
TĒMA: vīruss 
Rigvir – spēcīgs līdzeklis cīņā ar vēzi

Latvijā, Rīgā jau sen ir atklāta vīrusu pozitīvā ietekme. Tur veiksmīgi izmanto kādu ļot
īpašu vīrusu – Rigvir, kam ir liels potenciāls cīņā ar vēzi.

Parasti,  lai  uzrakstītu  plašu  informatīvu materiālu,  svarīga  ir  personīga  tikšanās.
Tikšanās vajadzīga gan tāpēc, lai iepazītos ar medicīniskajos rakstos minētajām personām,
gan  arī  lai  gūtu  tiešu  priekšstatu  par  minēto  tēmu.  Mūsu  AlmaNova redakcijā  tas  ir
nerakstīts likums. Sākumā ar veselīgu skepsi uztvērām ziņas par to, ka kaimiņzemē Latvijā
izmanto jaunu pieeju vēža problēmas risināšanā, turklāt gūstot ievērojamus panākumus.
Bet Latvija un Rīga jau neatrodas pārāk tālu, un jebkurā gadījumā – mums jau bija radusies
zināma interese.

Protams, mums bija jānokļūst  notikuma vietā. Bet, dodoties braucienā uz Latviju,
saskārāmies  ar  dažām  grūtībām.  Bijām  norunājuši  tikšanos  Starptautiskā  Viroterapijas
centra reģistratūrā pašā Rīgas centrā.
Tur bija rūpīgi gatavojušies mūsu vizītei, organizējot tikšanās gan ar ārstiem un pētniekiem,
gan administrācijas pārstāvjiem. Taču uzradās citi darbi un divas reizes nācās mūsu vizīti
pārcelt.  Kad  beidzot  nokļuvām  Viroterapijas  centrā,  mūs  uzņēma  ar  sirsnīgiem
apskāvieniem.

Pēteris Alberts
Viens no galvenajiem Rigvir pārstāvjiem ir Pēteris Alberts, arī no Zviedrijas. Vairāk

nekā 40 gadus nodzīvojis Zviedrijā, kur viņa vecāki kara laikā ieradās bēgļu gaitās, nu viņš ir
atgriezies tēvzemē, lai dalītos ar savām zināšanām medicīnā.
Kvalitatīvi sagatavoto prezentāciju īpaši mums viņš sāka ar dažiem attēliem, kuros redzams
vēža  ārstēšanas  patrons,  svētais  Peregrīns  Laciozi  (Peregrine  Laziosi) (1265‒1345).
Peregrīnam uz labās kājas bija uzmetusies čūla, kas asiņoja un nepatīkami smakoja. Kāju
grasījās amputēt, taču iepriekšējā naktī tā sāka dzīt un audzējs pazuda. Cilvēki lielākoties šo
notikumu  mēģina  izskaidrot  ar  reliģiskās  pārliecības  spēku,  taču  pragmatisks
dabaszinātnieks  brīnumainā  sadzīšanas  stāsta  skaidrojumu  varētu  rast  bioloģijā.
Mūsdienās, kad notiek līdzīgi brīnumaini atgadījumi, kad šķietami spontāni samazinājies
virspusējs audzējs,  dažkārt  novērots,  ka slimnieks vienlaikus bijis  saaukstējies un viņam
bijis  viegls  drudzis.  Vai  varētu  būt,  ka  vīruss  izraisīja  mononukleozi  un  tajā  pašā  laikā
uzbruka slimajām audzēja šūnām?

Tieši šādi  anekdotiski stāsti par cilvēkiem, kuri slimojuši ar vēzi  smagā formā un
spontāni atveseļojušies pēc tam, kad vienlaikus bija saslimuši ar kādu vieglu infekciju, kādai
personai atdarīja acis par vīrusu pakārtoto lomu cilvēka imūnsistēmā. Šī persona bija Aina
Muceniece.

Aina Muceniece
Minētie anekdotiskie stāsti kalpoja par iedvesmu Ainai Muceniecei (1924‒2010). Kā

mikrobioloģi viņu tie iedvesmoja, un, tā kā Latvija viņas darba dzīves laikā bija padomju
republika, Aina jau 1960. gadā pievienojās programmai, kuras ietvaros ASV un Padomju
Savienība izstrādāja poliomielīta vakcīnu. Viņas uzdevums bija noteikt veselo bērnu zarnu
vīrusa  floru  pirms  vakcinācijas  un  pēc  tās.  Vīrusi  tika  izolēti un  apkopoti turpmākai
izmeklēšanai.  Saistībā  ar  šo  uzdevumu  Ainai  iznāca  strādāt  ar  tā  saucamajiem



onkolītiskajiem vīrusiem. Tie ir vīrusi, kas spēj savienoties tieši ar tām šūnām, kas atrodas
audzējā. Vīrusi tur iekļūst, ātri savairojas un, kad šī procedūra ir pabeigta, aizdedzina jeb
uzspridzina  vīrusa  inficēto  šūnu.  Šī  procesa  rezultātā  asinsritē  nonāk  100–1000  jaunu
vīrusu, kas turpina tieši inficēt citas audzēja šūnas.

Pateicoties interesei par onkolītiskajiem vīrusiem, Aina varēja sākt laboratoriskos
pētījumus jau pagājušā gadsimta 60. gados. 1987. gadā viņai bija iespēja veikt klīniskos
pētījumus Maskavā. Tomēr viss negāja tik gludi, jo padomju valsts bija neprognozējama.
Lai  iegūtu  nepieciešamo  finansējumu  turpmākajiem  pētījumiem,  bija  vajadzīgi  gan
personīgi kontakti, gan sadarbība ar partiju.

Kad  Latvija  1991.  gadā  atguva neatkarību,  strādāt  kļuva  vieglāk.  90.  gados  tika
pabeigti pētījumi, kas pierādīja, ka onkolītisko vīrusu var droši un efektīvi izmantot vēža
apkarošanai.

Pakāpeniski tika saņemti valsts aģentūru apstiprinājumi Latvijā. Lūk, daži posmi šajā
procesā:
2002. gads. Īpašais Ainas Mucenieces izmantotais Rigvir variants tiek aizsargāts ar patentu.
2004.  gads.  Pēc  izmēģinājumiem  ar  vairāk  nekā  700  pacientiem  Rigvir saņem
apstiprinājumu klīniskai lietošanai.
Tas notiek mazāk nekā nedēļu pirms Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā.
2008. gads. Viroterapijas centrs kļūst starptautisks.
2011. gads.  Rigvir iekļauts  Latvijas  veselības  apdrošināšanas  sistēmā  un  pieejams  bez
maksas Latvijas iedzīvotājiem melanomas ārstēšanai.
2015. gads. Rigvir iekļauts nacionālajās vadlīnijās. 
2015. gads. Rigvir apstiprināts lietošanai Gruzijā.
2016. gads. Rigvir apstiprināts lietošanai arī Armēnijā.

Pēteris Alberts ir zviedru pētniecības direktors klīnikā, kur ražo Rigvir – vīrusu, kas atrod un
nogalina vēža šūnas.

2004. gadā  īpašo  līdz  šim  izmantoto  onkovīrusa  ECHO-7  variantu  nosauca  par
Rigvir –  vīrusu  no  Rīgas.  Vienlaikus  tika  veikta  tā  reģistrācija.  Aina  Muceniece,  kurai
pirmajai bija pieejama visa informācija, pirms nāves paspēja pārliecināties par ārstēšanas
rezultātiem. Savā testamentā viņa ierakstīja vēlmi, lai Latvijas pilsoņi, kuriem ir uzstādīta
vēža diagnoze, varētu saņemt bezmaksas ārstēšanu.

Rezultāt un blakusparādības
Klīniskie panākumi bija vērojami daudzos vēža gadījumos.  Rigvir efektivitāte bija

pierādīta.  Tomēr  jāpievērš  uzmanība  arī  vīrusa  specifikai.  Runājot  par  dominējošo
ārstēšanas  praksi  –  ķirurģiju,  ķīmijterapiju  un  apstarošanu  –  nav  iespējams  norobežot
slimās šūnas no veselajām. Tāpēc bieži var novērot nopietnas blakusparādības.
Rigvir lietošanas  gadījumā  dažreiz  var  novērot  īslaicīgu,  gripai  līdzīgu  drudzi.  Citas
blakusparādības  novēro  ļoti reti.  Vēl  viena  ļoti svarīga  Rigvir priekšrocība  ir  tā,  ka  tas
iedarbojas  uz  visām audzēja  šūnām – gan  mātes  audzēja,  gan  metastāzēm.  Izmantojot
ķirurģiju vai apstarošanu, metastāzes nav tik viegli sasniedzamas.



Laboratoriskie izmeklēšanas rezultāti apstiprina, ka, pateicoties Rigvir specifikai, tas
uzbrūk un inficē ļaundabīgās  šūnas ar  100–10 000 reižu lielāku precizitāti nekā veselas
šūnas.

Efektivitāte  Līdz  šim,  pamatojoties  uz  statistikas  datiem,  ar  augstu  precizitāti ir
pierādīta iedarbība ļaundabīgas melanomas gadījumā.

Atkarībā no pacienta sākotnējā stāvokļa jeb tā, kādā slimības progresēšanas fāzē
tiek sākta ārstēšana,  rezultāti var  atšķirties.  Tomēr,  salīdzinot  ar  parastajām ārstēšanas
metodēm, Rigvir izdzīvošanas rādītāji piecu gadu periodā ir gandrīz 90 %, bet tradicionālās
ārstēšanas metodes nodrošina tikai 50‒60 % izdzīvošanas gadījumu. Salīdzinot ar standarta
terapiju, izdzīvošanas iespējas ir 4,5–6,5 reizes lielākas.

Negaisa mākoņi pie Rīgas debesīm 
Taču pēdējā laikā debesis sāk aptumšot negaisa mākoņi. ES ir izvirzītas augstākas

prasības  klīniskajiem  pētījumiem,  lai  saglabātu  zāļu  apstiprinājumu  nākotnē.  Pirms  20
gadiem  izmaksas,  lai  saņemtu  atļauju  zāļu  izmantošanai,  varēja  sasniegt  100  miljonus
dolāru.  Pašlaik  šīs  izmaksas  ir  nekontrolēti pieaugušas.  Rīgas  Viroloģijas  centrs  ir  ticis
kritizēts  par  to,  ka  savos  informatīvajos  materiālos  vēršas  tieši  pie  pacienta.  Ir  sākta
apmelošanas kampaņa, kuras organizatori apgalvo, ka centram ir nopietnas komerciālas
intereses. Mums šķiet acīmredzams, ka aiz šīs kampaņas slēpjas farmācijas industrijas un
lobiji.  Tāpat  ir  acīmredzams,  ka  šī  kampaņa  tikai  apliecina  Rigvir spēcīgo  potenciālu.
Farmācijas industrija saskata nopietnu konkurenci savām citostatiskajām zālēm, jo Rigvir ir
daudz  efektīvāks  līdzeklis.  Tieši  par  to  liecina  no  Rīgas  saņemtie  klīniskie  ziņojumi.
Salīdzinot,  piemēram,  ar  Zviedrijā  piedāvātajām  ārstēšanas  metodēm  ļaundabīgas
melanomas gadījumā, Rigvir par 4‒6 reizēm palielina izdzīvošanas iespējas atkarībā no tā,
kurā slimības  fāzē tiek sākta ārstēšana.  Mazākos klīniskos  pētījumos  Rigvir uzrāda lielu
potenciālu arī tādu slimību ārstēšanā kā, piemēram, sīkšūnu plaušu vēzis (kur tradicionālā
medicīna ir pilnīgi bezspēcīga). Ar Rigvir var sekmīgi ārstēt arī dažādu veidu kuņģa, taisnās
zarnas, aizkuņģa dziedzera, urīnpūšļa, prostatas, dzemdes un nieru vēzi.

Rigvir tem, kas nedzīvo Latvijā
Rigvir pamatoti ieguvis starptautisku atzinību.

Nesen mēs to pamanījām Taja Bolindžera (Ty Bollinger) episkajā dokumentālajā filmā „The
Truth about Cancer”. Tāpat kā mēs, arī viņš bija ieradies Rīgā, lai iesaistītos interesantās
diskusijās  ar  vairākiem  cilvēkiem,  tostarp  ar  profesoru  Ivaru  Kalviņu  –  Latvijas  vadošo
pētnieku, kas turpina celmlauža darbu, ejot Ainas Mucenieces pēdās.

Ne tikai Gruzijā un Armēnijā, bet arī citur pasaulē ir vairākas klīnikas, kur ārstiem,
kas mācījušies Latvijā, ir tiesības izmantot  Rigvir.  Tomēr tiek stingri ievērots princips, ka
vīrusu nepārdod kā zāles, bet izplata tikai ārsti, kuriem ir tiesības izrakstīt Rigvir un kuri ir
beiguši kursus Starptautiskajā Viroterapijas centrā. Šeit, piejūras kūrortpilsētā Jūrmalā, kas
atrodas  divu  jūdžu  attālumā  uz  ziemeļrietumiem  no  Rīgas,  ir  izveidots  centrs  vēža
ārstēšanai  ar  Rigvir,  papildus  izmantojot  arī  citas  ārstēšanas  metodes,  piemēram,
hipertermijas metodi, akupunktūru un fizioterapiju. Īpaši svarīgi ir tas, ka centrā izmanto
visaptverošu ārstēšanas pieeju, rūpējoties par pacientu kopumā. Šeit tiek uzņemti ārzemju
viesi.  Pacienta  veselības  stāvoklis  tiek  rūpīgi  pārbaudīts,  izskatot  reģistrētos  datus  par
veselības stāvokli. Ieteicamais uzturēšanās laiks pacientu viesnīcā Jūrmalā ir vismaz viena
nedēļa,  kuras  laikā  tiek  veikta  vīrusa  terapija,  ievadot  Rigvir injekcijas  veidā.  Pēc  tam
ārstēšana jāpabeidz ne ilgāk kā trīs gadu laikā, sadalot to trīs periodos. Pacients to var darīt



mājās, jo ir izveidots  Rigvir ārstu tīkls visā pasaulē. Mēs vēlētos uzzināt, vai arī Zviedrijā
cilvēki par to interesējas?
- Zviedrijā cilvēki baidās izmēģināt kaut ko jaunu, bet Vācijā cilvēki ir liberālāki un vēlas
uzzināt vairāk.

Protams,  zviedru  pacienti tiek  laipni  aicināti šeit  ārstēties.  Bet  vienkāršajiem
cilvēkiem cena var būt ierobežojošs faktors. Trīs mēnešu ārstēšanās kurss Jūrmalas klīnikā
2016. gadā maksāja 7000 eiro. Ja nepieciešama trīs gadu ilga ārstēšana, vidējās izmaksas
var sasniegt 12 000‒14 000 eiro.  Cenā iekļauta arī  izpēte un klīniskie pētījumi,  kas tiek
veikti normatīvo  prasību  ietvaros.  Salīdzinot  ar  vēža  ārstēšanu  Zviedrijas  universitāšu
slimnīcās, tā ir zema cena, pat ja Zviedrijā to samaksā nodokļu maksātāji. 

Rigvir apspriež arābu valstīs, Zviedrijā klusē 
Neskatoties  uz  ārstēšanas  cenu,  moderno  Jūrmalas  klīniku  izvēlas  arvien  vairāk

ārvalstu pacientu. Pacientu skaits ar katru gadu pieaug un pēdējos gados tas jau mērojams
vairākos simtos. Starp maksātspējīgākajiem klientiem ir pat karalisko ģimeņu pārstāvji no
Kataras un Bahreinas. Klīniku apmeklējuši  arī  Kataras Starptautiskās ziņu aģentūras „Al-
Jazeera” pārstāvji, atvēlot reportāžai no Rīgas labāko raidlaiku. Mums būs daudz jautājumu
par  Rigvir viesmīlīgajiem darbiniekiem – ārstiem, pētniekiem un administrācijai. Mēs ļoti
labi  apzināmies  Rigvir potenciālu,  kas  apdraud  status  quo vēža  ārstēšanas  jomā.  Tas
nozīmē arī to, ka farmācijas industrija varētu justies apdraudēta…

Autors: Ingemārs Ljungkvists (Ingemar Ljungqvist)
Video par Rigvir ir pieejams www.almanova.eu
www.virotherapy.eu (vispārīga informācija)
www.rigvir.com (för fackpersoner)
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