaites 
asinis var tikt savāktas vai nu pirms vai 
pēc placentas piedzimšanas atkarībā no 
slimnīcā pastāvošās kārtības. Ja nabas-
saites asinis netiks savāktas uzglabāšanai, 
tās tiks izmestas un sadedzinātās kopā 
ar citiem bioloģiskajiem atkritumiem 

Kā tiek savāktas nabassaites asinis?

Pēc bērna piedzimšanas 
nabassaitē un placentā 
esošās asinis vairs nav ne-
pieciešamas ne bērnam, 
ne mātei.
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atbilstoši nacionālo un starptautisko 
normatīvo aktu prasībām.

Nabassaites asinis tiek savāktas sterilā 
maisiņā, kas tiek dēvēts par nabassaites 
asins vienību. Lai iegūtu transplantāci-
jai pietiekamu šūnu daudzumu, ir svarīgi 
savākt atbilstošu tilpumu nabassaites 
asiņu (dažās valstīs tiek rekomendēts 
savākt vismaz 70 ml asiņu).

Pēc tam maisiņš tiek nosūtīts uz nabassai-
tes asins banku, kur tiek veiktas pārbaudes 
un asins kontrole (šūnu skaits, pārnēsā-
jamu slimību klātbūtne, HLA tipēšana). 
Tomēr daudzas nabassaites asins vienības 
beigās netiek uzglabātas transplantācijai, 
jo tās nesatur transplantācijai pietiekamu 
asiņu vai šūnu daudzumu.

Ja nabassaites asins vienība uzskatāma 
par piemērotu transplantācijai, tai tiek 
piešķirts identifikācijas numurs un tā 
tiek sasaldēta ilgstošai uzglabāšanai asins 
bankā. Parasti nabassaites asinis tiek 
uzglabātas šķidrajā slāpeklī vai šķidrā 
slāpekļa tvaiku fāzē, lai nodrošinātu tem-
peratūru, kas zemāka par −150°C.

Ja nabassaites asinis tiek savāktas un 
uzglabātas publiskā asins bankā, tās tiek 
ievadītas reģistrā un kļūst pieejamas 
pacientiem.

VAI ZINĀJĀT?

Uzglabāšanas ilgums 
joprojām nav zināms, 
tomēr pētījumi norāda, ka 
pat nabassaites asinis, kas 
uzglabātas ilgāk nekā 23 
gadus, joprojām var būt 
izmantojamas.
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Hematopoētisko cilmes šūnu transplantā-
cija šobrīd ir vienīgā pieejamā ārstēšanas 
metode pacientiem ar asins un imūnās 
sistēmas slimībām, piemēram, mielomu, 
leikēmiju, limfomu un mieloproliferatīvo 
sindromu.

Šo slimību gadījumā pacienti saņem 
ķīmijterapiju vai staru terapiju augstās 
devās, lai panāktu visu pacienta asinīs 
esošo slimo šūnu bojāeju. Pēc tam ārsti 
izmanto hematopoētiskās cilmes šūnas, lai 
atjaunotu veselu šūnu populāciju pacienta 
kaulu smadzenēs.

Transplantācijai izmantojamās hemato-
poētiskās cilmes šūnas var tikt iegūtas no 
dažādiem avotiem:

• No kaulu smadzenēm. Tās tiek 
iegūtas no iegurņa kaula. Pēdējās 
pāris dekādes iegurņa kauls ir 
bijis galvenais hematopoētisko 
cilmes šūnu avots. Par pirmo kaulu 
smadzeņu transplantāciju ziņoja 
Dr. E. Donnels Tomass 1957. gadā, 
un vēlāk viņš par savu inovatīvo 
izpēti saņēma Nobela prēmiju.

• No perifērajām asinīm. Lai no 
asinīm iegūtu hematopoētiskās 

SKAIDROJUMS

Alogēna trans-
plantācija: tiek 
veikta ar citas personas 
nabassaites asinīm.
Autologa trans-
plantācija: tiek veikta 
ar tās pašas personas 
nabassaites asinīm.

Transplantācijai pare-
dzētās hematopoētiskās 
cilmes šūnas var iegūt no: 
- kaulu smadzenēm, 
- perifērajām asinīm, 
- nabassaites asinīm.

Kādas pārbaudes tiek veiktas nabassaites 
asinīm?
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cilmes šūnas, donoram jāsaņem 
farmakoloģiska ārstēšana, kas liek 
hematopoētiskajām cilmes šūnām 
pamest kaulu smadzenes un iekļūt 
cirkulējošajās asinīs, kur tās var 
vienkārši savākt, veicot procedūru, 
ko sauc par aferēzi. 

• No nabassaites asinīm. Pirmo 
transplantāciju, izmantojot no 
nabassaites iegūtas hematopoē-
tiskās cilmes šūnas, 1988. gadā 
veica Dr. E. Glukmana vadītā 
komanda, lai ārstētu piecus gadus 
vecu zēnu, kurš slimoja ar Fankoni 
anēmiju.

Hematopoētisko cilmes šūnu transplan-
tāciju var veikt, izmantojot cita cilvēka 
šūnas (ģimenes locekļa vai neradnieciska 
donora). To sauc par “alogēno transplantā-
ciju”. Alternatīvi transplantāciju var veikt, 
izmantojot paša pacienta hematopoētis-
kās cilmes šūnas. To sauc par “autologu 
transplantāciju”. 

Kaulu smadzeņu un perifēro asiņu cilmes 
šūnas tiek iegūtas no dzīviem donoriem, 
kuri var būt ģimenes locekļi vai radnie-
ciski nesaistīti brīvprātīgi donori. Brīvprā-
tīgie donori ir cēlsirdīgi cilvēki, kuri paš-
aizliedzīgi reģistrējas nacionālajos kaulu 
smadzeņu donoru reģistros gadījumam, 
ja saderīgam pacientam varētu būt nepie-
ciešamas viņu cilmes šūnas. Nacionālie 

VAI ZINĀJĀT?

Šobrīd pasaulē ir vairāk 
nekā 28 miljoni reģistrētu 
pieaugušo donoru. 

Nacionālie valstu reģistri 
visā pasaulē ir savienoti, 
lai uzlabotu ārstu iespējas 
atrast viņu pacientiem 
piemērotākos donorus.
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reģistri ir savienoti ar starptautiskiem 
reģistriem, lai palielinātu iespējas sameklēt 
pacientiem piemērotāko donoru.

Nabassaites asinis ir alternatīvs hema-
topoētisko cilmes šūnu avots, kas tiek 
plaši izmantots pacientiem, kuriem nevar 
piemeklēt saderīgu donoru. Atšķirībā no 
kaulu smadzeņu un perifēro asiņu cilmes 
šūnām, kuras tiek iegūtas no donora tikai 
tad, kad pacientam tās ir nepieciešamas, 
nabassaites asins vienības tiek iegūtas un 
uzglabātas iepriekš un tās var būt uzreiz 
pieejamas jebkuram pacientam, kuram 
steidzami nepieciešama transplantācija. 
Tā kā zīdaiņu imūnā sistēma ir daudz 
mazāk nobriedusi, izmantojot viņu asinis 
kā hematopoētisko cilmes šūnu avotu, nav 
nepieciešama tik precīza donora un reci-
pienta (saņēmēja) saderība kā gadījumos, 
kad cilmes šūnu donors ir pieaudzis 
cilvēks. Tādēļ, transplantējot nabassai-
tes asiņu hematopoētiskās cilmes šūnas, 
pastāv daudz mazāks risks attīstīties 
“transplantāts pret saimnieku” slimībai 
nekā perifēro asiņu vai kaulu smadzeņu 
cilmes šūnu transplantācijas gadījumā.

Lai nabassaites asins vienību izmantotu 
transplantācijai, tai jāsatur pietiekams 
daudzums cilmes šūnu. Bankā uzglabāto 
nabassaites asiņu cilmes šūnu daudzums 
un kvalitāte atšķiras, un to ietekmē 
dabiskas atšķirības nabassaites asiņu 
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paraugos un nabassaites asiņu savākšanas, 
transportēšanas, apstrādes un uzglabā-
šanas veids. Lai nodrošinātu nabassaites 
asiņu cilmes šūnu veiksmīgu transplantā-
ciju, visās nabassaites asins banku darbībās 
nepieciešamas labi kontrolētas procedū-
ras.
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Publiskās nabassaites asins bankas

Publiskās nabassaites asins bankas iegūst, 
apstrādā un uzglabā nabassaites asiņu 
vienības alogēnām transplantācijām. Šīs 
bankas parasti saņem finansējumu no 
nacionālajām veselības aprūpes sistēmām 
un uzglabā nabassaites asins vienības, 
kuras vecāki pašaizliedzīgi ziedojuši 
potenciālai izmantošanai jebkuram 
pacientam, kam tas nepieciešams.

Ziedojot nabassaites asinis publiskām 
nabassaites asins bankām, vecāki paraksta 
informētās piekrišanas veidlapu, atļaujot 
bankai ievietot informāciju par viņu 
bērna nabassaites asinīm nacionālajā 
reģistrā, kur tiek veikta meklēšana, lai 
atrastu piemērotāko saderību pacientam. 
Nabassaites asins reģistrā tiek iekļauts 
tikai audu tips, neietverot nekādu infor-
māciju par donora identitāti. Iespēja-
mība atrast saderīgu donoru ir atkarīga 
no pieejamā nabassaites asins krājuma 
apjoma un dažādības. Tādēļ nacionālie 
reģistri visā pasaulē ir savienoti, un tiek 
veikta savstarpēja informācijas apmaiņa 
par glabāšanā esošajām asins vienībām. 
Tas palīdz jebkuram pacientam, kuram 

VAI ZINĀJĀT?

Pastāv dažāda veida na-
bassaites asins bankas, un 
ir svarīgi saprast atšķirības 
starp tām, lai pieņemtu 
informētus lēmumus.

NABASSAITES ASINS BANKU 
DARBĪBAS MODEĻI
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nepieciešama nabassaites asiņu cilmes 
šūnu transplantācija, atrast piemērotāko 
saderīgo donoru.

Publiskās nabassaites asins bankas ir 
pakļautas nacionālajiem normatīvajiem 
aktiem un tām jāievēro stingri protokoli, 
lai iegūtu drošas un augstas kvalitātes 
nabassaites asins vienības ar lielu šūnu 
skaitu, jo to mērķis ir iegūt un uzglabāt pēc 
iespējas vairāk nabassaites asins vienības 
plašai izmantošanai. Tikai izpildot šos 
nosacījumus, šajās bankās esošās vienības 
var tikt iekļautas nacionālajā reģistrā. 
Dažās valstīs papildus nepieciešana starp-
tautiska akreditācija (FACT-NetCord 
vai AACBB). Turklāt šāda akreditācija ir 
obligāta nabassaites asins bankām, kas 
iekļautas globālajā donoru reģistrā.

Nabassaites asins bankas ģimenes 
vajadzībām

Nabassaites asins bankas ģimenes vajadzī-
bām savāc, apstrādā un uzglabā nabassai-
tes asins vienības autologai izmantošanai 
vai izmantošanai ģimenes ietvaros. Tas 
nozīmē, ka šīs nabassaites asins vienības 
tiks uzglabātas izmantošanai tikai pašam 
donoram vai kādam donora ģimenes 
loceklim gadījumā, ja šai personai nākotnē 
attīstītos slimība, kuras gadījumā nepie-
ciešama ārstēšana ar hematopoētiskajām 
cilmes šūnām.

Eiropas Padome tās reko-
mendācijā Nr. (2004) 8 
par nabassaites asins 
bankām autologām 
transplantācijām ES da-
lībvalstīm iesaka balstīt 
nabassaites asins bankas 
uz pašaizliedzīgu un brīv-
prātīgu nabassaites asiņu 
ziedošanu un izmantot 
tās alogēnai transplan-
tācijai un ar to saistītai 
izpētei. Dalībvalstīm vai 
to veselības pakalpojumu 
sistēmām nav jāatbalsta 
autologai izmantošanai 
paredzētu nabassaites 
asins banku izveidošana.
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Vairums šo banku ir privātas iestādes, 
un tās darbojas peļņas gūšanas nolūkos. 
Ģimenes veic maksājumus šīm bankām 
par viņu bērnu nabassaites asiņu 
savākšanu un uzglabāšanu, un šīs asins 
vienības nav pieejamas publiskai izmanto-
šanai nacionālo vai starptautisko reģistru 
ietvaros.

Lai saņemtu atļauju savai darbībai, 
visām nabassaites asins bankām jāatbilst 
nacionālo normatīvo aktu vispārējām 
prasībām attiecībā uz labu ražošanas 
praksi un tirdzniecību. Tomēr nacionā-
lajos normatīvajos aktos ne vienmēr ir 
atrunāti daži būtiski kvalitātes kritēriji 
transplantācijai paredzēto nabassaites 
asins vienību uzglabāšanai (tas ir, iegūsta-
mais asiņu tilpums, maksimālais pieļauja-
mais laiks no savākšanas līdz apstrādei un 
šūnu skaits vienībā).

Šie kritēriji ir ietverti specializēto starp-
tautisko akreditācijas organizāciju (pie-
mēram, FACT-NetCord vai AACBB) 
izveidotajos standartos. Tādēļ vecākiem 
jāizpēta, vai konkrētā banka ir saņēmusi 
jebkādu papildu akreditāciju no starptau-
tiskām akreditācijas iestādēm.

Tāpat vecākiem būtu attiecīgajā bankā 
jānoskaidro, kas notiks ar viņiem pie-
derošajām nabassaites asins vienībām 
gadījumā, ja banka jebkādu iemeslu dēļ 
tiks slēgta.
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Turklāt vecākiem būtu jāzina, ka vairums 
banku ģimenes vajadzībām atbrīvojas 
no nabassaites asins vienībām, ja vecāki 
pārtrauc veikt maksājumus par to uzgla-
bāšanu.

Alternatīvi nabassaites asins banku 
darbību veidi

Mūsdienās sabiedrībai tiek piedāvātas 
arī alternatīvas iespējas nabassaites asiņu 
uzglabāšanai. Piemēram, nabassaites asins 
hibrīdbankas piedāvā ģimenēm iespēju 
uzglabāt viņiem piederošās nabassaites 
asins vienības privātai lietošanai vai ziedot 
tās publiskai lietošanai. Neatkarīgi no 
ģimenes izvēles vienības tiks uzglabātas 
vienā iestādē.

Turklāt dažās valstīs likumdošana pieļauj 
nabassaites asins vienību privātu uzglabā-
šanu autologai izmantošanai vai lietošanai 
ģimenē, taču tām jābūt pieejamām alogēnai 
transplantācijai, ja meklēšanas rezultātā 
tiek konstatēts, ka tām ir laba saderība ar 
neradniecisku pacientu.

VAI ZINĀJĀT?

Apsverot izmantot 
nabassaites asins banku 
ģimenes vajadzībām, 
vecākiem rūpīgi jāizpēta, 
vai banka ir saņēmusi visas 
nacionālajos likumdo-
šanas aktos noteiktās 
nepieciešamās atļaujas 
un vai tā ir saņēmusi kādu 
akreditāciju no specia-
lizētām starptautiskām 
akreditācijas organizācijām 
(piemēram, FACT- NetCord 
vai AACBB).
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Ja māte atbilst iekļaušanas kritērijiem 
un viņas bērna nabassaites asinis pilnībā 
atbilst transplantācijas prasībām, tās var 
tikt uzglabātas publiskā nabassaites asins 
bankā.

Ziedošana publiskajām bankām galveno-
kārt tiek veikta citu cilvēku ieguvumam, 
un tā var glābt dzīvību jebkuram cilvēkam, 
kam ir laba saderība ar attiecīgo asins 
vienību. Tas ir cerību avots cilvēkiem, 
kuriem nav saderīga kaulu smadzeņu 
donora ģimenes locekļu vidū, un palielina 
viņu iespējas atrast saderīgu donoru starp-
tautiskajos reģistros.

Publiskās bankas uzglabā tikai augstas 
kvalitātes nabassaites asins vienības, kuras 
ar lielāku varbūtību satur transplantācijai 
pietiekamu šūnu daudzumu, jo to mērķis ir 
uzglabāt tikai tās nabassaites asins vienības, 
kam ir lielākais potenciāls sniegt veiksmīgu 
klīnisku iznākumu. Tādēļ publiskās bankas 
utilizē līdz pat 80% asins vienību, kas 
iegūtas slimnīcu dzemdību nodaļās, jo tās 
nesatur pietiekamu daudzumu šūnu, ir pie-
sārņotas un/vai ir kļuvušas neizmantoja-
mas, transportējot no savākšanas vietas līdz 
bankai, atbilstoši kvalitātes standartiem, 

ATŠĶIRĪBAS STARP ZIEDOŠANU PUBLISKĀM 
VAJADZĪBĀM UN UZGLABĀŠANU ĢIMENES 

VAJADZĪBĀM

Nabassaites asiņu 
ziedošana publiskajām 
bankām ir cerību avots 
pacientiem, kuriem nav 
saderīga kaulu smadzeņu 
donora ģimenes locekļu 
vidū, un palielina viņu 
iespējas atrast saderīgu 
donoru starptautiskajos 
reģistros.
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ko noteikušas starptautiskās akreditācijas 
organizācijas.

Savukārt bankas ģimenes vajadzībām 
uzglabā nabassaites asins vienības donora 
vai donora ģimenes locekļu vajadzībām. 
Bankas, kas uzglabā nabassaites asinis 
privātai lietošanai ģimenes ietvaros, var 
neatbilst tiem pašiem stingrajiem kri-
tērijiem kā publiskās bankas, un tās var 
uzglabāt nabassaites asins vienības pat, ja 
tās neatbilst kritiskajiem rādītājiem (tas 
ir, asins tilpumam un šūnu skaitam), lai 
asinis nākotnē varētu izmantot veiksmīgai 
transplantācijai pieaugušiem pacientiem.

Daudzi vecāki domā, ka, noslēdzot līgumu 
par šādu pakalpojumu, viņi savam bērnam 
iegādājās “bioloģisku apdrošināšanu” un ka 
privātās uzglabāšanas sniegtais sirdsmiers 
atsver izmaksas. Tomēr vecākiem būtu 
jāapzinās, cik neliela ir varbūtība izmantot 
pašu nabassaites asinis autologai trans-
plantācijai. Ir pieejami daudzi pētījumi 
par autologā pielietojuma varbūtību, un 
aplēses liecina, ka tā variē no 1:20 000 
līdz 1:250 000. Turklāt viena nabassaites 
asins vienība ne vienmēr satur pietiekamu 
daudzumu hematopoētisko cilmes šūnu, 
lai varētu ārstēt lielākus bērnus un pieau-
gušus cilvēkus. Šādos gadījumos ar privāti 
uzglabāto vienību nepietiks un tāpat būs 
nepieciešamas papildu vienības (ar lielāko 
varbūtību no neradnieciska donora un 
publiskas bankas).

VAI ZINĀJĀT?

Vairumā gadījumu, kad 
pacientam nepiecieša-
ma nabassaites asins 
transplantācija, priekš-
roka dodama šūnām, kas 
iegūtas no vesela donora, 
nevis paša pacienta nabas-
saites asinīm, jo pacienta 
šūnas var pārnest tos pašus 
ģenētiskos jeb iedzimtos 
traucējumus, kas izraisīja 
slimību.
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Turklāt, ņemot vērā ļoti zemo varbūtību, 
ka nabassaites asins vienība tiks izdota 15 
gadu laikā, pastāv ļoti augsta varbūtība, ka 
gadījumā, ja donoram vai donora ģimenes 
loceklim (māsai vai brālim) nākotnē būtu 
nepieciešama transplantācija, šī vienība 
joprojām būtu pieejama, pat ja tā būtu 
uzglabāta publiskā bankā.

Vecākiem jāpievērš uzmanība noteiktu 
ģimenes vajadzībām strādājošu banku 
reklāmas paņēmieniem. Dažkārt 
vecākiem sniegtie dati ir nepilnīgi vai 
nepareizi un bez zinātniska pamatojuma 
un tie var vecākus novest pie neinfor-
mēta lēmuma pieņemšanas. Daudzas 
bankas ģimenes vajadzībām reklamē 
iespējamus nākotnes pielietojumus, kas 
šobrīd nav pierādīti. Šobrīd pastāv daudz 
izpētes protokolu un tiek veikti klīniskie 
pētījumi par privāti uzglabāto nabassaites 
asins vienību izmantošanu reģeneratīvajā 
medicīnā. Tomēr līdz šim šie pētījumi 
nav snieguši būtiskus zinātniskus pierādī-
jumus, kas norādītu par tādu slimību kā 
cukura diabēta, sirds slimību, cerebrālas 
triekas vai autisma pilnīgu izārstēšanu. 
Turklāt jebkura no šīm nākotnes ārstēša-
nas iespējām varētu tikt nodrošināta arī 
ar cilmes šūnām, kas iegūtas no citiem 
avotiem, piemēram, kaulu smadzenēm 
un asinīm, un saistāmas ar mazākām 
izmaksām nekā privāti uzglabātu nabas-
saites asiņu gadījumā.

Eiropas Padome atbalsta 
un iesaka attīstīt altruistis-
ku un brīvprātīgu nabas-
saites asiņu ziedošanu un 
nabassaites asiņu uzgla-
bāšanu publiskās bankās 
alogēnai transplantācijai.
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Vai visas mātes var ziedot sava bērna nabas-
saites asinis?

Nabassaites asinis var ziedot jebkura vesela 
māte ar normāli noritošu grūtniecību. 

Tomēr noteiktos gadījumos mātes nevar 
ziedot nabassaites asinis. Tālāk minēti 
daži no šiem gadījumiem:

• dvīņu vai vairāku augļu grūtnie-
cība – dvīņi un citi daudzaugļu 
grūtniecībā dzimuši bērni parasti 
ir mazāka auguma un viņu nabas-
saitēs nav transplantācijai pietie-
kams asins daudzums;

Daudzas starptautiskās organizāci-
jas, uzrau dzības iestādes un zinātniskās 
biedrības visā pasaulē ir iestājušās pret 
spekulācijām par iespējamiem nabassaites 
asiņu pielietojuma veidiem nākotnē. Tā 
vietā tās veicina nabassaites asiņu altruis-
tisku ziedošanu publiskām bankām. Šīs 
šūnas kļūst pieejamas konkrētu slimību 
un veselības traucējumu ārstēšanai – 
pierādīta prakse, kas spēj glābt tūksto-
šiem dzīvību visā pasaulē. Nabassaites 
asiņu uzglabāšana publiskai lietošanai 
nodrošina starptautisku solidaritāti un ir 
ļoti efektīvs nabassaites asins cilmes šūnu 
uzglabāšanas veids.
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• priekšlaicīgi dzimis bērns – maziem 
jaundzimušajiem parasti nabassaitē 
nav transplantācijai pietiekams 
asins daudzums un šīs dzemdības 
bieži ir saistītas ar komplikācijām;

• ja bērna mātei, tēvam vai brāļiem/
māsām ir bijis kāds vēža veids;

• ja bērna mātei ir cukura diabēts 
un viņa lieto insulīnu, kas satur 
dzīvnieku izcelsmes produktus (no 
govs iegūtu insulīnu);

• ja bērna māte pēdējo 12 mēnešu 
laikā ir saņēmusi orgāna vai audu 
transplantātu;

• ja mātei ir paaugstināts risks iegūt 
ar asinīm pārnesamu slimību (tas ir, 
nesen veikts tetovējums vai iegūts 
pīrsings, izmantojot koplietojamu 
vai nesterilu tinti, adatas, instru-
mentus vai procedūras);

• ja māte dzīvojusi kādā pasaules 
reģionā, kurā ir augstāks inficē-
šanās risks ar noteiktām slimībām, 
kas pārnesamas ar asinīm.

Šo ierobežojumu mērķis ir aizsargāt 
pacientus, kuriem nepieciešama trans-
plantācija, kā arī pašus donorus. Ārsts 
vai vecmāte, kas veic veselības skrīninga 
pārbaudi, atbildēs uz visiem jautājumiem 
par Jūsu konkrēto situāciju.

VAI ZINĀJĀT?

Nabassaites asiņu 
savākšana tiek veikta tikai 
normāli noritošas grūt-
niecības, laikā dzimuša un 
vesela jaundzimušā bērna 
gadījumā. Šādā gadījumā 
nabassaites asiņu 
ziedošana nerada risku ne 
mātei, ne bērnam.
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Vai pirms ziedošanas man tiks veiktas 
pārbaudes?

Lēmums ziedot nabassaites asinis ir 
personīgs, un tas jābalsta uz kvalitatīvu 
informāciju un padomiem, ko Jums var 
sniegt veselības aizsardzības iestādes un 
Jūsu ārsts.

Jā, ja Jūs izlemsiet ziedot nabassaites asinis 
publiskai izmantošanai, Jums lūgs aizpildīt 
piekrišanas veidlapu un anketu par mātes 
un ģimenes veselību. Tāpat Jums būs 
jānodod neliels asins paraugs, lai noteiktu 
tādas infekciju slimības kā hepatīts un 
HIV/AIDS.

Ja gadījumā kāds no pārbaužu rezultātiem 
būs pozitīvs, Jūsu ārsts ar Jums sazināsies, 
lai sniegtu atbilstošus padomus.
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Kas man jādara, ja izlemju ziedot nabas-
saites asinis?

Lai ziedotu nabassaites asinis publiskai 
izmantošanai, Jums par savu lēmumu 
jāpaspriežas ar savu ārstu vai vecmāti. 
Ne visas slimnīcas un klīnikas var piedalī-
ties ziedošanas sistēmā publiskām vajadzī-
bām. Pārbaudiet nacionālo vai reģionālo 
sarakstu ar pieejamajiem centriem attie-
cīgās valsts veselības aizsardzības iestādē 
vai pie sava ārsta, vecmātes. Tāpat katram 
nacionālajam vai reģionālajam veselības 
centram ir atšķirīga nabassaites asiņu 
savākšanas kārtība.
Jūs varat pieteikties ziedot nabassaites 
asinis, kad esat 28. līdz 34. grūtniecības 
nedēļā (dažas slimnīcas pieņem arī pēdējā 
brīža ziedojumus). Vairumam publisko 
nabassaites asiņu banku un slimnīcu ir 
nepieciešamas vairākas nedēļas līdz Jūsu 
dzemdībām, lai pārbaudītu Jūsu slimību 
vēsturi un atbilstību ziedošanas prasībām. 
Tāpat Jums būs nepieciešams sadarboties 
ar Jūsu veselības aprūpes sniedzēju. Iero-
doties slimnīcā, atgādiniet dzemdību per-
sonālam, ka ziedosiet nabassaites asinis.
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Kādas ir nabassaites asiņu uzglabāšanas 
izmaksas?

Nabassaites asiņu uzglabāšanu publiskām 
vajadzībām sedz publiskā veselības 
aprūpes sistēma. Ja vecāki izlemj ziedot 
nabassaites asinis, tas viņiem neko 
nemaksās.

Tajos retajos gadījumos, kad tiek veikta 
tieša ziedošana bērna brālim vai māsai, 
kam ziedošanas brīdī ir iepriekš zināmi 
veselības traucējumi, nabassaites asinis 
var uzglabāt publiskai izmantošanai 
paredzētā bankā, lai izmantotu tieši kon-
krētajam pacientam. Šāda veida uzglabā-
šanas izmaksas vairumā Eiropas valstu 
sedz publiskā veselības aprūpes sistēma.

Nabassaites asiņu privātās uzglabāšanas 
cenas atšķiras starp dažādām valstīm un 
dažādām nabassaites asins bankām. Cenas 
variē no 900 līdz 2 400 eiro un ietver maksu 
par uzglabāšanu uz noteiktu gadu skaitu. 
Dažas bankas piedāvā atšķirīgu samaksas 
aprēķinu – gada maksu no 50 līdz 150 
eiro apmērā kopā ar maksu par sākotnējo 
pakalpojumu (savākšanu un apstrādi), kas 
var izmaksāt no 300 līdz 600 eiro.VAI ZINĀJĀT?

Nabassaites asiņu uzglabā-
šana publiskai izman-
tošanai vecākiem neko 
nemaksā. Savukārt privāta 
uzglabāšana ģimenes 
vajadzībām var maksāt līdz 
pat 2 400 eiro.
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Izvēle uzglabāt Jūsu bērna nabassaites 
asinis ir personisks lēmums. Daži cilvēki 
uzskata, ka iespējamie ieguvumi neatsver 
izmaksas. Citi uzskata, ka tas ir vērtīgs 
ieguldījums. Galvenais ir izprast detali-
zēto informāciju, lai Jūs varētu pieņemt 
racionāli un labi informētu lēmumu. Mēs 
ceram, ka šajā brošūrā sniegtā informācija 
palīdzēs ģimenēm šī lēmuma pieņemša-
nas procesā.

Kopsavilkumā:

• Nabassaites asiņu uzglabāšana 
publiskai lietošanai vecākiem neko 
nemaksā. Tas ir pašaizliedzīgs 
ziedojums, kas var sniegt cerību 
pacientam, kam nepieciešama 
transplantācija, tostarp arī Jūsu 
bērnam, ja viņam kādreiz būs 
nepieciešama nabassaites asins 
transplantācija.

• Nabassaites asiņu ziedošana 
publiskām bankām palielina 
nabassaites asins vienību skaitu un 
dažādību, kas pieejamas pacien-
tiem, kuri pieder etniskajām mino-
ritātēm vai jauktu rasu grupām.

• Izmaksas, kas saistītas ar nabas-
saites asiņu savākšanu, apstrādi un 
uzglabāšanu ģimenes vajadzībām 
paredzētajās bankās, sedz vecāki, 
tomēr varbūtība, ka bērns vai viņa 

GALVENĀS ATZIŅAS

Eiropas Padome un 
vairums profesionālo aso-
ciāciju un ārstu iesaka na-
bassaites asinis uzglabāt 
publiskai izmantošanai.
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brālis vai māsa izmantos šo nabas-
saites asins vienību, ir ļoti zema.

• Pašlaik nav uz pierādījumiem 
balstītu zinātnisku datu, bet gan 
tikai ļoti vāji klīniski argumenti, kas 
atbalstītu nabassaites asiņu uzgla-
bāšanu autologai izmantošanai.

• Vairumā gadījumu pacientiem 
nabassaites asins transplantācija 
nepieciešama saistībā ar ģenētisku 
vai iedzimtu slimību. Tomēr izmai-
nītie gēni var būt arī bērna nabas-
saites asinīs, tādēļ tās var nebūt 
drošs transplantāta avots un priekš-
roka būtu dodama no cita donora 
iegūtām cilmes šūnām.

• Lielākiem bērniem un pieaugu-
šajiem transplantācijai nepiecie-
šams lielāks šūnu daudzums nekā 
pieejams vienā nabassaites asins 
vienībā. Tādēļ vairumā gadījumu, ja 
vecāki uzglabājuši nabassaites asins 
vienību ģimenes vajadzībām, ar to 
nepietiktu veiksmīgai transplantā-
cijai un būtu nepieciešamas papildu 
vienības, kas uzglabātas publiskajās 
bankās.

• Bankas ģimenes vajadzībām ne 
vienmēr ievēro tikpat stingrus 
kritērijus kā publiskās bankas 
attiecībā uz šūnu kvalitāti un skaitu.

• Balstoties uz zinātniskās literatūras 
datiem, saistībā ar augstākminēta-
jiem ierobežojumiem un ar cilmes 
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šūnu transplantāciju ārstējamo 
slimību reto sastopamību bankas 
ģimenes vajadzībām visā pasaulē ir 
izdevušās tikai aptuveni 200 nabas-
saites asins vienības transplantā-
cijai hematoloģisku saslimšanu 
gadījumā. Pretstatā tam, ar publisko 
banku starptautiskā tīkla starp-
niecību ir veiktas aptuveni 35 000 
neradniecisku donoru nabassaites 
asiņu transplantācijas.

• Šobrīd nav pierādījumu, kas atbals-
tītu citu eksperimentālu ārstēšanas 
metožu, izņemot transplantācijas, 
efektivitāti. Tādēļ ģimenēm jābūt 
uzmanīgām attiecībā uz uzglabā-
šanas pakalpojumiem, ko reklamē 
bankas ģimenes vajadzībām, 
tostarp potenciālu pielietošanu 
nākotnē cilmes šūnu terapijai, kas 
vēl nav apstiprināta.



27

Eiropas Padome un vairums profesionālo asociāciju un ārstu iesaka nabassaites asiņu 
uzglabāšanu publiskai izmantošanai un neatbalsta nabassaites asiņu privātu uzgla-
bāšanu attiecīgā bērna vai tiešo ģimenes locekļu vajadzībām “bioloģiskas apdroši-
nāšanas” veidā.

Jūsu bērna nabassaites asiņu ziedošana publiskai lietošanai ir labākā un 
efektīvākā izvēle, kam ir potenciāls sniegt dzīvību glābjošu ārstēšanu 
daudziem pacientiem, kuriem nepieciešama nabassaites asins transplan-
tācija.
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