
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Mihailova 

 

ĢENĒTISKIE ASPEKTI REIMATOĪDĀ ARTRĪTA 

GADĪJUMĀ 

 

 

Promocijas darbs 

Medicīnas zinātņu doktora grāda iegūšanai 

 

Specialitāte − reimatoloģija 

 

 

 

Darba zinātniskais vadītājs: 

Dr. med., profesore Helēna Mikažāne 

 

 

Rīga, 2012 



A.Mihailova “Ģenētiskie aspekti reimatoīdā artrīta gadījumā” 2 

ANOTĀCIJA 

 

Reimatoīdais artrīts (RA) ir hroniska destruktīva locītavu iekaisuma slimība ar 

būtisku personisku, sociālu un ekonomisku ietekmi. Atšķirības starp etnisku grupu risku 

saslimt ar RA, slimības gaitas neviendabīgums un variācijas klīniskās, radioloģiskās un 

laboratorijas pārbaudēs liecina, ka vairāki faktori ietekmē RA rašanos un progresēšanu. 

Būtiska nozīme te ir ģenētiskajam komponentam.  

Darba galvenais mērķis bija izpētīt ģenētisko faktoru saistību ar RA izpausmēm 

Latvijas populācijā. Darbā apkopoti dati par RA slimniekiem, noteiktas slimības 

stadijas, aktivitāte un smaguma pakāpes saskaņā ar aktuāliem slimības vērtēšanas 

kritērijiem. Pirmo reizi Latvijā RA slimnieku populācijai ir tipizēti ģenētiskie 

polimorfismi PTPN22 gēnā (rs2476601), KLF12 gēnā (rs1324913), TNFA gēna 

promoterā -308 pozīcijā (rs1800629), IL6 gēna promoterā -174 pozīcijā (rs1800795), 

IL18 gēna promoterā -607, -656 pozīcijā (rs1946519, rs1946518), IL10 gēna promoterā 

-592, -819, -1082 pozīcijā (rs1800872, rs1800871, rs1800896) un iegūtā informācija 

attiecināta uz slimības fenotipiskām izpausmēm. 

Pētījumā iegūti ticami rezultāti par ģenētisko marķieru asociāciju ar uzņēmību 

pret RA, to aktivitāti un smagumu. Apkopojot pētījuma datus par RA ģenētiskajiem 

marķieriem, ir redzams, ka viens noteikts polimorfisms ir saistāms ar dažādu slimības 

pazīmju attīstību. Tajā pašā laikā pie noteikta fenotipa formēšanas piedalās dažādi 

ģenētiskie faktori. PTPN22 1858C/T, KLF12C/A, IL6 un IL18 polimorfismu esamība 

Latvijas iedzīvotājiem ir saistīta ar risku saslimt ar RA. Antivielu esamību var ietekmēt 

KLF12C/A un IL6 polimorfismi. Iespējamie priekšvēstneši erozīvai slimībai ir PTPN22 

1858T alēli nesošie genotipi un KLF12 A alēles homozigotiskais genotips. TNFA 

genotipi var iespaidot slimības patoģenēzi saistībā ar slimības sākšanās vecumu, 

savukārt IL10 promotera polimorfismi var ietekmēt slimības aktivitāti. 

Šajā pētījumā ir apvienotas vairākas zinātņu nozares − ģenētika, bioloģija, 

medicīna. Iegūtie rezultāti ir salīdzināmi ar līdzīgu starptautisku pētījumu datiem. 

Zināšanas par asociāciju starp ģenētiskajiem faktoriem un slimību papildina jau 

zināmos datus par RA etioloģiju un patoģenēzi, par faktoriem, kuri saistīti ar RA 

aktivitāti, smagumu un prognozi; palīdz RA agrīnā diagnostikā, slimības izpausmes 

prognozēšanā un ārstēšanas plānošanā ar potenciālu klīnisko un ekonomisko ieguvumu. 
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ANNOTATION 

 
Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory destructive joints disease 

with essential personal, social and economic impact. Differences between ethnic groups 

in susceptibility to RA, disease heterogeneity and variations in clinical, radiological and 

laboratory findings suggest that several factors influence the occurrence and progression 

of RA. The genetic component has a large impact. 

The aim of the study was to investigate the association of genetic factors on 

manifestations of RA in Latvian population. Doctoral thesis summarizes the data about 

RA patients. Be defined stages of the disease, activity and severity of disease according 

to current evaluation criteria. This is the first time genotyping was performed in Latvia 

for population of patients with RA for PTPN22 gene (rs2476601), KLF12 gene 

(rs1324913), TNFA gene promoter -308 position (rs1800629), IL6 gene promoter 

position -174 (rs1800795), IL18 gene promoter -607, -656 position (rs1946519, 

rs1946518), IL10 gene promoter -592, -819, -1082 position (rs1800872, rs1800871, 

rs1800896) and the information received was attributed to the phenotypic 

manifestations of the disease. 

The study obtained reliable results about the association of the genetic markers 

with RA susceptibility, activity and severity. Summarizing data about genetic markers, 

it is evident that one polymorphism affects development of various symptoms of the 

disease. At the same time different genetic factors participate in the formation of the 

particular phenotype. PTPN22 1858C/T, KLF12C/A, IL6 and IL18 polymorphisms are 

associated with susceptibility to RA in Latvian population. KLF12C/A and IL6 

polymorphisms may affect antibodies status. PTPN22 1858T allele bearing genotypes 

and KLF12 A allele homozygous genotype are possibly the forerunners of erosive 

disease. TNFA genotypes may influence disease pathogenesis, depending on the age of 

disease onset and IL10 promoter polymorphisms may influence disease activity. 

This study combines several scientific fields − genetics, biology, medicine. The 

results obtained are comparable with similar international studies. Knowledge about the 

association between genetic factors and disease supplement existing information about 

etiology and pathogenesis of RA, factors that affect disease activity, severity and 

prognosis, help in early diagnosis of RA, in prediction of disease manifestations and 

treatment planning with potential clinical and economic benefits. 
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DARBĀ LIETOTIE SAĪSINĀJUMI 

 

A – adenīns 

ACPA – anticitrulinēto peptīdu antivielas, angl. anti-citrullinated peptide antibodies 

AntiCCP – anticikliski citrulinētais peptīds, angl. anti-cyclic-citrullinated peptide 

AP-2α – aktivizējošā olbaltumviela  2α, angl. activator protein 2α 

ASV – Amerikas Savienotās Valstis 

bp – bāzu pāris 

C – citozīns 

CD4 – T helperi jeb līdzētājšūnas 

CD8 – supresori jeb nomācējšūnas, citotoksiskās šūnas 

CTLA4 – citotoksisko T limfocītu antigēns 4, angl. cytotoxic T lymphocyte antigen 4 

CRO – C reaktīvais olbaltums 

Csk – citoplazmatiska tirozine kināze  

DAS28 – slimības aktivitātes rādītājs, angl. disease activitys score 28 

DNS – dezoksiribonukleīnskābe 

DZ – dizigotisks 

EGĀ – eritrocītu grimšanas ātrums 

ExoI – ekzonukleāze I 

EULAR – Eiropas Pretreimatisma līga, angl. European League Against Rheumatism 

Fc – imūnglobulīna fragments 

FN – funkcionāla nepietiekamība 

G – guanīns 

GWAS – genoma mēroga asociācijas pētījums, angl. genome-wide association study 

HLA – cilvēka leikocītu antigēns, angl. human leukocyte antigen 

Ig – imūnglobulīns 

IL – interleikīns 

IRF5 – interferona regulējošais faktors 5, angl. interferon regulatory factor 5 

JLS – jutīgo locītavu skaits 

kD – kilo daltons 

KLF12 – Kruppel līdzīgo 12. faktors, angl. Kruppel-like factor 12 

MHC – galvenais audu saderības komplekss, angl. major histocompatibility complex 
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MKF – metakarpofalangeālas [locītavas] 

MZ – monozigotisks 

n – daudzums, angl. number 

NFκB – nukleārais faktors kapa B 

OLIG3 

 

– oligodendrocitārs transkripcijas faktors 3, angl. oligodendrocyte lineage 

transcription factor-3  

OR – izredžu attiecība, angl. odds ratio 

p – būtiskuma līmenis, varbūtība, ka ir spēkā nulles hipotēze, angl. p value 

PAD – peptidilarginīndeamināze, angl. peptidyl arginine deiminase 

PADI4 – peptidilarginīndeamināzes 4. izotips 

PĶR – polimerāzes ķēdes reakcija, angl. polymerase chain reaction 

PLS – pietūkušo locītavu skaits 

PSF – proksimālās starpfalangeālās [locītavas] 

PTPN22 

 

– olbaltumviela tirozīnfosfotāzes non-receptors 22, angl. protein tyrosine 

phosphatase non-receptor22 

RA – reimatoīdais artrīts 

RAKUS – Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 

RANKL – NFκB liganda receptora aktivētājs, angl. receptor activator of NFkB ligand 

RF – reimatoīdais faktors 

RTG – rentgenoloģisks 

SAP – garneļu sārmainā fosfotāze, angl. shrimp alkaline phosphatase 

SD – mainīgā lieluma standartnovirze, angl. standard deviation 

SE – kopējais epitops, angl. shared epitope 

SMARM 

 

– slimību modificējošie antireimatiskie medikamenti, angl. disease modifying  

anti-rheumatic drugs, DMARD 

SNP – viena nukleotīda polimorfisms, angl. single nucleotide polymorphism 

STAT4 

 

– signāla pārnesējs un aktivators transkripcijas 4, angl. signal transducer and 

activator of transcription 4 

T – timidīns 

TI – ticamības intervāls, angl. confidence interval, CI 

TNF – audzēja nekrozes faktors, angl. tumor necrosis factor 

TNFAIP3 

 

– audzēja nekrozes faktora alfa inducēts olbaltums 3, angl. tumor necrosis 

factor alpha induced protein 3 
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TRAF1 

 

– audzēja nekrozes faktora asociēts faktors 1, angl. tumor necrosis factor 

associated factor 1 

VAS – vizuālā analoga skala 


2
 – hī kvadrāta testa skaitliskā vērtība, angl. chi square test value 
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IEVADS 

Problēmas aktualitāte 

 

Reimatoīdais artrīts (RA) ir hroniska destruktīva locītavu iekaisuma slimība ar 

būtisku personisku, sociālu un ekonomisku ietekmi. Vietēji iekaisušās šūnas iebrūk 

acelulārajā sinovijā, veicinot hiperplāziju un pannus audu veidošanos, kas izraisa 

skrimšļa destrukciju, blakusesošā kaula eroziju un funkciju zudumu skartajā locītavā. 

Iekaisumam raksturīga progresējoša gaita ar remisijas un uzliesmojuma periodiem, kas 

gala rezultātā izraisa izteiktu locītavu deformāciju, kontraktūru, ankiložu izveidošanos. 

Progresējošs locītavu bojājums, iekšējo orgānu iesaistīšanās procesā un pastāvīga 

slimības aktivitāte rada ilgstošu darba nespēju. 10 gadus pēc slimības sākuma tikai 

mazāk nekā puse pacientu var turpināt strādāt vai normāli darboties ikdienā. 

Sistēmiskais iekaisums ilgtermiņā ietekmē dažādus orgānus, krietni palielinot 

aterosklerozes un limfomas risku. Kopā ar neizbēgamām ilggadējām antireimatisko zāļu 

blaknēm un psiholoģisku slogu, kas saistīts ar agrīnu invaliditāti un sociālu nestabilitāti, 

neārstēts RA izraisa mūža ilguma samazināšanos vidēji par 10 gadiem [1 − 3].  

Pastāv lielas atšķirības gan RA klīniskajā ainā, gan arī slimības gaitā. 

Slimniekiem, kas ilgstoši slimo, RA var noritēt locītavu formā, locītavu bojājumam var 

pievienoties arī ekstraartikulāras izpausmes, klīniskā aina var pārklāties ar citām 

reimatiskām slimībām  tā saucamie pārklāšanās (angl. overlap) sindromi, vai ar citām 

autoimūnām slimībām, kā, piemēram, Šegrēna sindroms un Hašimoto tireoidīts. 

Slimības gaita ir ļoti dažāda, sākot no viegliem gadījumiem ar neerozīvu, dažkārt pat 

spontāni remitējošu slimību līdz smagam, strauji progresējošam un destruktīvam RA. 

Ģenētisko riska faktoru analīze, autoantivielu atbildes un terapeitiskie pētījumi liecina, 

ka tomēr klīniski RA kā slimību kopumu varētu veidot patoģenētiski atšķirīgas 

apakšgrupas un ka tām jāpiemēro atšķirīga ārstēšanas taktika. 

RA uzlūko par autoimūnu slimību, kas nozīmē imunoloģiskās tolerances 

sabrukumu kādā konkrētā pacienta dzīves brīdī. Šī destruktīvā procesa cēlonis līdz šim 

nav zināms. Autoantivielu klātbūtne un lēnām augošais C reaktīvā olbaltuma līmenis 

vairākus gadus pirms klīnisko simptomu rašanās liecina, ka iekaisums var būt sācies jau 

ilgi pirms slimnieka vēršanās pie ārsta. Atšķirības starp etniskajām grupām saslimstībā 

ar RA, slimības gaitas neviendabīgums un variācijas klīniskās, radioloģiskās un 
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laboratorijas pārbaudēs liecina, ka vairāki faktori ietekmē RA rašanos un progresēšanu.  

Liela ietekme te ir ģenētiskajam komponentam. Ģenētiskajiem marķieriem ir daudz 

svarīgu priekšrocību, salīdzinājumā ar vispārpieņemtiem bioloģiskiem marķieriem: 

genotipi ir stabili, nosakāmi slimības sākumā vai pat pirms tās, nemainās ārstēšanās 

laikā. 

Pētījumos pierādīts, ka agrīna un agresīva RA ārstēšana ir daudz efektīvāka un 

nodrošina labvēlīgu klīnisku, radioloģisku un funkcionālu iznākumu, palielina slimības 

remisijas iespējamību [4 − 7]. Ir zināms, ka erozīvas izmaiņas attīstās relatīvi agri [8]. Ir 

ļoti svarīgi identificēt RA dažu nedēļu vai mēnešu laikā pēc tā sākuma, jo, nekavējoties 

uzsākot ārstēšanu ar slimību modificējošiem antireimatiskiem medikamentiem 

(SMARM, angl. disease modifying anti-rheumatic drugs, DMARD), var panākt labāku 

rezultātu nekā tad, ja SMARM lieto ar vairāku mēnešu novēlošanos [9]. Ar 

radioloģiskām metodēm noteikts, ka bojājums mazāk progresē slimniekiem, kas bāzes 

terapiju saņēmuši slimības sākuma periodā, nekā tiem, kas to saņēmuši ar novēlošanos 

[10]. Bioloģisko medikamentu un metotreksāta kombināciju [11, 12] vai tradicionālo 

SMARM kombināciju lietošana daudz efektīvāk palēnina ar radioloģiskām metodēm 

konstatēto  izmaiņu progresēšanu salīdzinājumā ar metotreksāta monoterapiju. Tā kā 

laika gaitā novērojama korelācija starp radioloģisko metožu noteiktiem bojājumiem un 

invaliditātes attīstību [13], tad pastāv hipotēze, ka ar radioloģiskām metodēm konstatētu 

bojājumu novēršana mazina invaliditātes attīstības iespējamību. Slimniekiem, kas agrāk 

ārstēti, ir lielāka iespēja sasniegt remisiju. Tādējādi reimatoīdā artrīta diagnoze, 

neapšaubāmi, ir jānosaka cik ātri vien iespējams, lai SMARM ārstēšanu varētu sākt 

nekavējoties. Bioloģiskie preparāti ļoti efektīvi palīdz smaga RA ārstēšanā, bet plaša to 

izmantošana daudzās valstīs ir ierobežota preparātu dārdzības, kā arī nezināmu 

attālinātu blakņu dēļ.  

Lai paredzētu slimības prognozi konkrētam slimniekam, nav pietiekami zināt 

klīniskus un seroloģiskus raksturlielumus. Papildu zināšanas par RA ģenētiku var 

palīdzēt identificēt slimniekus ar prognostiski smagu un agresīvu slimības gaitu, kā arī 

veicināt mērķtiecīgu terapiju ar potenciālu klīnisku un ekonomisku ieguvumu.  

Pēdējos desmit gados sasniegts liels progress RA gēnu pētniecībā. Papildus 

HLA lokusiem, vairāk nekā 30 ģenētiskie marķieri ir pārliecinoši saistīti ar RA 

saslimšanas risku. Lai gan tas ir ievērojams sasniegums, lielu daļu ģenētisko riska 

faktoru vēl ir nepieciešams precizēt. Daži no šiem trūkstošajiem faktoriem ir retas 

ģenētiskas variācijas ar alēļu biežumu, kas ir mazāks par pieciem vai pat vienu 
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procentu, un to identificēšanai nepieciešama plašāka RA slimnieku genoma 

izmeklēšana. Turklāt, ar dažiem izņēmumiem, atklāto ģenētisko faktoru loma nav 

zināma. Tādējādi, marķieru identificēšana paredz jaunu, uz hipotēzēm balstītu, pētījumu 

nepieciešamību, lai noteiktu šo  marķieru lomu slimības patoģenēzē. 

RA ģenētiskie marķieri ir plaši pētīti dažādās populācijās, bet nav tik plaši 

analizēti RA slimniekiem Latvijā. Ņemot vērā faktu, ka ģenētiskie polimorfismi var 

prevalēt noteiktā populācijā, izmantojot šajā darbā iegūtos datus, var spriest par 

ģenētisko faktoru ietekmi uz RA izpausmēm Latvijā.  

Pievērsties RA izpētei rosināja fakts, ka RA ir visbiežāk sastopamā iekaisuma 

artrīta forma. Pēc statistikas var uzskatīt, ka Latvijā ir vairāk nekā 10 tūkstoši 

reimatoīdā artrīta slimnieku un katru gadu saslimst apmēram 500 cilvēku. Iegūto 

rezultātu apkopojums un analīze var papildināt jau zināmos datus par RA etioloģiju un 

patoģenēzi, par faktoriem, kuri ietekmē RA aktivitāti, smagumu un prognozi; tas nosaka 

arī pētījuma aktualitāti.  

 

Darba mērķis 

Izpētīt ģenētisko faktoru asociāciju ar risku saslimt ar reimatoīdo artrītu un tā 

izpausmēm Latvijas populācijā. 

 

Darba uzdevumi 

1. Izveidot labi raksturotu RA slimnieku paraugkopu. 

2. Precizēt RA uzņēmībā iesaistītos ģenētiskos marķierus. 

3. Izpētīt ģenētisko marķieru saistību ar RA sākšanās vecumu. 

4. Pārbaudīt autoantivielu esamības atkarību no ģenētiskajiem marķieriem. 

5. Izpētīt ģenētisko marķieru korelāciju ar reimatoīdā procesa aktivitāti. 

6. Izpētīt ģenētisko marķieru saistību ar RA smagumu. 

 

Darbā izvirzītā hipotēze 

Ģenētiskie polimorfismi PTPN22 gēnā (rs2476601), KLF12 gēnā (rs1324913), 

TNFA gēna promoterā -308 pozīcijā (rs1800629), IL6 gēna promoterā -174 pozīcijā 
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(rs1800795), IL18 gēna promoterā -607, -656 pozīcijā (rs1946519, rs1946518), IL10 

gēna promoterā -592, -819, -1082 pozīcijā (rs1800872, rs1800871, rs1800896) ir saistīti 

ar risku saslimt ar reimatoīdo artrītu un fenotipisko izpausmi Latvijas populācijā. 

 

Darba zinātniskā un praktiskā novitāte 

 

Promocijas darbā apkopoti dati par RA slimniekiem Latvijā. Noteiktas slimības 

stadijas, aktivitāte un smaguma pakāpe saskaņā ar aktuāliem slimības vērtēšanas 

kritērijiem. Noteikti deviņi polimorfismi – PTPN22 gēnā (rs2476601), KLF12 gēnā 

(rs1324913), TNFA gēna promoterā -308 pozīcijā (rs1800629), IL6 gēna promoterā -

174 pozīcijā (rs1800795), IL18 gēna promoterā -607, -656 pozīcijā (rs1946519, 

rs1946518), IL10 gēna promoterā -592, -819, -1082 pozīcijā (rs1800872, rs1800871, 

rs1800896), un analizēti dati par slimības uzņēmību, aktivitāti un smagumu. 

Pētījumā iegūti zinātniski ticami rezultāti par ģenētisko marķieru asociāciju ar 

uzņēmību pret RA un slimības fenotipisku izpausmi. Statistiski ticami pierādīts, ka 

PTPN22 1858C/T, KLF12C/A, IL6 un IL18 polimorfismi saistīti ar risku saslimt ar RA 

Latvijas iedzīvotājiem. KLF12C/A, nesen precizētais polimorfisms, atšķirībā no citiem 

pētījumiem pasaulē [14] saistīts ar uzņēmību pret slimību Latvijas populācijā. 

KLF12C/A un IL6 polimorfismi asociējas ar antivielu esamību. PTPN22 1858T alēli 

nesošie genotipi un KLF12 A alēles homozigotiskais genotips ir iespējamie erozīvās 

slimības priekšvēstneši. TNFA genotipi var iespaidot slimības patoģenēzi atkarībā no 

slimības sākšanās vecuma, un IL10 promotera polimorfismi var ietekmēt slimības 

aktivitāti. Pamatojoties uz izmeklētajiem polimorfismiem, ir iespējams, ka RA 

sievietēm pārstāv atsevišķu slimības apakšgrupu. 

Papildu zināšanas par RA ģenētiku var palīdzēt RA agrīnajā diagnostikā, 

slimības izpausmju prognozēšanā un ārstēšanas plānošanā ar potenciālu klīnisko un 

ekonomisko ieguvumu, kā arī sniegt ieskatu audu bojājuma mediatoros, kas var 

potenciāli pārstāvēt jaunus terapeitiskos mērķus RA gadījumā. 
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Promocijas darba apjoms un struktūra 

 

Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā. Promocijas darba sadaļas: ievads, 

literatūras apskats, materiāli un metodes, rezultāti, diskusija, secinājumi un izmantotās 

literatūras saraksts. Darbs sastāv no 153 lpp., tai skaitā 55 tabulas, 34 attēli un viens 

pielikums. Vēres aptver 253 nosaukumus. 
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1. LITERATŪRAS APSKATS 

1.1. Reimatoīdā artrīta epidemioloģija 

 

Reimatoīdais artrīts (RA) ir visbiežāk sastopamais iekaisuma artrīts, kas skar 

aptuveni 0,4 – 1% pieaugušo iedzīvotāju. Tam raksturīgas nozīmīgas reģionālas 

atšķirības. Salīdzinot ar pārējo pasauli, lielāka prevalence sastopama Ziemeļeiropas un 

Ziemeļamerikas pieaugušajiem iedzīvotājiem un tas ir aptuveni 0,4 – 1%; Dienvideiropā 

prevalence ir zemāka –  0,3% – 0,7%; savukārt Āfrikā un Āzijā RA satopama tikai 0,2% 

– 0,3% pieaugušajiem [15]. RA prevalence palielinās līdz ar vecumu. 

Sievietes slimo biežāk nekā vīrieši: vispārējā slimošanas biežuma attiecība ir 2 – 

3:1 [15]. 

Gada incidences rādītāji ir ļoti variabli, augstāki Ziemeļeiropā un 

Ziemeļamerikā, salīdzinot ar Dienvideiropu (29 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem 

Ziemeļeiropā, 38 gadījumi Ziemeļamerikā un 16,5 gadījumi Dienvideiropā) [15]. 

Vairāki pētījumi rāda RA incidences samazināšanos pēdējo četrdesmit gadu laikā. Šī 

tendence novērota Lielbritānijas [16], Pima Indijas [17], Somijas [18] un ASV [19] 

iedzīvotājiem. Incidences samazināšanās vairāk vērojama sievietēm. Ir arī dati par RA 

smaguma samazināšanos laika gaitā [20]. 

Tā kā Latvijā nav reimatisko slimnieku reģistra, pēc statistikas datiem var 

uzskatīt, ka Latvijā ir vairāk nekā 10 tūkstoši reimatiskā artrīta slimnieku. Taču pēc 

Veselības norēķinu centra datiem Latvijā 2010. gadā ar reimatoīdā artrīta diagnozi ir 

ārstējušies tikai 4943 slimnieki, no kuriem 274 slimniekiem šī slimība ir diagnosticēta 

pirmoreiz mūžā. 

 

 

1.2. Reimatoīdā artrīta etiopatoģenēze 

 

RA etioloģija vēl nav pilnībā noskaidrota. Ir pierādīts, ka reimatoīdā procesa 

attīstībā sava loma ir ģenētiskajiem, reproduktīvajiem un endokrīnajiem, kā arī vides 

faktoriem. 

 

 



A.Mihailova “Ģenētiskie aspekti reimatoīdā artrīta gadījumā” 15 

1.2.1. Ģenētiskā faktora loma reimatoīdā artrīta attīstībā 

Dvīņu un ģimenes pētījumi 

 

RA ir slimība, kuras attīstībā un gaitā liela nozīme ir gēniem. Dažādi 

polimorfismi dažādos gēnos ietekmē slimības predispozīciju un gaitu. RA ģenētisko 

aspektu izpētes vēsture sākās ar Džona Lorensa (J Lawrence) darbu vienu gadu pēc tam, 

kad Vatsons (Watson) un Kriks (Crick) ar savu publikāciju 1953. gadā par DNS 

dubultspirāles struktūru [21] pieteica jaunu ģenētiskās izpētes ēru. Viņš secināja, ka ar 

RA saslimst ģimenēs, bet nebija iespējams noteikt, vai šo fenomenu izraisījuši ģenētiski 

vai vides faktori [22]. Pētījumos ar dvīņiem, kas notika no 1962. līdz 1967. gadam 

Lielbritānijā un Nīderlandē, Lorenss noteica, ka seropozitīva RA gadījumā vienolas 

(monozigotisko, MZ) dvīņu konkordance ir 30%, bet divolu (dizigotisko, DZ) – 5% [5], 

un secināja, ka slimību nosaka gan vides, gan ģenētiskie faktori un, visticamāk, slimībai 

raksturīga multifaktoriālā pārmantojamība [23]. Lorensa pārskatā minētā dvīņu 

konkordance daudzus gadus tika atzīta par standartu. 1993. gadā Alans Silmans 

(Silman) publicēja starptautiska dvīņu pētījuma rezultātus ar konkordanci MZ un DZ 

dvīņu pāriem attiecīgi 15,4 un 3,6% [24]. MZ dvīņu pārsvars apstiprināja ģenētisko RA 

predispozīcijas komponentu ar iedzimtību, ko nosaka tas, cik lielā mērā variācijas 

saistības/noslieces uz slimību var skaidrot ar ģenētiskām variācijām, kas aprēķinātas par 

aptuveni 50% [25]. 

Atkārtošanās risks (angl. recurrences risk) ir varbūtība, ka slimība, kas ir 

vienam ģimenes loceklim, būs citiem ģimenes locekļiem tajā pašā vai nākamajā 

paaudzē. RA gadījumā atkārtošanās risks personas radiniekiem ir 4% attiecībā uz 

brāļiem un māsām, aptuveni 4,7% pirmās pakāpes (vecāki vai bērni) un aptuveni 1,9% 

otrās pakāpes radiniekiem. Slimības smagums primārā gadījumā nosaka atkārtošanās 

risku. Pirmās pakāpes radiniekiem smagas erozīvas slimības risks var būt līdz 15%, bet 

vieglas slimības risks var būt tikai minimāli palielināts [26, 27]. 

Šie dvīņu un ģimeņu pētījumi pārliecinoši liecina, ka kopīgi ģenētiskie faktori 

piešķir slimības risku personas radiniekiem. Ja to interpretē, ņemot vērā RA izplatību 

par 1% nesaistītiem indivīdiem, tad uzsvērti liela nozīme kā RA riska faktoram ir 

ģenētiskajam faktoram. 
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Reimatoīda artrīta specifiskie gēni 

 

Asociācija ar mainību 6. hromosomas HLA apvidū (6p21.3) pierādīta 20. gs. 70-

to gadu beigās [28, 29], un tas ir vienīgais reģions, kur pastāvīgi visās populācijās 

parādīta sakarība un saistība ar RA. Dažādām HLA-DRB1 alēlēm (HLA-DRB1*0101, 

HLA-DRB1*0102, HLA-DRB1*0401, HLA-DRB1*0404, HLA-DRB1*0405, HLA-

DRB1*0408, HLA-DRB1*0410 HLA-DRB1*1001, HLA-DRB1*1402) DRβ1 ķēdes 

hipervariablā apvidus 70. – 74. pozīcijā ir vienāda aminoskābju secība. Šī secība, ko 

veido glutamīns (Q), lecitīns (K), arginīns (R), alanīns (A) (QKRAA, QRRAA vai 

RRRA), tika nosaukta par kopējo epitopu (shared epitope, SE). Tas atrodas atbilstošas 

II klases molekulas antigēna piesaistes vietā un ir bijis iesaistīts iedomātā artritogēniskā 

peptīda piesaistīšanā (kopējā epitopa hipotēze) [30]. Līdz šim nav konstatēts neviens 

specifisks artritogēniskais peptīds, kas piesaistītos HLA-DRB1 olbaltumvielām un pēc 

tam aktivētu T šūnas, tāpēc SE hipotēze nav funkcionāli pierādīta. Aprēķināts, ka 30% 

RA attīstību nosakošo ģenētisko faktoru saistīti ar HLA gēniem [31]. Iespējams, ka 

atlikušie ģenētiskie marķieri izplatīti starp daudziem lokusiem cilvēka genomā, kur 

katrs sastāda mazāku risku RA attīstībā salīdzinoši ar HLA reģionu (sk. 1.6, 1.7 sadaļu). 

 

 

1.2.2. Reproduktīvie un endokrīnie riska faktori 

 

Tas, ka ar dažādām autoimūnām slimībām, arī RA, sirgst pārsvarā sievietes, 

liecina, ka dzimumhormoni un reproduktīvie faktori ietekmē gan RA attīstību, gan arī 

smagumu. Sievietēm ar agrāku menarhes vecumu ir zemāks RA risks. Dāņu kohorta 

pētījumā, piemēram, sievietēm ar lielāku menarhes vecumu (≥ 15 gadi) bija gandrīz 

divas reizes lielāks RA risks, salīdzinot ar sievietēm ar agrāku menarhes vecumu (≤ 12 

gadi). Grūtniecība pati par sevi ir RA riska faktors, jo aptuveni 12% ar RA slimojošo 

sieviešu slimība sākas viena gada laikā pēc grūtniecības. Līdz 75% grūtniecēm ar RA 

būtiski mazinās slimības aktivitāte (līdz pilnīgai remisijai), bet gandrīz visām 

slimniecēm RA recidivē pusgada laikā pēc dzemdībām [32]. Daudz dzemdējušām 

(vairāk nekā trīs bērni) ir smagāka slimības gaita, bet tas papildus nepalielina RA risku. 

No otras puses, perorālo pretapaugļošanās līdzekļu izmantošana mazina RA attīstības 
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risku [33, 34] un slimības smagumu [35 – 37]. Hormonu aizvietojoša terapija, šķiet, ir 

labvēlīga attiecībā uz RA slimības aktivitāti [38]. Nesena multinacionālā kohorta 

QUEST–RA pētījumā bija parādīts, ka RA aktivitātes raksturlielumi ir sliktāki 

sievietēm ar RA nekā vīriešiem ar RA [39]. 

Dzimumhormoni divējādi ietekmē imūnās/iekaisuma reakcijas RA slimniekiem. 

Estrogēni palielina humorālās imunoreakcijas, savukārt androgēni un progesterons ir 

dabiski imunosupresori [40]. Iekaisuma citokīni TNFα, IL1β un IL6 palielina estrogēnu 

koncentrāciju sinoviālā šķidrumā abiem dzimumiem, palielinot estrogēnu metabolisku 

konversiju no androgēniem un stimulējot sinoviālās aromatāzes. Lokāli palielināta 

estrogēnu līmeņa rezultātā novērojama sinoviālo makrofagu un fibroblastu proliferācija 

[41]. Tā kā vīriešiem ar RA ir lielāka cirkulējošo androgēnu koncentrācija nekā 

sievietēm, viņiem ir lielāka aromatāzes aktivēta lokālā estrogēnu produkcija. Tādējādi, 

TNFα inducētā aromatāzes produkcijas blokāde var palielināt androgēnu līmeni 

vīriešiem, novedot pie labāka klīniskā iznākuma [42]. No otras puses, ar androgēnu 

imunosupresīvo darbību var arī daļēji izskaidrot lielāku nopietnas infekcijas attīstības 

iespēju vīriešiem bioloģisko medikamentu lietošanas periodā [43, 44]. 

 

 

1.2.3. Vides riska faktori reimatoīdā artrīta attīstībā 

 

Ģenētiskais riska faktors pats par sevi nav pietiekams, lai ierosinātu RA. Viena 

vai vairāku šo faktoru nēsāšana var predisponēt vai nu slimības attīstību, vai slimības 

smagumu, bet papildu vides faktori nepieciešami, lai ģenētiskais faktors izrādītu savu 

ietekmi. Saistībā ar RA daži vides faktori var tieši specifiski ietekmēt RA patoģenēzi 

(piemēram, olbaltumvielu citrulināciju veicinošie faktori), bet citi ietekmē nespecifiski, 

veicinot vispārējo iekaisumu (piemēram, iesaistot iedzimto imunitāti). Vides riska 

faktori ir svarīgi dažādos RA attīstības posmos. 

Autoimunitātes ierosināšanā svarīga loma ir infekcijām, tādēļ tās tiek intensīvi 

pētītas arī RA gadījumā. Apspriesti vairāki patogēni (mikobaktērijas, Ebšteina – Barra 

(Ebstein – Barr) vīruss, parvovīruss B19 un citi), kas spēj ierosināt nepieciešamās 

sākotnējās imūnreakcijas RA attīstībai ģenētiski uzņēmīgam cilvēkam [45 – 48]. 

Tomēr līdz šim nav atrasts tāds patogēna inducēts antigēns, kas būtu 

nepārprotami saistīts ar RA patoģenēzi, un trūkst pārliecinošu pierādījumu par 
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savstarpējām reakcijām ar autoantigēnspecifiskām T vai B šūnām, nepatogēna iegūts 

peptīds („molekulāra mīmikrija”), kas attiecas uz RA attīstību.  

Gēnu un vides faktoru mijiedarbības piemērs RA patoģenēzē ir smēķēšana. 

Smēķēšana vairākus gadus attiecināta uz paaugstinātu RA risku, saistīta ar smagāku 

slimības gaitu, un risks palielinās proporcionāli gadā izsmēķēto paciņu skaitam. 

Smēķēšana palielina RA risku ACPA pozitīva, bet ne ACPA negatīva gadījumā. Šo 

risku vēl vairāk palielina kopējā epitopa alēļu klātiene (līdz aptuveni 21 reizei, 

salīdzinājumā ar SE negatīviem nesmēķētājiem) [49, 50]. Tā kā kopējā epitopa alēles 

pašas arī predisponē tikai ACPA pozitīvu RA attīstību, cigarešu dūmi var būt iesaistīti 

olbaltumvielu citrulinācijas ierosināšanā. Atbalstot šo hipotēzi, citrulinētas 

olbaltumvielas konstatētas bronhoalveolārā skalošanas šķidrumā smēķētājiem, bet ne 

nesmēķētājiem [51]. Tādējādi smēķēšana var izraisīt apoptozi un citrulināciju alveolu 

šūnās, kas izraisa anticitrulīna specifisku imūnatbildreakciju ar līdz šim nezināmu 

mehānismu. Kā un kāpēc šī reakcija galu galā ietekmē locītavas, tomēr joprojām nav 

zināms. 

Bez smēķēšanas ir vēl citi ar RA risku saistīti vides faktori, kaut arī ne vienmēr 

ir skaidra gēnu un vides faktoru mijiedarbība. Daži no tiem jāinterpretē piesardzīgi, jo 

tie konstatēti vienā pētāmā grupā vai grupās ar nelielu objektu skaitu. Attiecībā uz 

smēķēšanu lielākā daļa pētnieku uzsver, ka RA var iedalīt apakšgrupās, vismaz ar 

stratifikāciju pēc ACPA statusa. Kafijas lietošana saistīta ar RA vairākos kohorta 

pētijumos, kaut gan stratifikācija pēc smēķēšanas parasti samazina šā atklājuma 

nozīmīgumu. Dāņu kohorta pētījumā tomēr pierādīta kafijas patēriņa saistība ar ACPA 

pozitīvu RA ar korekciju pēc smēķēšanas. Alkohola lietošanai, no otras puses, šķiet, ir 

aizsargājoša ietekme uz ACPA pozitīva RA attīstību, bet nekādas ietekmes uz ACPA 

negatīvu RA [36].  

Spēcīga saistība ar ACPA negatīvu RA pierādīta cilvēkiem ar palielinātu 

ķermeņa masas indeksu [36]. Kaut arī šis secinājums apšaubīts citos pētījumos [52] un 

osteoartrīta slimniekiem varēja rasties ACPA negatīva RA dēļ, tā imunoloģiskā nozīme 

varētu būt interesanta. Taukaudi pievērš aizvien lielāku uzmanību, jo nesen atklātas 

imūnmodulējošas īpašības, ka adipocīti ir bagātīgs pro- un pretiekaisuma citokīnu avots. 

Zviedrijā izdarītā pētījumā konstatēts, ka darba ekspozīcija minerāleļļām 

(piemēram, motoreļļai, hidrauliskām eļļām u. c.), neatkarīgi no kopējā epitopa klātienes, 

ir ACPA pozitīva RA riska faktors vīriešiem. Šis secinājums ir interesants tāpēc, ka 
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minerāleļļas ir artritogēnisks faktors dažiem žurku celmiem vēl nezināma mehānisma 

dēļ [53].  

 

1.2.4. Patoģenēzes pamatpunkti 

 

Reimatoīdais artrīts ir autoimūna slimība, kas primāri skar locītavu sinoviālos 

apvalkus. Tas asociējas ar pannusa veidošanos, skrimšļa destrukciju, kaulu eroziju un 

locītavu neatgriezenisku deformāciju. RA slimnieku sinoviālai membrānai raksturīga 

hiperplāzija, palielināta vaskularizācija un iekaisumšūnu, galvenokārt CD4+ T šūnu, 

infiltrācija [54].  

Antigēnaktivētas CD4+ T šūnas aktivē monocītus, makrofāgus un sinoviālos 

fibroblastus un producē iekaisuma citokīnus. TNFα, IL1 un IL6 ir galvenie citokīni, kas 

nosaka reimatoīdo iekaisumu un izraisa locītavu bojājumu. Tie ir spēcīgi stimulatori 

sinoviāliem fibroblastiem, osteoklastiem un hondrocītiem, kas atbrīvo audu graujošas 

matrices metālproteināzes, kas savukārt veicina locītavu bojāšanos [55]. Aktivētas 

CD4+ T šūnas aktivē arī humorāla imunitātes B šūnas, lai tās producē imūnglobulīnus, 

ieskaitot reimatoīdo faktoru (RF). RF izraisa komplementa aktivizāciju, veidojot 

cirkulējošos imūnkompleksus. 

Aktivēto makrofāgu, limfocītu un fibroblastu produkti veicina angioģenēzi. 

Iekaisuma šūnas rekrutētas locītavā, ekspresējot adhēzijas molekulas endotēlijšūnās 

sinovijā. Tas izraisa hiperplastisku, proliferējošu, iekaisuma sinoviju, tā saucamā 

pannusa veidošanos. Aktivētie makrofāgi un sinoviālie fibroblasti, atrazdamies saskarē 

starp pannusu un skrimsli, izraisa locītavu bojājumu. Elastāzes un proteāzes atbrīvošana 

izraisa proteoglikāna degradāciju skrimšļa virsējā slānī. Aktivētas CD4+ T šūnas kopā 

ar makrofāgiem ekspresē receptoru aktivatoru kodola faktora κB ligandā (RANKL), kas 

aktivē osteoklastoģenēzi. 

 

 

1.3. Reimatoīdā artrīta autoantivielas 

 

RA autoimūno raksturu atspoguļo autoantivielu klātbūtne. Klasiskas antivielas, 

kas saistītas ar RA, ir reimatoīdais faktors (RF), antivielas, kas vērstas pret Fc daļu 
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imūnglobulīnā G (IgG). Šīs antivielas nav unikālas RA slimniekiem, un tās var atrast arī 

slimniekiem ar citām autoimūnām un infekcijas slimībām, kā arī veseliem (veciem) 

cilvēkiem [56]. Tādējādi RF jutība un specifiskums atkarībā no pētāmās populācijas ir 

attiecīgi 60–70% un 50–90%. Tomēr RF ir viens no 7 Amerikas Reimatoloģijas 

kolēģijas 1987. gadā izvirzītajiem RA diagnostiskajiem kritērijiem [57, 58].  

Pēdējos desmit gados liela interese pievērsta autoantivielām pret citrulinētiem 

olbaltumvielām, kur aminoskābe arginīns ir pēctranslācijas modifikācijas pārveidotas 

nestandarta aminoskābes citrulīna samērā augstas kalcija koncentrācijas ar enzīma 

peptidilarginīndeamināzes (angl. peptidyl arginine deiminase, PAD) klātbūtni. 

Citrulinācija ir svarīga intracelulāro olbaltumvielu degradācijā apoptozes laikā. 1998. 

gadā antivielas, kas atrodas RA slimnieku serumā, nosauca par antiperinukleāro faktoru 

(atklātas jau 1964.gadā [59]) un antivielas pret keratīnu (pirmoreiz aprakstītas 1979. 

gadā [60]) tika atzītas par kopēju objektu, proti, citrulinējošu filagrīnu [61, 62]. 

Citrulīna specifiskā reaktivitāte pret papildus olbaltumvielām (piemēram, 

fibrinogēnu un vimentīnu) identificēta RA gadījumā, un, izmantojot jaunus testus ar 

sintētisko ciklisko citrulinēto peptīdu (angl. cyclic citrullinated peptides, CCP), 

anticitrulinētu olbaltumvielu antivielas (angl. anti-citrullinated protein antibodies, 

ACPA) tagad atrodamas 60 – 70% RA slimniekiem, bet nez vai citu slimību gadījumā 

vai veseliem cilvēkiem. Tādējādi ACPA piemīt unikāls RA specifiskums [63]. 

Pētījumos ar pelēm pierādīts, ka ACPA ievadīšana dzīvniekiem ar artrītu izraisa 

artrīta uzliesmojumu, turpretim samazināts ACPA līmenis saistīts ar ne tik smagu 

slimību. Šie dati liecina, ka ACPA ir tieši iesaistīts artrīta progresēšanā, bet nav saistīts 

ar artrīta izraisīšanos veseliem cilvēkiem. Šie dati pielīdzināmi rezultātiem, kas iegūti 

pētījumos ar cilvēkiem, jo ACPA var novērot vairākus gadus pirms slimības sākuma 

[64, 65] un tās korelē ar RA smagumu [66]. 

RA fenotipu var klasificēt pēc ACPA esamības vai neesamības, jo abām RA 

apakšgrupām ir dažādi riska faktori. Apstiprinātie ģenētiskie riska faktori ACPA 

pozitīvam RA ir HLA-DRB1 SE alēles un varianti PTPN22, C5-TRAF1, TNFA/P3-

OLIG3, savukārt A1, B8, DRB1 * 03 haplotips ir riska faktors ACPA negatīvam RA. 

Dažādie ģenētiskie riska faktori ACPA pozitīvam RA un ACPA negatīvam RA liek 

domāt, ka ACPA pozitīvs RA un ACPA negatīvs RA ir atsevišķi RA tipi [67] ar 

patofizioloģiskām atšķirībām. Blīvāka limfocītu infiltrācija un lielāka locītavu 

destrukcija novērota ACPA pozitīvā sinovijā, salīdzinot ar plašākām fibrotiskām 
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pārmaiņām ACPA negatīvos audos [68]. Tomēr, patofizioloģiskas atšķirības starp 

ACPA pozitīvu un negatīvu RA pagaidām vēl nav pilnīgi identificētas.  

Klīniskie raksturlielumi slimības sākumā RA slimniekiem ar vai bez ACPA 

neatšķiras. Tomēr laika gaitā slimniekiem ar ACPA pozitīvu RA bija vairāk iekaisušas 

locītavas un lielāka locītavu destrukcija [69]. Lai gan dažādi riska faktori saistīti ar 

ACPA pozitīvu un negatīvu RA, ACPA esamība vai neesamība saistīta nevis ar 

atšķirīgiem klīniskiem fenotipiem slimības prezentācijas laikā slimniekiem ar agrīnu 

RA, bet gan ar augstāka līmeņa iekaisumu un destrukciju laika gaitā.  

Nelielā randomizētā placebo kontrolētā pētījumā ar metotreksātu nediferencētam 

artrītam nesen konstatēta medikamenta spēja aizkavēt vai novērst artrīta progresēšanu 

līdz RA ACPA pozitīvā, bet ne ACPA negatīvā grupā [70]. Tātad var pieņemt, ka 

pastāv dažādas slimības formas, kuru fenotipi savstarpēji daļēji pārklājas. 

 

 

1.4. Reimatoīdā artrīta klīniskie aspekti 

 

Reimatoīdais artrīts ir hroniska progresējoša slimība ar mainīgu slimības sākumu 

un gaitu. 

Dažiem slimniekiem ir ļoti akūts slimības sākums ar smagiem slimības 

simptomiem – drudzi, poliartrītu un ekstraartikulārām izpausmēm. Bet pakāpenisks un 

nemanāms slimības sākums sastopams daudz biežāk. 

Tipiski locītavu simptomi ir sāpes, locītavu pietūkums un rīta stīvums. Vienlaikus 

var būt tenosinovīts, bursīts un karpālā kanāla sindroms. Slimības sākumā simetriski 

iesaistītās proksimālās starpfalangu (PSF), metakarpofalangeālās (MKF) un 

metatarsofalangeālās (MTF) locītavas. Taču slimība var sākties pakāpeniski, skarot 

vienu vai dažas locītavas, un tad laika gaitā kļūstot par nediferencētu oligo- vai 

poliartrīta poliartikulāru slimību, kas pēc klasifikācijas kritērijiem atbilst RA. Dažreiz 

slimība var sākties kā monoartrīts, visbiežāk ceļa locītavā. Diferenciāldiagnostika 

atkarīga no locītavu iesaistīšanas slimības sākumā. 

Sāpes locītavās ir pastāvīgas, intensīvas. Raksturīgs rīta stīvums locītavās, kas var 

ilgt 1 – 2, pat līdz 6 – 8 stundas. Locītavu bojājums nav migrējošs. Procesa aktivitāte 

izpaužas locītavu pietūkumā un to formas maiņā. 
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Samērā biežas ir arī ekstraartikulāras pārmaiņas, it īpaši vispārējs nespēks, 

ķermeņa masas mazināšanās un subfebrilitāte. Slimniekiem var novērot reimatoīdos 

mezgliņus, reimatoīdo vaskulītu, pulmonālas (intersticiālas plaušu izmaiņas, pleirīts, 

obliterējošais bronhiolīts), kardiālas (perikardīts, miokardīts, koronāro asinsvadu 

vaskulīts), neiroloģiskas (perifēriska polineiropātija, iesprostojuma neiropātija), 

hematoloģiskas (sindroms Felti (Felty’s)) un oftalomoloģiskas (sklerīts, episklerīts) 

manifestācijas, Šjogrena sindromu un amiloidozi. 

RA gaita ir ļoti dažāda, sākot no viegliem gadījumiem ar neerozīvu, dažkārt pat 

spontāni remitējošu slimību, līdz smagām, strauji progresējošām un destruktīvām 

formām. Pastāvīgs iekaisums izraisa raksturīgas izmaiņas locītavās. Roku locītavās 

veidojas pirkstu ulnāra deviācija, Boutonjera (Boutonniere) deformācija, ”gulbja kakla” 

(angl. swan–neck) deformācija, locītavu vārpstveidīgs pietūkums. Slimības vēlākās 

stadijās rodas locītavu ankilozes. Reimatoīdā procesā var būt iesaistītas gan roku, gan 

kāju locītavas, gan arī mugurkauls ar potenciāli bīstamiem slimības sarežģījumiem, kā 

C1 – C2 skriemeļu subluksācija un muguras smadzeņu kompresija. 

Tipiski laboratoriski raksturlielumi ir viegls vai mēreni palielināts eritrocītu 

grimšanas ātrums (EGĀ) un C reaktīvais olbaltums (CRO). Trombocitoze un 

leikocitoze novērojama slimniekiem ar izteiktu iekaisumu. Samērā bieži sastopams arī 

samazināts hemoglobīna līmenis. Dzelzs līmenis serumā var mazināties, bet feritīna 

koncentrācija paaugstināties, atspoguļojot akūtās iekaisuma fāzes reakciju. 

Vissvarīgākais ir RF un / vai antiCCP antivielu konstatēšana gan diagnozes noteikšanai, 

gan prognozes aprēķināšanai, jo RF un antiCCP klātbūtne saistīta ar smagāku slimības 

gaitu. 

RA diagnoze balstās uz četriem no septiņiem atbilstoši 1987. gada Amerikas 

Reimatologu kolēģijas izveidotiem diagnostiskiem kritērijiem (sk. 1.1. tab.) [58]. Šie 

kritēriji ir daudz kritizēti tādēļ, ka tie nav tik noderīgi slimības agrīnai stadijai, jo pirmie 

četri atspoguļo slimības aktivitāti, bet pēdējie trīs slimības smagumu un attīstību laika 

gaitā (piemēram, erozijas un zemādas mezgliņi). Neskatoties uz šiem ierobežojumiem, 

1987. gadā Amerikas Reimatologu kolēģijas izveidotie diagnostiskie kritēriji 

nodrošinājuši noderīgu sistēmu, kas palīdz izvērtēt galvenās RA klīniskās izpausmes. 

Šie kritēriji ir paredzēti nevis RA diagnosticēšanai, bet izmantošanai klīniskos 

pētījumos, lai izveidotu pacientu grupas ar standartizētiem slimību kritērijiem. 
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1.1. tabula  

1987. gada Amerikas Reimatologu kolēģijas RA diagnostiskie kritēriji [58] 

 

Kritērijs Definīcija 

1. Rīta stīvums Rīta stīvums vienā locītavā un apkārt tai, kas ilgst vismaz 

vienu stundu pirms maksimālās uzlabošanās 
2. Artrīts trīs vai vairāk 

locītavu grupās 
Minimāli trīs locītavu grupās vienlaikus ir mīksto audu tūska 

vai šķidrums (ne tikai kaulu hipertrofija) 14 iespējamās 

grupās: labās vai kreisās PSF, MKF, plaukstu, elkoņu, ceļu, 

potīšu, MTF locītavās 
3. Artrīts roku locītavās Vismaz viena reģiona tūska plaukstu, MKF vai PSF locītavās 
4. Simetriskais artrīts Vienlaicīga locītavu grupu iesaistīšana abās ķermeņa pusēs 

(PSF, MKF, MTF var nebūt absolūti simetriski) 
5. Reimatoīdie mezgliņi Zemādas mezgliņi virs kaulu izciļņiem vai iztaisnošanas 

plaknēm, vai jukstaartikulārajos reģionos 
6. Reimatoīdais faktors Izmainīts RF daudzums plazmā, ko var noteikt ar jebkuru 

metodi, kuras rezultāti ir viltus pozitīvi <5% gadījumos 
7. Rentgenoloģiskas 

pārmaiņas 
RA tipiskas pārmaiņas ir plaukstu un plaukstu locītavu 

rentgenogrammā, kur ir erozijas vai nepārprotama kaulu 

dekalcinēšanās blakus locītavu virsmām (nepietiek ar 

osteoartrīta pārmaiņām) 
Jābūt vismaz četriem kritērijiem, 1. – 4. kritērijiem jābūt vismaz sešas nedēļas  

MK – metakarpofalangeālas, PSF – proksimālas starpfalangeālas, MTF – metatarsofalangeālas locītavas 

 

Ņemot vērā, ka nediferencēts artrīts var progresēt līdz RA [71] un slimniekiem 

ar nediferencētu artrītu arī būtu indicēta slimību modificējoša terapija, lai novērstu 

progresēšanu līdz RA [70], Amerikas Reimatologu kolēģija un Eiropas Pretreimatisma 

līga (European League Against Rheumatism, EULAR) 2010. gadā ir kopīgi izstrādājusi 

jaunus RA klasifikācijas kritērijus, kas ļauj klasificēt pacientus ar agrīnu artrītu, tādējādi 

pārvarot minēto ierobežojumu 1987. gada kritērijiem [72]. 

Jaunie artrīta klasificēšanas kritēriji, kā ”noteikts RA”, ir šādi: ir sinovīts vismaz 

vienā locītavā; nav citu diagnožu, kas labāk izskaidrotu sinovītu, un sasniegtu kopējo 

punktu skaitu seši vai vairāk (par iespējamo 10) no atsevišķiem četriem domēniem; 

iesaistīto locītavu skaits un veids (punktu diapazons 0 – 5), seroloģiskās novirzes (RF 

un antiCCP antivielas) (punktudiapazons 0 – 3), akūtās fāzes raksturlielumi (CRO un 

EGĀ) (punktu diapazons 0 – 1), un simptomu ilgums (punktu diapazons 0 – 1). 
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1.5. Reimatoīdā artrīta prognozes radītāji 

 

Tā, kā RA ir raksturīga mainīga slimības gaita, ir īpaši svarīgi identificēt 

slimības marķierus, pēc kuriem būtu iespēja prognozēt slimības gaitu. Ideāli būtu 

pielāgot ārstēšanu saskaņā ar šiem marķieriem, lai agresīvāk ārstētu slimniekus ar 

prognostiski smagāku slimības gaitu un aizsargātu slimniekus ar potenciāli vieglu 

slimību no zālēm, kas saistītas ar smagām blaknēm. 

Trīs dažādus iznākumus var uzskatīt par īpaši svarīgiem: ar radioloģiskām 

metodēm konstatēts bojājums, funkcionāla nespēja un mirstība. Ar radioloģiskām 

metodēm konstatēta bojājuma progresēšana tiek uzskatīta par galveno rādītāju, jo tā 

atspoguļo iekaisuma kumulatīvo ietekmi uz kaulu un skrimsli. Turklāt locītavu bojājumi 

RA gadījumā var izraisīt vērā ņemamu invalidāti gan slimības sākumā, gan arī vēlāk 

[73]. Optimālā ārstēšanas stratēģijā būtu ietverami apsvērumi par locītavu bojājuma 

prognozes raksturlielumu esamību, jo locītavu bojājuma novēršana ir būtiskākais 

ārstēšanas mērķis. Vairāki pētījumi ir pierādījuši, ka sieviešu dzimums un erozijas 

esamība ir priekšvēstneši progresīvām ar radioloģiskām metodēm konstatētām 

pārmaiņām RA gadījumā. 

Visbūtiskākie marķieri klīniskā praksē ir modificēts slimības aktivitātes rādītājs 

(DAS28) un laboratoriskie marķieri. Serumā atklāts RF ir prognostiski nelabvēlīgs ar 

radioloģiskām metodēm konstatētām pārmaiņām locītavās. Jaunākie pētījumi liecina, ka 

antivielas pret ciklisko citrulinēto peptīdu (antiCCP) ir neatkarīgs, spēcīgākais un 

prognostiski nelabvēlīgs ar radioloģiskām metodēm konstatēta bojājuma raksturlielums, 

un no antivielu līmeņa ir atkarīga radioloģisko izmaiņu progresēšana. Vairākos 

pētījumos parādīts, ka EGĀ un CRO ir neatkarīgi raksturlielumi, kas ir arī saistīti ar 

radioloģisko metožu konstatētu bojājumu prognozēšanu [74]. 

Nesenā norvēģu pētījumā pierādīts, ka antiCCP, RF, EGĀ un sieviešu dzimums 

ir neatkarīgi prognozes raksturlielumi radioloģiskai progresēšanai un tos var apvienot 

algoritmā RA gaitas labākai prognozei. AntiCCP ir visspēcīgākais prognozes rādītājs. 

Šajā pētījumā slimniekiem ar augstu antiCCP līmeni bija 10 reižu lielāka radioloģiska 

progresēšana nekā antiCCP negatīviem slimniekiem un aptuveni piecas reizes lielāka 

nekā slimniekiem ar zemu vai vidēju antiCCP līmeni [75]. Algoritms, kurā izmantoti 

antiCCP, RF, augsta EGĀ un sieviešu dzimuma raksturlielumi, ar labu precizitāti 

prognozē radioloģisko progresu individuālā līmenī. Tomēr vieglas slimības 
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(specifiskums) prognozēšana ir grūtāka nekā progresējošas slimības (jutība) 

prognozēšana.  

Agrīna RA gadījumā atbilstoši darba taktikai jāietver gan diagnozes, gan arī 

prognozēšanas marķieru (strukturālo bojājumu pazīmes, akūtās fāzes rādītāji, pietūkušo 

locītavu skaits, RF, antiCCP un funkcionālās nepietiekamības līmenis) vērtēšana. 

Slimniekiem ar marķieriem, kas liecina par procesa smagumu un progresējošu slimības 

gaitu, būtu piešķirama augstākā prioritāte savlaicīgai un agresīvai SMARM ārstēšanas 

sākšanai. 

 

 

1.6. Ārpus HLA reģiona esošo gēnu saistība ar reimatoīdo artrītu 

1.6.1. Viena nukleotīda polimorfismi 

 

Viena nukleotīda polimorfisms (angl. single nucleotide polymorphism, SNP) ir 

variācija, kuru raksturo bāzes aizstāšana un kura ir sastopama ar prevalenci vairāk nekā 

1% [76].  

SNP var būt sinonīmi un nesinonīmi. Nesinonīmie SNP izraisa aminoskābju 

nomaiņu olbaltumvielā, kas potenciāli var ietekmēt saražotās olbaltumvielas funkcijas 

(bet var arī neietekmēt). Nesinonīmie iedalās „missense“ un „nonsense“, kur „missense“ 

ir tie, kas maina olbaltumvielu, bet „nonsense“ – ievieš DNS sekvencē „STOP“ kodonu 

un olbaltumvielu vai nu vispār neproducē, vai arī producē nepilnvērtīgu. Sinonīmie SNP 

aminoskābju nomaiņu olbaltumvielā neizraisa, un tādejādi funkciju nebojā [77]. 

SNP var atrasties kodējošās gēnu sekvencēs, nekodējošos gēnu reģionos, vai 

starp gēniem. SNP kodējošos gēnu reģionos tieši var mainīt iekodētā proteīna 

aminoskābju secību, bet ne vienmēr, ģenētiskā koda īpatnības dēļ. Polimorfismi, kas 

nav olbaltumvielu kodējošos reģionos, joprojām var ietekmēt gēnu transkripciju un 

posttranskripcijas modifikāciju. Piemēram, ja DNS promotera rajonā, kur piestiprinās 

transkripcijas faktori, kas nosaka gēna transkripciju, ir izmaiņas, tas teorētiski var 

ietekmēt transkripcijas faktoru piesaistīšanos šim rajonam un tādējādi ietekmēt 

olbaltumvielas producēšanas intensitāti. Tāpēc SNP promoteru reģionos var izraisīt 

gēna produkta funkcijas pieaugumu vai zudumu. Polimorfismi dažādu gēnu promoteros 

un kodējošajos reģionos RA gadījumā ir plaši pētīti dažādās populācijās.  



A.Mihailova “Ģenētiskie aspekti reimatoīdā artrīta gadījumā” 26 

1.6.2. Ģenētiskās analīzes metožu attīstība reimatoīdā artrīta diagnosticēšanā 

 

Attiecībā uz RA ir izdarīti dažādi ģenētiskas saistības pētījumi [78 – 80]. 

Ģimenēm veikta saistības analīze, lai noskaidrotu, kuri no iepriekš izvēlētiem DNS 

marķierim slimajiem ģimenes locekļiem ir atrodami biežāk. Šie pētījumi pastāvīgi 

identificēja tikai MHC (galvenais audu saderības komplekss, angl. major 

histocompatibility complex) reģionu. Ņemot vērā, ka RA ir multifaktoriāla slimība, tās 

veidošanos ietekmē daudzi faktori, tostarp gēni, gēnu savstarpējā mijiedarbība un vides 

faktori. Tas apgrūtina ģenētiskas saistības metožu izmantošanu. 

Nākamais pētījumu variants – kandidātgēnos lokalizēto ģenētisko variantu 

analīze, lai noskaidrotu, vai kāds no šiem ģenētiskiem variantiem ir biežāk satopams 

slimniekiem, salīdzinājumā ar veselo populācijas daļu, – noteikt to iespējamo saistību ar 

slimību. Šādiem pētījumiem nav nepieciešams izmantot lielas ģimenes. Paraugkopas 

tiek veidotas no neradniecīgiem indivīdiem vai mazām ģimenēm. Veiksmīgai pētāmo 

gēnu izvēlei ir nepieciešamas zināšanas par slimības norisi un patoģenēzi. 

RA ģenētiskā riska faktors, kas atklāts 2004. gadā un plaši apstiprināts daudzās 

populācijās, ir olbaltumviela tirozīnfosfotāzes non-receptora 22 (protein tyrosine 

phosphatase non-receptor 22, PTPN22) (rs2476601) 1858C/T SNP [81 – 83]. Kopā ar 

HLA-DRB1 gēnu tie veido 50% RA ģenētiskās predispozīcijas [84]. 

PTPN22 gēns atrodas 1. hromosomā (1p13.3–p13.1) un kodē limfoīdspecifisko 

fosfotāzi, kas, piesaistoties Csk kināzei (svarīgs kināžu inhibitors), ietekmē T-šūnu 

aktivēšanu [85]. PTPN22 1858C/T SNP 620. pozīcijā nomaina aminoskābi arginīnu pret 

triptofānu un pārtrauc mijiedarbību starp limfoīdspecifisko fosfotāzi un Csk kināzi, 

neļaujot izveidoties kompleksam un attiecīgi neļaujot nomākt T šūnu aktivēšanu. In 

vitro eksperimenti pierādījuši, ka PTPN22 T-alēles produkts piesaistās Csk kināzei 

mazāk efektīvi nekā C alēles produkts, kas liecina, ka T-alēli ekspresējošām T šūnām 

var būt pārāk spilgta atbildes reakcija un tāpēc indivīdiem ar T alēli var būt nosliece uz 

autoimunitāti [83, 86]. Darbos ar laboratorijas dzīvniekiem novērots, ka PTPN22 gēna 

izslēgšana pazemina T šūnu aktivizācijas slieksni [87]. Pretēji šim funkcijas zudumam 

riska alēli nesošiem indivīdiem tika novērots arī PTPN22 fosfotāzes aktivitātes 

pieaugums T šūnās [88], kas izraisa izteiktāku agrīnās T šūnu aktivizācijas nomākšanu. 

Ģenētiskais riska faktors, kas bieži pētīts saistībā ar RA un sniedzis pretrunīgus 

rezultātus, ir nekodējošais variants gēna3’galā, kas kodē citotoksisko T limfocītu 

antigēnu 4 (cytotoxic T lymphocyte antigen 4, CTLA4) [89, 90]. CTLA4 gēns atrodas 2. 
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hromosomā (2q33) un kodē olbaltumvielu, kam ir svarīga nozīme T-šūnu aktivēšanas 

inhibējošā regulācijā. Lai T šūnas tiktu pilnībā aktivētas, tām nepieciešams atpazīt 

antigēnu, kas piesaistījies HLA, un pavadošo stimulējošo signālu starp CD80 vai CD86 

uz antigēna prezentējošās šūnas un CD28 uz T-šūnas virsmas. Šo pavadošo stimulējošo 

signālu var inhibēt CTLA4, kas sastopams uz T šūnām, kad CTLA4 piesaistās 

CD80/CD86 ar augstāku afinitāti [91]. 

Nesen gūti ticami pierādījumi par alēļu saistībām RA gadījumā ar signāla 

pārnesēju un aktivatoru transkripcijas 4 (signal transducer and activator of transcription 

4, STAT4) gēna polimorfismu [92]. Zināms, ka STAT4, kas kodēts 2. hromosomā, ir 

stimulēts RA sinoviālā membrānā un pēc virsmā ekspresētā IL12 receptora saistības ar 

CD4
+
 T šūnām veicina šī šūnu tipa efektora fenotipa sajaukšanu nobriešanas laikā [93, 

94]. 

Funkcionālais promotera polimorfisms (-169T → C) Fc-receptoram līdzīgajā gēnā 

1. hromosomā (1q21-23) bija pirmais, kam bija saistība ar RA divos neatkarīgos Japānas 

gadījumu kontroles pētījumos [95, 96]. Divās metaanalīzēs nesen atklāts, ka šim SNP ir 

nozīme RA riska noteikšanā dienvidaziātu vidū, bet nav pārliecinošu pierādījumu par tā 

saistību ar RA baltās rases vidū [97, 98]. 

Cita iepriekš konstatēta ģenētiskā saistība ar RA, kas aprobežojas tikai ar Āzijas 

populācijām, ir PADI4 gēns, kas atrodas 1. hromosomā (1p36.13) [99, 100]. Tas kodē 4. 

peptidilarginīndeimināzes izotipu (PAD4), ko galvenokārt ekspresē kaulu smadzenes un 

leikocīti, arī tie, kas atrodas reimatoīdā sinoviālā membrānā, kur tas paātrina 

pēctranslācijas arginīna pārveidošanos par citrulīnu [101]. 

Cilvēka slimību ģenētikā pēdējā laikā notiek liels apvērsums sakarā ar visa 

genoma asociācijas izpētes (genome-wideassociation studies, GWAS) ēras iestāšanos. 

Ekonomiski genotipēti simti tūkstošiem SNP, kas ļāvis iegūt plašu cilvēka genoma 

variāciju diapazonu. Jaunas iespējas GWAS britu populācijā paver The Wellcome Trust 

gadījumu kontroles konsorcijs (The Wellcome TrustCase Control Consortium, WTCCC). 

Tas ir vairāk nekā 50 Lielbritānijas izpētes grupu sadarbības rezultāts, kas ļāvis analizēt 

500 000 SNP 2000 paraugos, kas iegūti no slimniekiem ar septiņām kompleksām 

slimībām, t.sk. RA, un 3000 kontroles. Ir apstiprināta RA saistība ar diviem jau 

zināmiem predispozīcijas variantiem – HLA-DRB1 un PTPN22 (p < 10
−7

) [84], kā arī 

iegūti pārliecinoši pierādījumi par saistību ar citiem deviņiem SNP. Apstiprināšanas 

pētījumā, kas norisa Lielbritānijas un ASV populācijās [43, 44], nepārprotami replicēts 

viens SNP, kas atradās starp gēniem, kodējošiem oligodendrocitāro transkripcijas 
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faktoru-3 (oligodendrocyte lineage transcription factor-3, OLIG3) un audzēja nekrozes 

faktora-alfa inducēto olbaltumvielu-3 (tumor necrosis factor-alpha-induced protein-3, 

TNFAIP3) 6q23. hromosomā. Iesaistītais introna apvidus atrodas tuvu TNFAIP3 gēnam, 

kura produkts darbojas par negatīvu regulatoru nukleārā faktora kapa B (nuclear factor 

κB, NFκB), transkripcijas faktoram, kas iesaistīts daudzu iekaisuma procesu izplatībā. 

Trīs neatkarīgos atsevišķos pētījumos ASV, zviedru un holandiešu populācijās  

atklāts cits saistības apvidus 9. hromosomā (9q33-34), kurā atradās gēni, kas kodē gan 

audzēja nekrozes faktora asociēto faktoru-1 (tumor-necrosis-factor-associated factor-1, 

TRAF-1), gan komplementu C5 [102, 103]. Visnozīmīgākais SNP atrodas starp C5 un 

TRAF. Abi produkti piedalās iekaisuma reakcijas izplatībā. Līdzīgi rezultāti citos 

neatkarīgos pētījumos, kuros izmantotas dažādas pieejas, pārliecinoši pierādīja, ka C5-

TRAF1 apvidus ir īstenais ar RA saistītais ģenētiskais variants. Turklāt holandiešu 

pētījumā veiktais papildu vērtējums atklājis, ka šis ģenētiskais riska faktors īpaši 

predisponē ACPA pozitīvam RA, bet ne ACPA negatīvam RA [103]. Divi plaši genoma 

saistību pētījumi pierādījuši saistību starp C5-TRAF1un RA tikai ACPA pozitīviem 

slimniekiem [102]. 

Pieņēmums, ka ACPA-pozitīva RA un ACPA-negatīva RA etiopatoloģija atšķiras, 

apstiprinājās, kad tika atrasti ģenētiskie riska faktori, kas bija saistīti tikai ar RA veidu, 

kuram nav raksturīgas ACPA. Divi neatkarīgi pētījumi pierādīja, ka HLA-DR3-alēles 

rada tikai ACPA negatīva RA risku, bet nerada ACPA pozitīva RA risku [104, 105]. Nav 

zināms, vai šī sakarība attiecas uz pašu HLA-DR3 gēnu vai gēniem, kas atrodas šajā 

lokusā [67], tomēr HLA-DR3 ir saglabātā, mantotā haplotipa (A1; B8; DRB1*03) daļa. 

Otrs ACPA negatīva RA riska faktors, kas nesen aprakstīts zviedru un holandiešu grupā, 

ir interferona regulējošais faktors 5 (interferon regulatory factor 5, IRF5), kas atrodas 7. 

hromosomā (7q32) [62]. 

Pašlaik noteikts, ka vairāk nekā 30 ģenētiskie reģioni asociējas ar risku saslimt ar 

RA (sk. 1.1. att) [106]. 
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1.1. att. Reimatoīdā artrīta riska gēnu atklāšanas hronoloģija 

(Adaptēts no Gregersen PK. Bull NYU Hosp Jt Dis 2010;68(3): 179-82). 

 

Nesen Spānijas GWAS pētnieki ziņoja par KLF12 kā jaunu gēnu, kas nosaka 

risku saslimt ar RA [107]. Saistība ar KLF12 gēnu noteikta (p  =  6,5 x 10-6) un vēlāk 

atkārtoti precizēta neatkarīgā pētījumā, kurā piedalījušies 410 Spānijas RA slimnieki un 

394 indivīdi kontrolgrupā (p  =  0,01). 

KLF12, aktivizējošās olbaltumvielas 2α represors (activator protein 2α [AP-2α] 

repressor), pieder pie krupelveida DNS saistošo transkripcijas regulācijas faktoriem 

(Kruppel-like DNA-binding transcriptional regulatory factors), kam ir būtiska nozīme 

diferenciācijā un attīstībā [108]. KLF12 gēns atrodas 13. hromosomā (13q22). 

Konstatēts, ka visvairāk KLF12 sastopams perifērijas asinīs esošos leikocītos, bet mazāk 

– liesā, aizkrūts dziedzerī un resnajā zarnā [109]. KLF12 ekspresija korelē ar 

aktivizējošās olbaltumvielas 2α (AP-2α) gēna ekspresijas nomākšanu. KLF12 un KLF9 

(stiprs AP-2α aktivētājs) piesaistās daļēji pārklājošām piesaistes vietām AP-2α promotera 

apvidū savstarpēji izslēdzošā veidā [110]. KLF12 reciproki regulē AP-2α [111]. KLF12 

nomāc AP-2α transkripciju, piesaistoties kopējai savstarpējas represijas olbaltumvielai 

(general correpressor protein) C gala saistošā olbaltumviela 1 (C-terminal binding 

protein 1, CtBP1) [112]. Interesanti, ka arī adenovīrusa E1A onkoproteīns satur daļu no 

CtBP1, kas traucē CtBP1 produktīvu sadarbību ar KLF12, nomāc AP-2α promoteru un 

funkcionāli inaktivē KLF12 nomācošo iedarbību uz AP-2α [112]. AP-2α pārāk intensīvas 

ekspresijas dēļ notiek šūnu cikla apturēšana, apoptozes indukcija un dažādu vēža šūnu 

augšanas nomākšana [113]. 

AP-2α regulēto gēnu ekspresijas veids bijis saistīts ar ļaundabīgu transformāciju 

un atbildes reakciju uz stresu [112]. Tādējādi ģenētiskās variācijas var palielināt risku 

saslimt ar RA, veicinot vietējo saistaudu šūnu transformāciju. Alternatīvs mehānisms var 

būt tāds kā nesen identificētā TNFA gēna ekspresija ar AP-2α starpniecību B19 
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parvovīrusa infekcijas gadījumā [114]. B19 ierosinātais artrīts var ilgt vairākus mēnešus 

vai gadus, atbilst RA diagnostiskiem kritērijiem un būt erozīvs [115 –118]. B19 ļoti 

daudz pētīts kā RA veicinātājs, tomēr rezultāti ir pretrunīgi [119, 120]. Novērotā 

ģenētiskā sakarība starp KLF12 un RA un tās saistība ar TNFA regulāciju, iespējams, 

atspoguļo jaunu ģenētisko faktoru un vides mijiedarbības perspektīvu, kas saistīta ar 

risku saslimt ar RA. 

 

 

1.7. Ģenētiskā riska faktora saistība ar reimatoīdā artrīta smagumu 

 

Pretēji ģenētiskajiem faktoriem, kas nosaka risku saslimt ar RA, ģenētisko faktoru 

saistība ar RA smagumu ir relatīvi neskaidra. Locītavu bojājuma radioloģiskais 

attēlojums, domājams, ir visobjektīvākais RA smaguma pakāpes vērtēšanas līdzeklis. Lai 

gan pēdējie dvīņu pētījumi pierādījuši, ka ģenētiskie faktori nosaka RA smaguma pakāpi 

[121], locītavu destrukcijas līmeņa iedzimtība (locītavas destrukcijas atšķirības, ko var 

izskaidrot ar ģenētiskajiem faktoriem) joprojām nav zināma. Locītavu bojājumi RA 

gadījumā dažādiem slimniekiem atšķiras, un to kumulatīvais līmenis saistīts ar 

persistējoša iekaisuma līmeni. Tomēr daži pētījumi pierādījuši, ka saistība starp 

iekaisumu un destrukciju ir nepilnīga, kas nozīmē, ka patoģenēzē piedalās vēl citi faktori. 

Iespējams, gēni, kas nosaka RA smaguma pakāpi, ir tie, kuri regulē lokālo iekaisumu, 

bet, no otras puses, tie nosaka kaulu/skrimšļu destrukciju vai kaulu reģenerāciju. 

Citokīni ir imūnās un iekaisuma atbildes mediatori, un tiem ir svarīga nozīme 

locītavu iekaisuma un destrukcijas patofizioloģijā [122]. Galvenā RA īpatnība ir relatīvs 

līdzsvara trūkums citokīnu producēšanā ar relatīvu iekaisuma molekulu, to vidū audzēja 

nekrozes faktora (tumor necrosis factor, TNF), interleikīnu 1 (IL1) un IL6 pārsvaru, 

salīdzinot ar pretiekaisuma mediatoriem, piemēram, IL10 [122]. Novērots, ka RA 

slimnieku serumā un sinoviālā šķidrumā ir stipri palielināts iekaisuma citokīnu 

daudzums. Veiksmīga iekaisuma citokīnu inhibitoru izmantošana ārstēšanā izceļ šo 

molekulu nozīmi reimatoīdā  iekaisuma un audu bojājuma attīstībā. Citokīnu ekspresijas 

līmeni nosaka ģenētiskie faktori. Iespējams par citokīnu producēšanas atšķirībām ir 

atbildīgi SNP, biežākās ģenētiskās variācijas, kas konstatētas citokīnu gēna promotera  

apvidū. 
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1.7.1. TNFA 

 

TNFα ir multifunkcionāls iekaisuma citokīns, ko izdala galvenokārt 

monocīti/makrofāgi [123]. To, ka TNFα ir būtiska nozīme RA procesā, liecina in vitro 

eksperimenti, kur atklāta TNFα spēja degradēt skrimsli [80] un kaulu [81]. TNFα 

vispirms ir ar šūnas membrānu saistīta 26-kD molekula, ko metālproteināze dizintegrīns 

(TNFα konvertējošais enzīms) atšķeļ no šūnas virsmas, lai veidotos TNF molekulas 

izdalīta 17-kD forma. Membrāna un TNF izdalītās formas pavairojas trīs reizes un kā 

homotrimēri mijiedarbojas ar diviem TNF receptoriem - TNFR1 (cilvēka p60, peles p55) 

un TNFR2 (cilvēka p80, peles p75). Abi receptori sākumā ir membrānas olbaltumvielas, 

bet tās var atdalīties no šūnas virsmas, kļūstot par bioaktīvām šķīstošām molekulām 

[124]. Signāls caur TNF receptoru tiek nodots divos veidos. Vienā gadījumā procesā 

piedalās nāves domēna olbaltumvielas, kas izraisa apoptozi vai programmētu šūnu nāvi, 

tāpēc radies nosaukums „audzēja nekrozes faktors”. Otrā un nozīmīgākā signāla ceļā 

iesaistītas dažādas kināzes, tāpēc aktivējas NFκB, kas ir galvenais transkripcijas faktors, 

kas aktivē iekaisumā iesaistītos gēnus [125]. 

TNFα ir dažādu RA patoģenēzē svarīgu efektorisku funkciju starpnieks. Pierādīts, 

ka TNF veicina citokīnu, tostarp IL1 un IL6 producēšanu, hemokīnu producēšanu un 

atbrīvošanos, pastiprina adhēzijas molekulu ekspresiju, aktivē neitrofilos leikocītus, 

endotēlijšūnas, osteoklastus un hondrocītus, veicina skrimšļa un subhondrālā kaula 

destrukciju, padara jutīgākus nociceptorus un veicina uztveres funkcijas 

pasliktināšanos [126]. 

TNFA gēns atrodas stipri polimorfiskā MHC III klases apvidū 6. hromosomā 

(6p21.3). Līdz šim atklāti 14 SNP, kas atrodas galvenokārt TNFA gēna 5’ promotera  

regulējošā apvidū, un seši mikropavadoņi. Ja 308. pozīcijā adenīns (A) aizvieto guanīnu 

(G), rodas attiecīgi TNF1 un TNF2 alēles [127]. Pētījumos par TNF ekspresijas līmeni 

gūti pretrunīgi rezultāti: no vienas puses, TNF2 alēle asociējas ar augstu TNF ekspresijas 

līmeni in vitro [128, 129], no otras, nav asociācijas starp alēlēm un TNF ekspresiju [130, 

131]. Reti sastopamā A alēle neapšaubāmi saistīta ar HLA-A1-B8-DR3-DQ2 haplotipu 

[132], kas bieži sastopams baltās rases cilvēkiem un saistīts ar RA [133]. Arī TNF2 alēles 

klātiene saistīta ar pastiprinātu uzņēmību pret dažādām autoimūnām un iekaisuma 

slimībām, to vidū RA, sistēmisko sarkano vilkēdi [134], psoriātisko artrītu [135] un 
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ankilozējošo spondilītu [136], kā arī šo slimību smaguma pakāpi. Lai gan veikti daudzi 

pētījumi, sakarība starp -308TNFA polimorfismu un RA joprojām ir pretrunīga. 

 

 

1.7.2. Interleikīns 6 

 

IL6 ir cits pleiotropisks citokīns, kam ir daudzas bioloģiskās funkcijas, tai skaitā 

ietekme uz B un T šūnu, makrofāgu, osteoklastu, hondrocītu un endotēlijšūnu nobriešanu 

un aktivēšanu un plaša ietekme uz hematopoēzi kaulu smadzenēs. Tas ir pirmais dzinulis  

aknu akūtās fāzes atbildes reakcijā RA gadījumā un ir tieši iesaistīts anēmijas attīstībā 

hronisku slimību gadījumā, inducējot hepcidīnu [137]. Augsts IL6 līmenis noteikts 

serumā un sinoviālos audos RA slimniekiem [138]. IL6 līmenis korelē ar slimības 

aktivitāti un locītavu bojājumiem radioloģiskos izmeklējumos [139, 140]. 

Tomēr IL6 var darboties arī par pretiekaisuma mediatoru [141]. Novērots, ka IL6 

palielina cirkulējošo IL1RA un šķīstošo TNF receptoru līmeni, kam varētu būt svarīgs 

pretiekaisuma efekts, nomācot IL1 un TNF darbību [142]. 

IL6 nodod signālu caur abām savām heterodimēriskā receptora ķēdēm, ko veido 

gp130 un IL6R; un šis signāla ceļš, kas sākas pie abiem receptora komponentiem, dod 

iespēju to izmantot ārstēšanā [143]. Pētījumos pierādīta IL6R spēcīgā ietekme uz 

iekaisuma un klīniskās slimības aktivitātes samazināšanos [144, 145]. Klīniskos 

pētījumos, kas šobrīd ir III fāzē, sniegti izšķirīgi pierādījumi par IL6 kritisko nozīmi RA 

patoģenēzē; pierādīts, ka tocilizumabs, kas ir IL6R specifiskas cilvēka monoklonālas 

antivielas, nomāc slimības aktivitāti un erozīvo procesu progresēšanu RA slimniekiem, 

kas ir rezistenti pret tradicionāliem SMARM [146]. 

IL6 gēns atrodas 7. hromosomā (7p21) [147]. Visbiežāk analizētais ir IL6 

promotera polimorfisms -174 pozīcijā ar citozīna (C) aizvietošanu ar guanīnu (G). -174C 

alēle in vivo pētījumos saistīta ar palielinātu IL6 līmeni vispārējā populācijā [148, 149]. 
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1.7.3. Interleikīns 18 

 

IL18, kas pieder pie IL1 grupas, ir interferona-γ (IFN-γ) inducējošais faktors 

[150], kas lielā daudzumā atrodas cilvēka audos [151]. RA gadījumā IL18 producē 

galvenokārt audu makrofāgi [90 – 92]. Turklāt nobriedis IL18 var atdalīties arī no 

dendrītiskām šūnām [152], neitrofiliem leikocītiem [153] un endotēlijšūnām [154]. 

IL18 ir daudzas dažādas bioloģiskās funkcijas. IL18 inducē TNFα, granulocītu-

makrofāgu kolonijas stimulējošā faktora, slāpekļa oksīda un hemokīnu sintēzi T šūnās un 

dabiskās galētājšūnās [155]. IL18 tieši aktivē sinoviālos makrofāgus un veicina 

iekaisuma citokīnu TNFα un IL1β producēšanu [156], inducē sinoviālo fibroblastu 

hemokīnu producēšanu un adhēzijas molekulu ekspresiju [157, 158], veicina angioģenēzi 

[159]. Visbeidzot, IL18 netieši veicina osteoklastoģenēzi, veicinot NFκB liganda 

receptora aktivētāju  (angl. receptor activator of NFkB ligand, RANKL) producēšanu RA 

sinoviālajās T šūnās vai inducējot TNFα, IL1b un IL6 [100]. 

RA slimniekiem IL18 atrasts sinoviālos audos, paaugstināts IL18 līmenis noteikts 

serumā un locītavās [156]. IL18 līmenis serumā un sinoviālā šķidrumā korelē ar slimības 

aktivitātes raksturlielumiem [EGĀ, seruma CRO, slimības aktivitātes skalu (disease 

activity score, DAS 28)] [160-163]. 

IL18 gēns atrodas 11. hromosomā (11q22.2–q22.3) [164]. Aprakstīti divi IL18 

promotera apvidi [165]. IL18 promotera apvidus ir daudzi SNP, kas var ietekmēt IL18 

ekspresiju. Citokīnu gēnu alēļu varianti ar promotera gēna apvidu polimorfismu 

neietekmē aminoskābju secību, bet var mainīt citokīnu producēšanu. -607 C/A SNP 

atrodas CREB transkripcijas faktoru [cAMF atbildes elementa saistošā olbaltumviela 

(cAMP response-element binding proteins)] piesaistes vietās, tādēļ mutācija šā vietā var 

ietekmēt IL18 ekspresiju un mainīt citokīnu producēšanu [166]. 

 

 

1.7.4. Interleikīns 10 

 

Imūnmodulējošo citokīnu IL10 producē dažādas šūnas, to vidū monocīti [167] un 

B limfocīti [168].Tas ir spēcīgs B šūnu producēšanas  un diferenciācijas veicinātājs 

[169], bet tam ir arī pretiekaisuma darbība un tas spēj nomākt TNFα, IL1, IL-8 un 

interferona- producēšanu [170]. IL10 sekrēcijas variācijas ir ļoti atkarīgas no 
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ģenētiskiem faktoriem [171], un sekrēcijas atšķirības bijušas saistītas ar dažādām 

hroniskām iekaisuma un infekcijas slimībām. Augsts sekrēcijas līmenis saistīts ar sliktu 

vai letālu meningīta iznākumu [171], bet zems līmenis – ar uzņēmību pret smagu 

malārijas izraisītu anēmiju [172]. 

IL10 gēns atrodas 1. hromosomā (1q31–q32) [173], un tam raksturīgs stiprs 

polimorfisms promotera  apvidū, kas korelē ar transkripcijas variācijām [174, 175]. Šī 

gēna promotera  apvidū atklāti astoņi SNP [176], no kuriem trīs izpētīti sīkāk – -1082 

A/G, -819 C/T un -592 C/A [177]. Pastiprinātā IL10 sekrēcija skaidrota ar bieži 

sastopamo GCC haplotipu, bet mazinātā IL10 – ar retāk sastopamo ATA haplotipu, taču 

šos pētījumus tieši salīdzināt ir grūti, jo tajos lietoti dažādi eksperimentālie protokoli 

[178]. 

 

Jāatzīmē, ka ģenētisku marķieru ietekme uz uzņēmību  pret slimībām Latvijā 

pētīta arī citām reimatiskām slimībām, piemēram, juvenilam idiopātiskam artrītam 

[179,180], reimatismam [181]. 

Šajā pētījumā izmeklēti nukleotīdu polimorfismi PTPN22 gēnam (rs2476601), 

KLF12 gēnam (rs1324913), TNFA gēna -308 pozīcijā (rs1800629), IL6 gēna -174 

pozīcijā (rs1800795), IL18 gēna -607, -656 pozīcijā (rs1946519, rs1946518), IL10 gēna 

-592, -819, -1082 pozīcijā (rs1800872, rs1800871, rs1800896) RA slimniekiem saistībā 

ar uzņēmību pret slimību, tās aktivitāti un smagumu. 
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2. MATERIĀLI UN METODES 

 

Pētījums izstrādāts Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas klīnikā 

Linezers (RAKUS klīnika Linezers). Promocijas darbs veikts, pamatojoties uz Centrālās 

medicīnas ētikas komitejas piekrišanu (22.03.2007., 08.05.2008.).  

Pētījumā iekļauti 105 slimnieki ar RA, kuru diagnoze noteikta atbilstoši 1987. 

gada Amerikas Reimatologu kolēģijas izveidotajiem diagnostiskajiem kritērijiem [58], 

un 242 veseliem Latvijas iedzīvotājiem. Katram dalībniekam, kas piedalījās pētījumā, 

tika piešķirts identifikācijas numurs. Visi iepazinās un parakstīja piekrišanas formas 

bioloģiskā materiāla (asins) ģenētiskai izpētei. 

Visi slimnieki ārstējās Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Rīgas 

Reimatoloģijas centrā ambulatori vai stacionārā laika posmā no 2008. gada 10. janvāra 

līdz 30. oktobrim. Katram RA slimniekam tika izveidota anketa, kurā atspoguļoti šādi 

dati: dzimums, vecums, slimības ilgums, biometriskie raksturlielumi (svars, augums, 

vēdera apkārtmērs), rīta stīvuma ilgums, sāpju un slimības aktivitātes vērtējums, jutīgo 

locītavu skaits, pietūkušo locītavu skaits, locītavu protēžu esamība; laboratoriskie 

raksturlielumi (RF, antiCCP antivielas, CRO, EGĀ); rentgenoloģiskā stadija; 

funkcionālā nepietiekamības pakāpe; medikamentozā terapija. 

Pētījuma kontrolgrupa sastādīta, izmantojot datus no Valsts iedzīvotāju genoma 

datubāzes Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā. Kontrolgrupā iekļauti 242 

potenciāli veseli (bez autoimūnām saistaudu sistēmas slimībām) Latvijas iedzīvotāji, 

kas pēc dzimuma un vecuma saskaņoti ar pētāmo grupu, vecumā no 17 līdz 84 gadiem, 

mediāna – 53 gadi, 195 (81,3%) sievietes un 45 (18,8%) vīrieši; smēķētāji /bijušie 

smēķētāji 72 (34,8%), nesmēķētāji 135 (65,2%).  

Klīniskās analīzes veiktas E. Gulbja laboratorijā Rīgas Austrumu klīniskās 

universitātes slimnīcas filiālē, izmantojot valsts sertificētās laboratorijas standarta 

metodes, attiecīgu aparatūru un reaktīvus. 

Rentgena diagnostika veikta Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 

radioloģijas nodaļā, izmantojot valsts sertificētās standarta metodes un attiecīgu 

aparatūru. 

Ģenētisko polimorfismu noteikšana veikta Latvijas Biomedicīnas pētījumu un 

studiju centra laboratorijā.  
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2.1. Reimatoīdā artrīta aktivitātes novērtējums 

 

RA aktivitātes novērtēšanai izmantoti šādi raksturlielumi [182]: 

 sāpīgo un pietūkušo locītavu skaits, 

 slimnieka sāpju un slimības aktivitātes vērtējums, izmantojot vizuālo 

analogo skalu (VAS), 

 ārsta vērtējums par vispārēju slimības aktivitāti, izmantojot VAS, 

 slimnieka funkcionālā stāvokļa novērtējums,  

 akūtās fāzes raksturlielumi (EGĀ un CRO). 

Slimnieku sāpju un slimības aktivitātes vērtēšanai izmantota vizuālā analogā skala 

(VAS). Slimnieki vērtēja savas vidējās sāpes iepriekšējā nedēļas laikā no 0 līdz 10 cm 

VAS. Skalas diapazons no "bez sāpēm" (0 cm) līdz "sliktākās iespējamās sāpes” (10 

cm). 

Slimnieka vispārējas slimības aktivitātes vērtēšanā un ārsta slimnieka vispārējas 

slimības aktivitātes vērtēšanā arī izmantota VAS no 0 līdz 10 cm, kur slimnieka 

vērtējums svārstās no ”ļoti labi” (0 cm) līdz ”ļoti slikti” (10 cm) un ārsta vērtējums no 

”nav artrīta aktivitātes” (0 cm) līdz ”ļoti aktīvs artrīts” (10 cm). 

Atsevišķi slimības aktivitātes rādītāji apvienoti ar kombinēto rādītāju. Slimības 

aktivitātes rādītājs 28 (DAS28, angl. disease activity score 28) ietver pietūkušo locītavu 

skaitu no 28 locītavām (PLS28) un jutīgo locītavu skaitu no 28 locītavām (JLS28), 

slimnieka slimības aktivitātes vērtējumu un EGĀ vai CRO [183]. 28 locītavu skaitā 

iekļauts vērtējums plecu, elkoņa, plaukstas, metakarpofalangeālās (MKF) 1, MKF2, 

MKF3, MKF4, MKF5, proksimālās starpfalangeālās (PSF) 1, PSF2, PSF3, PSF4, PSF5 

locītavas augšējās ekstremitātēs un ceļu locītavas apakšējās ekstremitātēs. DAS28, 

izmantojot CRO vai EGĀ, aprēķināts šādi: 

 

DAS28(CRO) = 0,56*SQRT (JLS28) + 0,28 * SQRT (PLS28) + 0,36 * Ln (CRO+1) + 

0,014 * SAN + 0,96; 

 

DAS28(EGĀ) = 0,56 * SQRT (JLS28) + 0,28 * SQRT (PLS28) + 0,70 * Ln (EGĀ) + 

0,014 * SAN, kur  

 JLS28 ir jutīgo locītavu skaits no 28 locītavām; 

 PLS28 ir pietūkušo locītavu skaits no 28 locītavām; 
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 Ln (CRO+1) ir naturālais logaritms no skaitļa, kura vērtība ir CRO (mg/L) + 1; 

 Ln (EGĀ) ir naturālais logaritms no EGĀ; 

 SQRT ir kvadrātsakne; 

 SAN ir slimnieka slimības aktivitātes vērtējums pēc VAS skalas (mm). 

 

Noteiktas robežas remisijai, vieglai un vidējai slimības aktivitātei [184]: 

 DAS28 ≤ 2,6 remisija; 

 DAS28 > 2,6 un ≤ 3,2 viegla aktivitāte; 

 DAS28 > 3,2 un ≤ 5,1 vidēja aktivitāte; 

 DAS28 > 5,1 ļoti izteikta aktivitāte. 

 

Funkcionālās nepietiekamības pakāpe vērtēta, izmantojot Amerikas Reimatologu 

kolēģijas 1991. gadā pārskatītos funkcionālā stāvokļa klasifikācijas kritērijus RA 

slimniekiem [185] (sk. 2.1. tab.). 

 

2.1. tabula  

RA slimnieku funkcionālais statuss [185] 

 

Funkcionālā klase Definīcija 

I Pilnībā var veikt parastās ikdienas aktivitātes 
II Var veikt pašaprūpi un profesionālas aktivitātes, bet ir 

ierobežojumi, veicot sadzīves aktivitātes 
III Var veikt pašaprūpi, bet ir ierobežojumi profesionālās un 

sadzīves aktivitātēs 
IV Ierobežota spēja veikt pašaprūpi, profesionālās un sadzīves 

aktivitātes 

 

 

2.2. Reimatoīdā artrīta smaguma novērtējums 

 

Locītavu bojājumu vērtēšanā izmanto vienu no pieņemtām radioloģisko attēlu 

vērtēšanas sistēmām, ņemot vērā erozijas un locītavu spraugu sašaurināšanos. Visplašāk 

izmantotas Steinbrokera (Steinbrocer), Larsena (Larsen) un Šārpa (Sharp) (parasti ar 

modifikācijas pēc van der Heijdža (van der Heijde), angl. Sharp van der Heijde score) 

vērtēšanas metodes dod līdzīgu kvantitatīvo informāciju par roku rentgenogrammu RA 
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slimniekiem [182]. Pēdējie divi atvieglo salīdzināšanu dažādiem slimniekiem un 

atsevišķu pacientu uzraudzību laika gaitā [186]. Iespējama arī deformāciju klīniska 

vērtēšana [187]. 

Šajā darbā roku un kāju rentgenogrammas analizētas pēc Steinbrokera metodes, 

lai noteiktu eroziju esamību [186] (sk. 2.2. tab.). 

 

2.2. tabula 

Rentgenoloģiskās stadijas [186] 

 

RTG stadija Definīcija 

I Nav locītavu destruktīvu pārmaiņu 
II Periartikulāra osteoporoze ar nelielu subhondrālu kaulu destrukciju vai bez 

tās 
III Skrimšļu un kaulu destrukcija (erozijas), locītavu deformācija 

(subluksācija, ulnāra deviācija, hiperekstensija) bez locītavu ankilozes 
IV Locītavu ankiloze 

 

 

2.3. Ģenētiskā polimorfisma noteikšana 

 

Genomiskās DNS izdalīšana un ģenētisku polimorfismu noteikšana veikta 

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra Genoma centra laboratorijā. Izmantotā 

aparatūra, reaģenti un izejvielas, šķīdumi un buferi parādīti 2.3. – 2.5. tabulā. 
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2.3. tabula 

Izmantotā aparatūra 

 

Aparatūra Modelis Ražotājs 

Automātiskais sekvenators ABI PRISM 3100 Applied Biosystems, ASV 

Centrifūgas 
5424 
Universal 32 

Eppendorf, Vācija 
Hettich, Vācija 

Elektroniskie svari Kern 440–33 Kern&Soln, Vācija 
Horizontālās elektroforēzes 

iekārta 
Wide Mini–Sub Cell GT Bio–Rad, ASV 

Ledusskapis/saldētava FR240–1501A+ Snaige, Lietuva 
Līdzstrāvas barošanas bloks PowerPac Basic Bio–Rad, ASV 

Maisītāji 
Minigen type 4TEC 
Microspin FV–2400 

Biosan, Latvia 

Programmējamais termostats GeneAmp PĶR system 9700 Applied Biosystems, ASV 
Reālā laika PĶR sistēma 7500 Real Time PCR System Applied Biosystems, ASV 
Šķidrumu apstrādes 

platforma 
TECAN Freedom EVO Tecan Trading AG, Šveice 

Termobloks TDB–120 Biosan, Latvia 
Termostats TC–80 M–2 Krievija 
Ūdens attīrīšanas iekārta Milli–Q Synthesis A10 Millipore, ASV 
UV transluminators UVT–20 M/V Herolab, Vācija 

Vertikālais autoklāvs Olymatic 
International pbi S.p.a., 

Itālija 
Vortekss centrifūga Microspin FV–2400 Biosan, Latvia 

 

 

2.4. tabula 

Reaģenti un izejvielas 

 

Ražotājs Reaktīvs 

AMRESCO, Lietuva Tris (2–amino–2–hidriksimetil–propān–1,3–diols) 

Applied Biosystems, ASV 
BigDye Terminator cikliskās sekvenēšanas reaģentu 

komplekts, Taqman Pre-Designed SNP Genotyping Assays 
Bio Tez, Vācija Streptavidīna plate 

Fermentas, Lietuva 

6x uznešanas šķīdums („6x Loading Dye Solution”), 100bp 

Ladder DNS garuma marķieris, garneļu sārmainā fosfotāze 

(SAP), PĶR reaģentu komplekts, eksonukleāze I (ExoI), 

agaroze, HIDI 
Invitrogen, ASV Etīdija bromīds 
Jaunpagasts Plus, SIA, 

Latvija 
Etanols 

Polskie odczynniki 

chemiczne s.a, Polija 
Etiķskābe 

Sigma–Aldrich, ASV 
Sefadekss G–25, EDTA, diamonija citrāts (DAS), amonija 

acetāts, NaCl, NaOH, Tween 20 deterģents 
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2.5. tabula  

Šķīdumi un buferi 

 

Šķīdumi un buferi Sastāvs 

10x PĶR buferis BD 
800 mM Tris – HCl (pH 9,4–9,5) 
200 mM (NH4) 2SO4 

Saistīšanas buferis 

2 mM NaCl 
20 mM Tris – HCl (pH 7,0)  
1 mM EDTA 
destilēts ūdens 

Mazgāšanas buferis I 

20 mM Tris – acetāts (pH 7,0)  
100 mM amonija acetāts 
1 mM EDTA 
0,1% Tween 20 

TAE buferis 
40 mM Tris –20 mM – acetāts (pH 8,5)  
1 mM EDTA  

6x uznešanas šķīdums 

10 mM Tris – HCl (pH 7,6)  
0,3% bromfenolzilais un ksilēncianol 
60% glicerol 
60 mM EDTA 

DNS ekstrakcijas komplekta komponenti 
6 M NaI 
Silīcija pulvera suspensija 

5x sekvenēšanas buferis 
400 mM Tris – HCl (pH 9,0) 
10 mM MgCl2 

Big Dye TM cikliskās sekvenēšanas 

maisījums 

ddATF, iezīmēts ar dihloro [RGG] 
ddCTF, iezīmēts ar dihloro [ROX] 
ddGTF, iezīmēts ar dihloro [R110] 
ddTTF, iezīmēts ar dihloro [TAMRA] 
dezoksinukleozīdtrifosfāti (dATF, dCTF, 

dGTF, dTTF) 
AmpliTag DNS polimerāze 

Oligonukleotīdu kalibrācijas standarts LMW 4, 5, 7, 9, un 11 bāzu gari oligonukleotīdi 

 

 

2.3.1. Genomiskās DNS izdalīšana 

 

Genomiskais DNS izdalīts no perifērisko asiņu parauga, izmantojot standarta 

fenola-hloroforma ekstrakcijas protokolu [188]. 

Metodes apraksts: 

1. dienā 

 Balto asins šūnu attīrīšana 

 50 ml stobru uzpilda ~ 10 ml ar RBC Lysis A1 šķīduma (no dispensera). 
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 Ar grieztu sterilu pipetes uzgali nosūc visu balto šūnu slāni un pārnes iepriekš 

sagatavotā 50 ml stobrā. Uzgali noskalo, vairākkārtīgi iesūcot un izspiežot 

RBC Lysis A1 šķīdumu. 

 50 ml stobram (ar šūnām) uzlej vēl 10 ml RBC Lysis A1 šķīduma (no 

dispensera), uzliek korķi un samaisa, 3x apgriežot riņķī. 

 Inkubē 15 min  +4+2
0
C temperatūrā ledusskapī. 

 Pēc inkubācijas 50 ml stobrus centrifugē +4
0
C, 4000 apgr./ 15min. 

 Nolej supernatantu un nogulsnes (leikocītās šūnas) kopā ar atlikušo buferi 

(500–700 µl) uzmanīgi tiek suspendētas ar pipetes palīdzību tā, lai leikocītās 

šūnas netiktu sagrautas, bet paliktu viengabalainas. 

 Šajā posmā leikocītu šūnas var glabāt  -70
0
C temperatūrā. 

 Leikocītu lizēšana 

 No 50 ml stobriem leikocītās šūnas pārnes uz 15 ml stobriem. Suspendētajām 

nogulsnēm (leikocītām šūnām) pievieno 5 ml Cell Suspension Solution (no 

dispensera). 

 Rūpīgi samaisa grozītājā 3–5 min līdz šūnas ir suspendētas šķīdumā. 

 Pievieno 0,4 ml 10% SDS šķīduma un samaisa, 3x apgriežot riņķī. 

 Pievieno 5,0 µl Proteināzes K un samaisa, 3x apgriežot riņķī. 

 Inkubē uz nakti termostatā pie +50
0
C. 

2. dienā 

 DNS izdalīšana 

 Šūnu maisījumam pievieno 5 ml fenola, maisa grozītājā ne mazāk par 15 min, 

centrifugē +20
0
C, 4000 apgr./10min. 

 Virsējo fāzi pārnes jaunā 15 ml stobrā, neaiztiekot fenolu un šūnu atlikumu. 

 Pievieno 5 ml hloroforma, maisa grozītājā 5 min, centrifugē  +20
0
C, 4000 

apgr./10min. 

 Virsējo fāzi pārnes jaunā 15 ml flakonā, cenšoties nepaņemt hloroformu un 

šūnu atlikumus. 

 Lēnām pievieno 5 ml izopropilspirta, rūpīgi samaisa, apgriežot stobru 

vairākas reizes, kamēr izveidojas DNS nogulsnes. 

 Centrifugē +20
0
C, 4000 apgr./10min. 

 Visu šķīdumu nolej un tajā pašā stobrā pievieno 5 ml 70% etanola, kārtīgi 

samaisa un inkubē 2 min. 

 Centrifugē +20
0
C, 4000 apgr./10min. 
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 Rūpīgi nolejot spirtu, uzmana, lai nogulsnes paliek pie stobra sieniņas. Turot 

apgāztus stobrus uz filtrpapīra, nogulsnes žāvē 10 min istabas temperatūrā. 

 DNS šķīdināšana 

 Pēc DNS ekstrakcijas paraugam pievieno 1 ml DNA Hydration solution (TE 

buferis), lēni maisot grozītājā ~8 st. istabas temperatūrā. Pēc tam turpina 

šķīdināt vienu nedēļu pie +4 +2
0
C.  

 DNS koncentrācijas mērīšanai izmanto „NanoDrop ND–1000” 

spektrofotometru. Pie absorbcijas 260/280 nm rezultāts parāda parauga DNS 

tīrību. Attīrītās DNS absorbcijas attiecība (A260/280) bez olbaltumvielām 

parasti ir ~1.8 – 1.9. Izdalīto DNS glabāja -70°С temperatūrā un pēc tam 

izmantoja DNS molekulārajiem pētījumiem. 

 

 

2.3.2. PTPN22 (rs2476601) un KLF12 (rs1324913) genotipēšana 

 

Ar standarta fenola-hloroforma ekstrakcijas protokolu iegūtā DNS (sk. 2.3.1. 

sadaļu) izšķīdināta ddH2O līdz 7ng/l koncentrācijai. PTPN22 (rs2476601) un KLF12 

(rs1324913) genotipēšana veikta, izmantojot pieejamos Taqman SNP genotipēšanas 

kitus, kas izgatavoti atbilstošam SNP (Taqman Pre-Designed SNP Genotyping Assays, 

Applied Biosystems) [189], un reālā laika polimerāzes ķēžu reakcijas (PĶR) sistēmu 

(ABI 7500 Real-Time PCR system, Applied Biosystems) saskaņā ar piegādātāja 

ieteikumiem. 

 Atfasēta plate 96 reakciju PĶR platēs (4 l ar DNS koncentrāciju 7ng/l) DNS 

boksā ar TECAN Freedom EVO fasēšanas robotu. No mātes plates izveidotas 

“meitas” plates, atfasējot 4 l 7ng/l DNS. Meitas plates žāvētas istabas 

temperatūrā 12 – 18 stundas, mātes plate sasaldēta un glabāta -20
0
C temperatūrā. 

 Sagatavots genotipēšanas reakcijas maisījums un uznests uz 96 reakciju PĶR 

plates PĶR boksā ar Corbet Robotics CAS-1200 fasēšanas sistēmu. 

 

Reakcijas maisījums 1 reakcijai: 

H2O      5 l 

TaqMan Universal PĶR Master Mix  4,75 l 
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TaqMan zonde    0,25 l 

Master mix  =  1 reakcija x100 +10% 

 

 Sagatavoto plati centrifugē 15 sek pie 1500 apgr./min. 

 Genotipēšanas reakciju veic ar 7500 Real Time PĶR System (Applied 

Biosystems) (sk. 2.1. att.), izmantojot 7500 Real Time PĶR System lietošanas 

instrukciju. 

 Rezultātus analizē ar 7500 Real Time PCR System Software versija 2.0. 

 

 

 

2.1. att. 7500 Reāla laika PĶR sistēma 

 

 

2.3.3. Citokīnu SNP DNS sekvenēšanas analīze 

 

Lai noteiktu pētāmajā populācijā izplatītos citokīnu ģenētiskos polimorfismus 

[TNFA gēna -308 pozīcijā (rs1800629), IL6 gēna -174 pozīcijā (rs1800795), IL18 gēna 

-607, -656 pozīcijā (rs1946519, rs1946518), IL10 gēna -592, -819, -1082 pozīcijā 

(rs1800872, rs1800871, rs1800896)], tika veikta šo gēnu pilnu kodējošo rajonu PĶR 

amplifikācija un sekvenēšanas analīze. 

http://www3.appliedbiosystems.com/ind
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2.3.3.1. Gēnu amplifikācija 

 

DNS sagatavo tā, kā aprakstīts iepriekš (sk. 2.3.1. sadaļu). Atkarībā no 

analizējamo paraugu skaita, 1,5 ml stobriņā sagatavo nepieciešamo daudzumu reakcijas 

maisījuma un safasē 0,2 ml stobriņos vai PĶR platē, kurā ir izžuvusi DNS.  

PĶR sastāvs citokīnu SNP tipu noteikšanai: 

PĶR Master Mix 2x  12µl 

Praimeris F (sk. 3.6. tab.) 20 µM 

Praimeris R (sk. 3.6. tab.)  20 µM 

Genomiskā DNS  28 ng 

 

2.6. tabula 

PĶR izmantotie praimeri citokīnu SNP noteikšanai 

 

Praimeris DNS secība 
Paredzamais produkta 

izmērs (bp) 

TNFA-308F 5’-ACAGGCCTCAGGACTCAACA-3’  

TNFA-308R 5’-GCACCTTCTGTCTCGGTTTC-3’ 364bp 

IL6 -174F 5’-TCGTGCATGACTTCAGCTTT-3’  

IL6 -174R 5’-GCCTCAGACATCTCCAGTCC-3’ 328bp 

IL18 -607F 5’- ATTCAGGACTTCCCCTTCCT-3’  

IL18 -607R 5’-CACTCTGCTCTTCAAACGTTACAT-3’ 402bp 

IL18 -656F 5’- ATTCAGGACTTCCCCTTCCT-3’  

IL18 -656R 5’- CACTCTGCTCTTCAAACGTTACAT -3’ 402bp 

IL10 -PĶR-F 5’-TTCCCCAGGTAGAGCAACAC-3’  

IL10 -PĶR-R 5’-ATCCTCAAAGTTCCCAAGCA-3’ 685bp 
F – praimeris uz priekšu, angl. forward, R – reversā praimeris, angl. reverse 

 

 PĶR veic sekojoša režīmā: 

 Sākotnējā denaturācija – 95°C 10 min 

 32 cikli: 

DNS denaturācija – 95°C 30 sek 

Praimeru hibridizācija – 54°C 30 sek 

DNS sintēze – 72°C 30 sek 

 Noslēguma sintēze – 72°C 5 min 

Amplifikācijas kvalitāti izvērtē, veicot 2 µl alikvotu elektroforēzi 1,5% agarozes 

gēlā ar etīdija bromīdu (10 µg/ml) 1 x TAE buferī 20 min pie 150 V un analizējot gēlu 

UV gaismā. 
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2.3.3.2. PĶR produktu attīrīšana 

 

Pirms PĶR produktu sekvencēšanas tika veikta apstrāde ar enzīmiem ExoI un 

SAP. SAP defosforilē nukleotīdus, bet ExoI sašķeļ vienpavediena DNS. 

 5 µl PĶR produkta pārnes jaunā stobriņā vai platē. 

 Pievieno 2 µl (četras vienības) SAP un 0,5 µl (vienu vienību) ExoI. 

 Inkubē 40 min  37°C temperatūrā. 

 Inaktivē SAP un ExoI, karsējot paraugus 20 min 94°C temperatūrā. 

 

 

2.3.3.3. Sekvenēšana 

 

PĶR produkti, kas satur pavairoto DNS fragmentu, tika automātiski sekvenēti ar 

kapilāru sekvenatoru ABI Prism 3100 Genetic Analyser (Applied Biosistems, ASV) (sk. 

2.2. att.), izmantojot četrus fluorescējoši iezīmētus dezoksinukleozīdtrifosfātus jeb 

terminatorus. 

 Sekvenēšanas maisījums (vienam paraugam 10l): 

  5 x Sekvenēšanas buferis  2,0µl 

  10 x Big DyeTM maisījums  0,5µl 

  10 µM praimeris (2.7. tabula)  0,5µl 

  Destilēts H2O    5,0µl 

  PĶR produkts    2,0µl 

 

2.7. tabula 

Sekvenēšanas praimeri 

 

Praimeri DNS secība 

TNFA-308SEQ 5’-AACACAGCTTTTCCCTCCAA-3’ 

IL6 -174F 5’-TCGTGCATGACTTCAGCTTT-3’ 

IL18 -607F 5’- ATTCAGGACTTCCCCTTCCT-3’ 

IL18 -656F 5’- ATTCAGGACTTCCCCTTCCT-3’ 

IL10 -1082SEQ 5’-GATGGGGTGGAAGAAGTTGA-3’ 

IL10 -819, 592SEQ 5’-TCTAAGGCCAATTTAATCCAAGG-3’ 
F – praimeris uz priekšu, angl. forward, R – reversā praimeris, angl. reverse, SEQ – sekvenēšanas 

praimeris 
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 Sekvenēšanu veic šādā režīmā: 

 Sākotnējā denaturācija – 95°C 5 min 

  32 cikli: 

DNS denaturācija – 95°C 15 sek 

Praimeru hibridizācija – 56°C 30 sek 

DNS sintēze – 72°C 30 sek 

 Noslēguma sintēze – 72°C 10 min 

 

 

 

 

 

2.2. att. ABI Prism 3100 ģenētiskais analizators 

 

 

2.3.3.4. Sekvenēšanas produktu attīrīšana ar Sefadeksu 

 

Pirms sekvenēšanas produktu analīzes uz ABI PRISM automātiskā sekvenatora, 

veic to attīrīšanu, izmantojot sefadeksu. Sefadeksu sagatavo, kamēr noris sekvenēšanas 

reakcija. 

 Uz 96 bedrīšu metāla plates, kuru izmanto kā šablonu, uzber nedaudz sefadeksa 

un ar plastmasas taisnstūri bīda sefadeksu, līdz tas piepilda visas plates bedrītes. 

Pāri palikušo sefadeksu noņem no plates. 

 Uz metāla plates uzliek 96 bedrīšu polifiltru plati ar filtriem uz leju. 

 Cieši turot, plates apgriež otrādi un viegli uzsit pa metāla plati, lai tur iepildītais 

sefadeks iekristu 96 bedrīšu polifiltru membrānu platē. 

http://www3.appliedbiosystems.com/ind
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 Noņem metāla plati. 

 Katrā polifiltru membrānas plates bedrītē iepilda 300 µl destilēta ūdens, platei 

uzliek vāciņu un inkubē 2 – 3 stundas +4°C. 

 Sagatavo plati, kura kalpos līdzsvaram centrifugēšanas laikā. 

 Polifiltru membrānas plati un līdzsvara plati novieto uz 96 bedrīšu glabāšanas 

platēm un centrifugē 10 min pie 1500 apgr./ min. 

 Izlej izfiltrēto ūdeni no glabāšanas platēm. 

 Polifiltru membrānas plates un līdzsvara plates bedrītēs iepilda 150 µl destilēta 

ūdens, uzliek platēm vāciņus un centrifugē tās 8 min pie 2000 apgr./ min. 

 Izlej izfiltrēto ūdeni no glabāšanas platēm. 

 Nomaina glabāšanas plates uz polipropilēna 96 bedrīšu platēm un iepilda katrā 

polifiltru plates bedrītē 10 µl no sekvenētā parauga, bet līdzsvara platē – 10 µl 

destilēta ūdens. 

 Plates centrifugē 8 min pie 2500 apgr./ min. 

 Izlej izfiltrēto ūdeni no līdzsvara polipropilēna plates, bet polipropilēna plati ar 

paraugiem izžāvē programmējamā termostatā 70°C temperatūrā un paraugus 

izšķīdina 10 µl detergenta HIDI. 

 Plati centrifugē 30 sek, karsē 5 min 70°C un atdzesē 20°C saldētavā 10 min. 

Iegūtie sekvenēšanas rezultāti tika analizēti, izmantojot datorprogrammu “FinchTV” 

(Geospiza) (sk. 2.3. – 2.9. att.). 

 

 

2.3. att. TNFA -308 polimorfisms G/A 
A – adenīns, G – guanīns, C – citozīns, T – timidīns, R – A/G 
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2.4. att. IL6 -174 polimorfisms G/C 
A – adenīns, G – guanīns, C – citozīns, T – timidīns, S – C/G 

 

 

 

2.5. att. IL10 -592 polimorfisms C/A 
A – adenīns, G – guanīns, C – citozīns, T – timidīns, M–A/C 

 

 

 

2.6. att. IL10 -819 polimorfisms C/T 

A – adenīns, G – guanīns, C – citozīns, T – timidīns, Y– C/T 
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2.7. att. IL10 -1082 polimorfisms 

Sekvenēta reversā ķēde, tāpēc polimorfisms uzrādās kā C/T, bet alēles tika sauktas pēc tiešās ķēdes – t.i. 

A/G, C  =  G un T  =  A.A – adenīns, G – guanīns, C – citozīns, T – timidīns, Y– C/T. 

 

 

 

2.8. att. IL18 -607 polimorfisms C/A 
A – adenīns, G – guanīns, C – citozīns, T – timidīns, M – A/C. 

 

 

 

2.9. att. IL18–656 polimorfisms G/T 
A – adenīns, G – guanīns, C – citozīns, T – timidīns, K – G/T 
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2.4. Statistiskā analīze 

 

Pētījuma ietvaros iegūtie dati fiksēti speciāli izstrādātā pētījuma protokolā, kā arī 

elektroniskajā datu bāzē.  

Grupu raksturošanai lietotas vispārpieņemtās aprakstošās statistikas metodes. 

Atkarībā no mainīgā lieluma veida aprēķināts vidējais aritmētiskais un izkliedes 

intervāli, kā arī mediāna un diapazons. Pētījuma mainīgie pārbaudīti normālajam 

sadalījumam, izmantojot vienu no empīriskā un normālā sadalījuma atbildes pārbaudes 

analītiskajām metodēm: Kolmogorova – Smirnova kritēriju. 

Hī kvadrāta tests izmantots, lai aprēķinātu Hārdija Veinberga vienādojumu (angl. 

Hardy–Weinberg equilibrium, HWE). Fišera precīzais tests un hī kvadrāta tests 

izmantots proporciju salīdzināšanai starp grupām, lai pārbaudītu alēļu/genotipu saistību 

ar RA un citiem kvantitatīviem raksturlielumiem (RF, antiCCP utt.). Izveidoti 

dihotomizēti mainīgie RF un antiCCP, lai nodalītu faktoru pozitivitāti (RF pozitivitāte ≥ 

14 SV / ml, antiCCP pozitivitāte > 5,0 vien./ ml). 

Spīrmana korelācijas koeficients izmantots korelācijas analīzei. 

Loģistiskas regresijas analīze ar korekciju pēc dzimuma, vecuma un smēķēšanas 

statusa lietota, lai pārbaudītu genotipu saistību ar rentgenoloģiskām stadijām.  

Ģenētiskā saistība ar definēto fenotipu vērtēta: alēlēm (alternatīvas alēles 

nēsātājiem salīdzinājumā ar parastās alēles nēsātājiem); dominantajā ģenētiskajā modelī 

(alternatīvās alēles nēsātāji salīdzinājumā ar parastas alēles homozigotām); recesīvajā 

ģenētiskajā modelī (alternatīvās alēles homozigotas salīdzinājumā ar parastas alēles 

nēsātājiem). 

ANOVA (Analysis Of Variance) un Kruskal Valisa (Kruskal Wallis) testi 

izmantoti, lai vērtētu asociāciju starp kvantitatīvajiem mainīgajiem (VAS, DAS28, 

PLS28, JLS28, CRO, EGĀ) un genotipiem RA slimniekiem. 

P vērtība, kas mazāka nekā 0,050, uzskatīta par statistiski nozīmīgu. P vērtība, 

kas lielāka par 0,050, bet mazāka par 0,100, pieņemta par statistiskās atšķirības 

tendenci. Izredžu attiecība (angl. odds ratio,  OR), kas ir viena notikuma varbūtība vienā 

no grupām attiecībā uz šā paša notikuma varbūtību otrajā grupā, aprēķināta ar 95% 

ticamības intervālu (TI) (angl. confidence interval, CI). Statistiskie dati apstrādāti, 

izmantojot programmatūras paketi SPSS (angl. statistical package for the social 

sciences, SPSS Inc, Chicago, IL), versija 13.0, 2004, izņemot Hārdija Veinberga 

līdzsvara testu, kam izmantots interaktīvs internetā pieejams kalkulators [253]. 
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3. DARBA REZULTĀTI 

3.1. Slimnieku un kontrolgrupas raksturojums 

 

Darbā analizēti dati par 105 slimniekiem ar diagnosticētu RA, kuri ārstējās 

RAKUS klīnikā „Linezers” ambulatoriski vai stacionārā no 2008. gada 10. janvāra līdz 

30. oktobrim. Demogrāfiskie raksturlielumi apkopoti 3.1. tabulā.  

 

3.1. tabula  

Demogrāfiskie raksturlielumi reimatoīda artrīta slimniekiem 

 

Raksturojums 
Slimnieki Kontrolgrupa 
n = 105 n = 242 

Vecums (gadi) 58 (26 – 83) 53 (17 – 84) 
Sievietes (%) 89 (84,8) 195 (81,3) 
Vīrieši (%) 16 (15,2) 45 (18,8) 
Smēķētāji/bijušie smēķētāji 32 (30,5) 72 (34,8) 
Nesmēķētāji 73 (69,5) 135 (65,2) 
Slimnieka vecums slimības sākumā 52 (16 – 80)  
Slimības ilgums (gadi) 4,7 (0,1 – 49,4)  
RA sākums pirms 50 gadu vecuma 47 (44,8)  
                    pēc 50 gadu vecuma 58 (55,2)  
Vērtības parādītas kā mediāna (diapazons) vai n – daudzums (%) 

 

Izmeklētas 89 (84,8%) sievietes un 16 (15,2%) vīrieši, kuru vidējais vecums bija 

58,71 ± 11,18 gadi, vidējais vecuma saslimšanas brīdī 50,52 ± 13,38 un vidējais 

slimības ilgums 8,19 ± 9,58 gadi. Pirms 50 gadu vecuma RA bija sācies 47 (44,8%) 

slimniekiem un pēc 50 gadu vecuma 58 (55,2%) slimniekiem. Smēķētāji vai bijušie 

smēķētāji sastādīja 30,5%.  

Atsevišķi sievietēm un vīriešiem demogrāfiskie dati sniegti 3.2. tabulā. Izmeklēto  

sieviešu vidējais vecums bija 58,39 ± 11,33 gadi un vīriešu  60,50 ± 10,4 gadi. 

Vidējais vecums saslimšanas brīdī sievietēm bija 50,99 ± 12,73 un vīriešiem 47,94 ± 

16,78. Pirms 50 gadu vecuma RA bija sācies 39 (43,8%) sievietēm un 8 (50%) 

vīriešiem, pēc 50 gadu vecuma 50 (56,2%) sievietēm un 8 (50%) vīriešiem. Smēķētāju 

vai bijušo smēķētāju procentuālais sastāvs: 21,3% sievietes un 81,3% vīrieši.  
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3.2. tabula  

Demogrāfiskie raksturlielumi ar reimatoīdo artrītu slimojošiem sievietēm un vīriešiem 

 

Raksturojums 
Sievietes 

n = 89 
Vīrieši 
n = 16 

Vecums (gadi) 58 (26 – 83) 62 (43 – 82) 
Slimnieka vecums slimības sākumā 52 (18 – 80) 49 (16 – 78) 
RA sākums pirms 50 gadu vecuma 39 (43,8) 8 (50,0) 
                    pēc 50 gadu vecuma 50 (56,2) 8 (50,0) 
Smēķētāji/bijušie smēķētāji 19 (21,3) 13 (81,3) 
Nesmēķētāji 70 (78,7) 3 (18,8) 
Vērtības parādītas kā mediāna (diapazons) vai n – daudzums (%) 

 

Klīniskie un laboratoriskie raksturlielumi apkopoti 3.3. tabulā.  

 

3.3. tabula  

Klīniskie un laboratoriskie raksturlielumi reimatoīdā artrīta slimniekiem 

 

Raksturojums Vērtība Pacientu skaits 

PLS (28) 6 (0 – 20) 105 

JLS (28) 8 (0 – 26) 105 

VAS sāpju vērtējums (mm) 49 (1 – 97) 105 

VAS slimības aktivitātes vērtējums (mm) 50 (2 – 93) 105 

Ārsta VAS slimības aktivitātes vērtējums (mm) 34 (4 – 89) 105 

EGĀ (mm/h) 26 (2 – 76) 105 

CRO (mg/l) 6,90 (0,00 – 113,4) 104 

DAS28 (EGĀ) 5,04 (0,93 – 7,77) 105 

DAS28 (CRO) 4,5 (1,84 – 7,6) 104 

Reimatoīdais faktors + 79 (76,7) 103 

Reimatoīdais faktors - 24 (23,3) 103 

AntiCCP antivielas + 58 (79,45) 73 

AntiCCP antivielas - 15 (20,55) 73 

Vērtības parādītas kā mediāna (diapazons) vai n – daudzums (%) 

PLS – pietūkušo locītavu skaits, JLS – jutīgo locītavu skaits, VAS – vizuālā analoga skala, EGĀ – 

eritrocītu grimšanas ātrums, CRO – C reaktīvais olbaltums, DAS28 – slimības aktivitātes rādītājs, 

AntiCCP – anticikliski citrulinētais peptīds 

 

Analizēti slimības aktivitātes raksturlielumi – jutīgo un pietūkušo locītavu skaits, 

slimnieka vizuālas analoga skalas (VAS) sāpju un slimības aktivitātes vērtējums, ārsta 
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VAS slimības aktivitātes vērtējums, CRO un EGĀ, slimības aktivitāte DAS28(CRO) un 

DAS28(EGĀ).  

Jutīgo locītavu skaits, izmeklējot 28 locītavas, slimniekam bija vidēji 8,47 ± 5,54, 

pietūkušo locītavu skaits, izmeklējot 28 locītavas, slimniekam bija vidēji 6,82 ± 4,45. 

Sāpju vērtējums pēc VAS slimniekam bija vidēji 46,57 ± 24,03 mm, VAS slimības 

aktivitātes vērtējums 47,98 ± 23,83 mm, ārsta VAS slimības aktivitātes vērtējums 

slimniekam bija vidēji 34,21 ± 17,22 mm. CRO bija vidēji 15,04 ± 21,07 mg/l, kas 

noteikts 104 slimniekiem, EGĀ noteikts visiem slimniekiem un bija vidēji 29,02 ± 

17,67mm/h DAS28 (CRO) noteikts 104 gadījumos un bija vidēji 4,59 ± 1,19 un 

DAS28(EGĀ) noteikts visiem slimniekiem un bija vidēji 5,06 ± 1,25. 

Reimatoīdais faktors (RF) noteikts 103 gadījumos. Pozitīvs RF bija 79 (76,7%) 

slimniekiem un negatīvs 24 (23,3%) slimniekiem. AntiCCP antivielas noteiktas 73 

gadījumos. Pozitīvas antiCCP antivielas bija 58 (79,5%) slimniekiem un negatīvas 15 

(20,55%) slimniekiem. 

Slimnieku iedalījums pēc RA aktivitātes pakāpes, izmantojot DAS28 rādītājus, 

parādīts 3.4. tabulā.  

 

3.4. tabula  

Slimnieku iedalījums atkarībā no RA aktivitātes pēc DAS28 

 

DAS28 <2,6 
Remisija 

>2,6-3,2 
Viegla aktivitāte 

>3,2-5,1 
Vidēja 

aktivitāte 

>5,1 
Izteikta 

aktivitāte 
DAS28 (CRO) 8 (7,7%) 2 (1,9%) 57 (54,8%) 37 (35,6%) 
DAS28 (EGĀ) 5 (4,8%) 1 (1,0%) 49 (46,7%) 50 (47,6%) 

Dati parādīti kā n (%), EGĀ – eritrocītu grimšanas ātrums, CRO – C reaktīvais olbaltums, DAS28 – 

slimības aktivitātes rādītājs 

 

Saskaņā ar DAS28 (CRO), remisija bija astoņiem (7,7%) slimniekiem, viegla 

aktivitāte diviem (1,9%), vidēja aktivitāte 57 (54,8%) un izteikta aktivitāte 37 (35,6%) 

slimniekiem. Saskaņā ar DAS28 (EGĀ), remisija bija pieciem (4,8%) slimniekiem, 

viegla aktivitāte bija vienam (1,0%), vidēja aktivitāte 49 (46,7%) un izteikta aktivitāte 

50 (47,6%) slimniekiem (sk. 3.1. att.). 
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3.1. att. Slimnieku iedalījums pēc DAS28 
CRO – C reaktīvais olbaltums, EGĀ – eritrocītu grimšanas ātrums, DAS28 – slimības aktivitātes rādītājs 

 

Slimnieku iedalījums pēc RA smaguma pakāpes saskaņā ar rentgenoloģisko 

rezultātu vērtēšanu bija šāds: neerozīvs artrīts (I rentgenoloģiska stadija) bija astoņiem 

(7,6%) slimniekiem, erozīvs artrīts – 97 (92,4%) slimniekiem, no kuriem II stadija bija 

19 (18,1%), III stadija 75 (71,4%) un IV stadija trim (2,9%) slimniekiem. Lielāku 

pārsvaru sastādīja slimnieki ar erozīvu artrītu (sk. 3.2. att.) 

 

 

3.2. att. Slimnieku iedalījums pēc rentgenoloģiskās stadijas 
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Astoņiem slimniekiem bija protezētas locītavas, no tiem četriem (3,8%) 

slimniekiem bija vienas locītavas protēze(vienam protezēta ceļa locītava un trim gūžu 

locītavas) un četriem (3,8%) slimniekiem  divas locītavu protēzes (vienam protezētas 

abu gūžu locītavas un trim abu ceļu locītavas). 

Slimnieku iedalījums pēc RA funkcionālas nepietiekamības (FN) pakāpes bija 

šāds: I FN pakāpe bija diviem (1,9%) slimniekiem, II deviņiem (8,6%), III 38 (36,2%) 

un IV 56 (53,3%) slimniekiem (sk. 3.3. att). 

 

 

3.3. att. Slimnieku iedalījums atkarībā no funkcionālās nepietiekamības 

 

Ņemot vērā iepriekšminēto, pētījumā ir iekļauti slimnieki ar pārsvarā aktīvu 

erozīvu RA, kam ir pietiekoši liela funkcionālā nepietiekamība. 

Lai atrastu korelāciju starp klīniskajiem raksturlielumiem, RA slimniekiem 

veikta korelācijas analīze, izmantojot šādus  lielumus: RF, antiCCP antivielas, 

DAS28(CRO), DAS28(EGĀ), RTG stadijas, funkcionālās nepietiekamības stadijas, 

slimības ilgums. Iegūtie statistiskie rezultāti sniegti 3.5. tabulā. 
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3.5. tabula  

Klīnisko raksturlielumu korelācijas analīze RA slimnieku grupā 

 

 

 

RF AntiCCP 

antivielas 

DAS28 

(CRO) 

DAS28 

(EGĀ) 

RTG 

stadija 

FN Slimības 

ilgums 

RF  +0,331** 

p=0,004 

+0,185 

p=0,063 

+0,306** 

p=0,002 

+0,024 

p=0,811 

+0,126 

p=0,205 

+0,126 

p=0,205 

AntiCCP 

antivielas 

+0,331** 

p=0,004 

 

 

+0,200 

p=0,091 

+0,291* 

p=0,013 

-0,072 

p=0,546 

+0,136 

p=0,251 

-0,152 

p=0,200 

DAS28 

(CRO) 

+0,185 

p=0,063 

+0,200 

p=0,091 

 

 

+0,883** 

p=0,000001 

+0,275** 

p=0,005 

+0,332** 

p=0,001 

+0,138 

p=0,164 

DAS28 

(EGĀ) 

+0,306** 

p=0,002 

+0,291* 

p=0,013 

+0,883** 

P=0,000001 

 

 

+0,254** 

p=0,009 

+0,317** 

p=0,001 

+0,123 

p=0,213 

RTG 

stadija 

+0,024 

p=0,811 

-0,072 

p=0,546 

+0,275** 

p=0,005 

+0,254** 

p=0,009 

 

 

+0,651** 

p=0,000001 

+0,504** 

p=0,000001 

FN +0,126 

p=0,205 

+0,136 

p=0,251 

+0,332** 

p=0,001 

+0,317** 

p=0,001 

+0,651** 

p=0,000001 

 

 

+0,467** 

p=0,000001 

Slimības 

ilgums 

+0,126 

p=0,205 

-0,152 

p=0,200 

+0,138 

p=0,164 

+0,123 

p=0,213 

+0,504** 

p=0,000001 

+0,467** 

p=0,000001 

 

 

RF – reimatoīdais faktors, antiCCP – anticikliski citrulinēta peptīda antivielas, EGĀ – eritrocītu 

grimšanas ātrums, CRO – C reaktīvais olbaltums, DAS28 – slimības aktivitātes rādītājs, RTG – 

rentgenoloģiska, FN – funkcionālā nepietiekamība, ** – 1% līmeņa korelācija, * – 5% līmeņa  

korelācija, + – pozitīva korelācija, - – negatīva korelācija 

 

 Pozitīva korelācija novērojama starp slimības aktivitātes 

raksturlielumiem DAS28(CRO) un DAS28(EGĀ) un rentgenoloģiskām stadijām  jo 

lielāka ir slimības aktivitāte, jo lielāka rentgenoloģiskā stadija (smagāks ir RA) 

(attiecīgi p = 0,005; p = 0,009), starp rentgenoloģiskām stadijām un funkcionālās 

nepietiekamības pakāpi  jo lielāka ir rentgenoloģiskā stadija, jo izteiktāka ir 

funkcionālā nepietiekamība (p<0,001), starp slimības ilgumu un rentgenoloģiskām 

stadijām un starp slimības ilgumu un funkcionālās nepietiekamības pakāpēm  jo lielāks 

ir slimības ilgums, jo lielāka rentgenoloģiskā stadija (p<0,001) un funkcionālās 

nepietiekamības pakāpe (p<0,001). 
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3.2. Alēļu un genotipu iedalījums reimatoīdā artrīta slimniekiem 

 

Pētījumā izmeklēti nukleotīdu polimorfismi PTPN22 gēnam (rs2476601), KLF12 

gēnam (rs1324913), TNFA gēna -308 pozīcijā (rs1800629), IL6 gēna -174 pozīcijā 

(rs1800795), IL18 gēna -607, -656 pozīcijā (rs1946519, rs1946518), IL10 gēna -592, -

819, -1082 pozīcijā (rs1800872, rs1800871, rs1800896). Izmantotie polimorfismu 

marķieri sniegti 3.6. tabulā. 

 

3.6. tabula 

Darbā izmantotie SNP marķieri 

 

SNP gēns 
Parasta 

alēle 

Reta 

alēle 

MAB 

kontrol- 

grupā 

MAB 

slimniekiem 

HVV 

kontrol- 

grupā 

p 

HVV 

slimniekiem 

p 

rs2476601 

PTPN22 
C T 0,10 0,24 0,68 0,73 

rs1324913 

KLF12 
C A 0,32 0,35 0,04 0,09 

rs1800629 

TNF-308 
G A 0,10 0,11 0,06 0,54 

rs1800795 

IL6 -174 
G C 0,50 0,60 0,30 0,94 

rs 1946519 

IL18 -607 
C A 0,36 0,37 0,48 0,04 

rs 1946518 

IL18 -656 
G T 0,36 0,37 0,54 0,04 

rs1800872 

IL10 -592 
C A 0,26 0,27 0,27 0,90 

rs1800871 

IL10 -819 
C T 0,26 0,27 0,25 0,90 

rs1800896 

IL10 -1082 
A G 0,44 0,40 0,71 0,33 

MAB – mazas alēles biežums; HVV – Hārdija Veinberga vienādojums (angl. Hardy-Weinberg 

equilibrium, HWE) 

 

Alēļu izplatīšanās RA slimniekiem un kontrolgrupā iekļaujas Hārdija Veinberga 

līdzsvarā (p>0,05), izņemot KLF12 (rs1324913) un IL18–607 (rs1946519), –656 

(rs1946518) polimorfismus (sk. 4.6. tab.). Saskaņā ar Hārdija-Veinberga teorēmu ir 

noteikts, ka alēļu un genotipu frekvences populācijā ir pastāvīgas un līdzsvarotas. 

Ģenētiskais līdzsvars ir ideāls stāvoklis, kas nodrošina bāzi, ar kuru salīdzina izmaiņas. 

Alēļu frekvences populācijā starp paaudzēm ir statiskas, ja ir nejauša izlase, nav 
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mutāciju (alēles nemainās), nav migrācijas vai emigrācijas (nav alēļu apmaiņas starp 

populācijām), liela populācija un nav selekcijas. Šajā gadījumā to var izskaidrot ar 

nelielu populāciju un migrācijas komponentu, kā arī ar iespējamām kļūdām alēļu 

noteikšanā, bet pēdējais faktors ir maz ticams.  

PTPN22 C1858T alēļu un genotipu iedalījums starp RA slimniekiem un 

kontrolgrupu ir sniegts 3.7. tabulā.  

 

3.7. tabula  

PTPN22 C1858T (rs2476601) alēļu un genotipu iedalījums RA slimniekiem 

 

Ģenētiskais 

modelis 
Slimnieki 

n = 94 
Kontrolgrupa 

n = 238 
p OR 

[95% TI] 
Alēles T/C 

46(23,6)/142(75,5) 48(10,1)/428(89,9) 0,000006 
1,96 

[1,53-2,53] 

TT/CT/CC 5(5,3)/36(38,3)/53(56,4) 3(1,3)/42(17,6)/193(81,1) 0,00001  

Dominantais 
(TT+CT/CC) 

41(43,6)/53(56,4) 45(18,9)/193(81,1) 0,000007 
2,21 

[1,60-3,06] 

Recesīvais 
(TT/CT+CC) 

5(5,3)/89(94,7) 3(1,3)/235(98,7) 0,044 
2,28 

[1,29-4,00] 
Dati parādīti kā n (%) 

 

Pastāv statistiski būtiskas atšķirības starp PTPN22 C1858T alēļu un genotipu 

iedalījumu RA slimniekiem. T alēle sastopama 46 (23,6%) RA slimniekiem un 48 

(10,1%) kontrolgrupā, C alēle sastopama 142 (75,5%) RA slimniekiem un 428 (89,9%) 

kontrolgrupā (χ2 =  22,95, p = 0,000006).  

PTPN22 C1858T genotipu iedalījums RA grupā ir TT 5 (5,3%), CT 36 (38,3%), 

CC 53 (56,4%), kontrolgrupā ir TT 3 (1,3%), CT 42 (17,6%), CC 193 (81,1%) (χ2 = 

22,39, p = 0,00001) (sk. 3.4.att.). Dominanta ģenētiska modeļa gadījumā TT+CT 

genotipi sastopami 41 (43,6%) slimniekam un 45 (18,9%) kontrolgrupā, kas ir statistiski 

nozīmīgi OR = 2,21, 95%TI = 1,60-3,06, p = 0,000007. Statistiski būtiskas atšķirības 

novērotas, salīdzinot CT ar CC genotipu sastopamību, kur CT genotipi bija 36 (38,3%) 

slimniekiem un 42 (17,6%) kontrolgrupā, salīdzinot ar CC genotipiem 53 (56,4%) 

slimniekiem un 193 (81,1%) kontrolgrupā, OR = 2,14, 95% TI = 1,53-3,00, p = 

0,000041. 
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3.4. att. PTPN22 C1858T genotipu iedalījums RA slimniekiem 
Homozigotisks TT genotips un T alēli nesošie genotipi sastopas biežāk RA slimnieku grupā, p = 0,00001 

(Hī kvadrāta tests) un p = 0,000007 (Fišera precīzs tests), respektīvi. TT – homozigotisks TT genotips, 

CT – heterozigotisks CT genotips, CC – homozigotisks CC genotips, n – genotipu skaits 

 

Statistiski būtiskas atšķirības novērotas, salīdzinot recesīvu modeli starp 

slimniekiem un kontrolgrupu, kur genotipi TT, CT+CC sastopami 5 (5,3%), 89 (94,7%) 

slimniekiem un 3 (1,3%), 235 (98,7%) kontrolgrupā, OR = 2,28, 95% TI = 1,29-4,00, p 

= 0,044. Statistiski būtiskas atšķirības novērotas, salīdzinot TT ar CC genotipu 

sastopamību, kur TT genotipi ir 5 (5,3%) slimniekiem un 3 (1,3%) kontrolgrupā, 

salīdzinot ar CC genotipiem 53 (56,4%) slimniekiem un 193 (81,1%) kontrolgrupā, OR 

= 2,90, 95% TI = 1,61-5,23, p = 0,017. Nebija atšķirību, salīdzinot TT ar CT genotipu 

sastopamību starp slimniekiem un kontrolgrupu, OR = 1,35, 95% TI = 0,75-2,24, p = 

0,47. 

KLF12 gēna alēļu un genotipu iedalījums starp RA slimniekiem un kontrolgrupu 

sniegts 3.8. tabulā.  

 

3.8. tabula  

KLF12 C/A (rs1324913) alēļu un genotipu iedalījums RA slimniekiem 

 

Ģenētiskais 

modelis 
Slimnieki 

n = 94 
Kontrolgrupa 

n = 242 
p OR 

[ 95% TI] 

Alēles A/C 65(34,6)/123(65,4) 156(32,2)/328(67,8) 0,584 
1,08 

[0,84-1,39] 
AA/CA/CC 15(16,0)/35(37,2)/44(46,8) 18(7,4)/120(49,6)/104(43,0) 0,024  
Dominantais 
AA+CA/CC 

50(53,2)/44(46,8) 138(57,0)/104(43,0) 0,542 
0,90 

[0,64-1,26] 
Recesīvais 

AA/AC+CC 
15(16,0)/79(84,0) 18(7,4)/224(92,6) 0,024 

1,74 
[1,15-2,65] 

Dati parādīti kā n (%) 

TT 

5% 

CT 

38% 

CC 

57% 

RA slimnieki TT 

1% 

CT 

18% 

CC 

81% 

Kontrolgrupa 
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Nav statistiski būtiskas atšķirības starp KLF12 gēna alēļu iedalījumu RA 

slimniekiem (p = 0,584). A alēle sastopama 65 (34,6%) RA slimniekiem un 156 

(32,2%) kontrolgrupā. C alēle sastopama 123 (65,4%) RA slimniekiem un 328 (67,8%) 

kontrolgrupā. Pastāv statistiski būtiskas atšķirības starp KLF12 genotipu iedalījumu 

starp RA slimniekiem un kontrolgrupai (p = 0,024). KLF12 genotipu sastopamība RA 

grupā ir AA 15 (16,0%), CA 35 (37,2%), CC 44 (46,8%), kontrolgrupā ir AA 18 

(7,4%), CA 120 (49,6%), CC 104 (43,0%) (sk. 3.5. att.).  

 

 

3.5. att. KLF12 C/A genotipu iedalījums RA slimniekiem 

AA genotips sastopams biežāk RA slimnieku grupā, p = 0,024 (Hī kvadrāta tests). AA – homozigotisks 

AA genotips, CA – heterozigotisks CA genotips, CC – homozigotisks CC genotips, n – genotipu skaits. 

 

Statistiski būtiskas atšķirības novērotas, salīdzinot recesīvu ģenētisku modeli starp 

RA slimniekiem un kontrolgrupu, kur genotipi AA, AC+CC sastopami 15 (16%), 79 

(84%) slimniekiem un 18 (7,4%), 224 (92,6%), OR = 1,74, 95% TI = 1,15-2,65, p = 

0,024. Statistiski būtiskas atšķirības novērotas, salīdzinot AA un CA genotipu 

sastopamību, kur AA, CA genotipi bija 15 (16%), 35 (37,2%) slimniekiem un 18 

(7,4%), 120 (49,6%) kontrolgrupā, OR = 2,01, 95% TI = 1,25-3,23, p = 0,010. 

TNFA-308 G/A alēļu un genotipu iedalījums starp RA slimniekiem un 

kontrolgrupu sniegts 3.9. tabulā. Nav statistiski būtiskas atšķirības alēļu (p = 0,685) un 

genotipu (p = 0,553) TNFA gēna iedalījumu RA slimniekiem. A alēle sastopama 24 

(11,4%) RA slimniekiem un 47 (10,2%) kontrolgrupā. G alēle sastopama 186 (88,6%) 

RA slimniekiem un 413 (89,8%) kontrolgrupā. TNF-308 genotipu iedalījums RA grupā 

ir AA 2 (1,9%), GA 20 (19,0%), GG 83 (79,0%),kontrolgrupā ir AA 5 (2,2%), GA 32 

(16,1%), GG 176 (81,7%). 

AA 

16% 

CA 

37% 

CC 

47% 

RA slimnieki 

AA 

7% 

CA 

50% 

CC 

43% 

Kontrolgrupa 
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3.9. tabula 

TNFA-308 (rs1800629) alēļu un genotipu iedalījums RA slimniekiem 

 

Ģenētiskais 
modelis 

Slimnieki 
n = 105 

Kontrolgrupa 
n = 230 

p OR 
[95% TI] 

Alēles A/G 24(11,4)/186(88,6) 47(10,2)/413(89,8) 0,685 
1.09 

[0,77-1,54] 

AA/GA/GG 2(1,9)/20(19,0)/83(79,0) 5(2,2)/37(16,1)/188(81,7) 0,794  

Dominantais 
AA+GA/GG 

22(21,0)/83(79,0) 42(18,3)/188(81,7) 0,553 
1,12 

[0,77-1,65] 

Recesīvais 
AA/AG+GG 

2(1,9)/103(98,1) 5(2,2)/225(97,8) 1,000 
1,04 

[0,65-1,67] 
Dati parādīti kā n (%) 

 

IL6 -174 alēļu un genotipu izplatība starp RA slimniekiem un kontrolgrupu 

sniegta 3.10. tabulā.  

 

3.10. tabula 

IL6 -174 (rs1800795) alēļu un genotipu iedalījums RA slimniekiem 

 

Ģenētiskais 

modelis 
Slimnieki 
n = 105 

Kontrolgrupa 
n = 240 

p OR 
[ 95% TI] 

Alēles C/G 126(60,0)/84(40,0) 238(49,6)/242(50,4) 0,013 
1,34 

[1,07-1,69] 

CC/GC/GG 38(36,2)/50(47,6)/17(16,2) 63(26,3)/112(46,7)/65(27,1) 0,047  

Dominantais 
CC+GC/GG 

88(83,8)/17(16,2) 175(72.9)/65(27.1) 0,029 
1,61 

[1,02-2,55] 

Recesīvais 
CC/GC+GG 

38(36,2)/67(63,8) 63(26,3)/ 177(73,8) 0,072 
1,37 

[0,99-1,89] 
Dati parādīti kā n (%) 

*p = 0,015, salīdzinot CC/GG frekvencēs starp RA slimniekiem un kontrolgrupu OD = 1,81 95%CI = 

1,11-2,97 (Fišera precīzs tests) 

 

Pastāv statistiski būtiskas atšķirības IL6-174G/C alēļu un genotipu izplatībā RA 

slimniekiem. C alēle sastopama 126 (60,0%) RA slimniekiem un 238 (49,6%) 

kontrolgrupā un G alēle sastopama 84 (40,0%) RA slimniekiem un 242 (50,4%) 

kontrolgrupā. IL6 -174G/C genotipu iedalījums RA grupā ir CC 38 (36,2%), GC 50 

(47,6%), GG 17 (16,2%) un kontrolgrupā bija CC 63 (26,3%), GC 112 (46,7%), GG 65 

(27,1%) (sk. 3.6. att.).  

C alēle un CC genotips biežāk nekā GG genotips sastopami RA slimnieku grupā, 

nevis kontrolgrupā, p = 0,013 un p = 0,047. 
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3.6. att. IL6 -174 G/C genotipu iedalījums RA slimniekiem 

C alēli nesošie genotipi sastopami biežāk RA slimnieku grupā, p = 0,047 (Hī kvadrāta tests) un p = 0,029 

(Fišera precīzs tests), respektīvi. CC – homozigotisks CC genotips, CG – heterozigotisks CG genotips, 

 GG – homozigotisks CC genotips, n – genotipu skaits. 
 

Aplūkojot dominantu ģenētisku modeli, C alēli nesošie genotipi biežāk ir RA 

slimnieku grupā CC + GC 88 (83,8%), GG 17 (16,2%) nekā kontrolgrupā CC + GC 175 

(72,9%), GG 65 (27,1%), kas ir statistiski nozīmīgi (OR = 1,61, 95% TI = 1,02-2,55, p 

= 0,029).  

IL18 -607 C/A, -656 G/T alēļu un genotipu iedalījums starp RA slimniekiem un 

kontrolgrupu sniegts 3.11. tabulā.  

 

3.11. tabula 

IL18 -607 C/A, -656 G/T alēļu un genotipu iedalījumu RA slimniekiem 

 

SNP 
Ģenētiskais 

modelis 

Slimnieki 

n = 104 

Kontrolgrupa 

n = 247 

p OR 

[ 95% TI] 

rs
1

9
4

6
5
1

9
 

IL
1

8
 -

6
0

7
C

/A
 

 

Alēles A/C 
76(36,5/132(63,5) 170(35,9)/304(64,1) 0,863 

1,02 

[0,81-1,29] 

AA/CA/CC 9(8,7)/58(55,8)/37(35,6) 33(13,9)/104(43,9)/100(42,2) 0,102  

Dominantais 

(AA+CA/CC) 
67(64,4)/37(35,6) 137(57,8)/100(42,2) 0,281 

1,21 

[0,87-1,71] 

Kodominantais 

(CA/AA+CC) 
58(55,8)/46(44,2) 104(43,9)/133(56,1) 0,046 

1,39 

[1,01-1,93] 

Recesīvais 

(AA/AC+CC) 
9(8,7)/95(91,3) 33(13,9)/204(86,1) 0,211 

0,67 

[0,37-1,23] 

rs
1

9
4

6
5
1

8
 

IL
1

8
 -

6
5

6
G

/T
 

 

Alēles T/G 
76(36,5/132(63,5) 171(36,1)/303(63,9) 0,931 

1,01 

[0,80-1,28] 

TT/GT/GG 9(8,7)/58(55,8)/37(35,6) 33(13,9)/105(44,3)/99(41,8) 0,116  

Dominantais 

TT+GT/GG 
67(64,4)/37(35,6) 138(58,2)/99(41,8) 0,337 

1,20 

[0,86-1,68] 

Kodominantais 

GT/TT+GG 
58(55,8)/46(44,2) 105(44,3)/132(55,7) 0,060 

1,38 

[1,00-1,90] 

Recesīvais 

TT/GT+GG 
9(8,7)/95(91,3) 33(13,9)/204(86,1) 0,221 

0,67 

[0,37-1,23] 

Dati parādīti kā n (%) 

CC 

36% 

CG 

48% 

GG 

16% 

RA slimnieki 

CC 

26% 

CG 

47% 

GG 

27% 

Kontrolgrupa 
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Nav statistiski būtiskas atšķirības starp alēļu (p = 0,863) un genotipu (p = 0,102) 

IL18 -607 polimorfisma iedalījumu RA slimniekiem. IL18 -607C/A gadījumā A alēle 

sastopama 76 (36,5%) RA slimniekiem un 170 (35.9%) kontrolgrupā. C alēle sastopama 

132 (63,5%) RA slimniekiem un 304 (64.1%) kontrolgrupā. IL18 -607 genotipu 

iedalījums RA grupā ir AA 9 (8,7%), CA 58 (55,8%), CC 37 (35,6%), kontrolgrupā ir 

AA 33 (13,9%), CA 104 (43,9%), CC 100 (42,2%) (sk. 3.7. att.). 

Pastāv statistiski būtiskas atšķirības IL18 -607 heterozigotiska genotipa izplatībā, 

salīdzinot ar homozigotiem starp RA slimniekiem un kontrolgrupu. CA genotips 

sastopams 58 (55,8%) slimniekiem un 104 (43,9%) kontrolgrupā; AA+CC sastopams 

46 (44,2%) slimniekiem un 133 (56,1%) kontrolgrupā, OR = 1,39, 95% TI = 1,01-1,93, 

p = 0,046.  

 

 

3.7. att. IL18 -607 C/A genotipu iedalījums RA slimniekiem 
Nav statistiski būtiskas atšķirības IL18 -607C/A genotipu iedalījumā, p = 0,102 (Hī kvadrāta tests). 

Pastāv statistiski būtiskas atšķirības heterozigotiska CA genotipa izplatībā, salīdzinot ar homozigotiskiem 

AA un CC genotipiem starp RA slimniekiem un kontrolgrupu, p = 0,046 (Fišera precīzs tests).  

AA – homozigotisks AA genotips, CA – heterozigotisks CA genotips, CC – homozigotisks CC genotips, 

n – genotipu skaits. 

 

Nav statistiski būtiskas atšķirības IL18 -656 C/T alēļu (p = 0,931) un genotipu (p 

= 0,116) iedalījumiem starp RA slimniekiem un kontrolgrupu. IL18 -656G/T gadījumā 

T alēle sastopama 76 (36,5%) RA slimniekiem un 171 (36,1%) kontrolgrupā. G alēle 

sastopama 132 (63,5%) RA slimniekiem un 303 (63,9%) kontrolgrupā. IL18 -656 

genotipu iedalījums RA grupā ir TT 9 (87%), GT 58 (55,8%), GG 37 (35,6%), 

kontrolgrupā ir TT 33 (13,9%), GT 105 (44,3%), GG 99 (41,8%) (sk. 3.8. att.). 

Statistiskas atšķirības tendence novērota IL18 -656 heterozigotiska genotipa izplatībā, 

salīdzinot ar homozigotiem starp RA slimniekiem un kontrolgrupu. GT genotips 

AA 

9% 

CA 

56% 

CC 

35% 

RA slimnieki 

AA 

14% 

CA 

44% 

CC 

42% 

Kontrolgrupa 
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sastopams 58 (55,8%) slimniekiem un 105 (44,3%) kontrolgrupā; TT+GG sastopams 46 

(44,2%) slimniekiem un 132 (55,7%) kontrolgrupā, OR = 1,38, 95% TI = 1,00-1,90, p = 

0,060. 

 

 

3.8. att. IL18 -656 G/T genotipu iedalījums RA slimniekiem 

Nav statistiski būtiskas atšķirības IL18 -656 G/T genotipu iedalījumā, p = 0,116 (Hī kvadrāta tests). 

Statistiskas atšķirības tendenci novērotas heterozigotiska GT genotipa izplatībā, salīdzinot ar 

homozigotiskiem GG un TT genotipiem RA slimniekiem un kontrolgrupai, p = 0,060 (Fišera precīzs 

tests). TT – homozigotisks TT genotips, GT – heterozigotisks GT genotips, GG – homozigotisks GG 

genotips, n – genotipu skaits. 

 

IL10 gēna alēļu un genotipu iedalījums starp RA slimniekiem un kontrolgrupu 

sniegts 3.12. tabulā. 
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3.12. tabula 

IL10 -592 C/A, -819 C/T, -1082 A/G alēļu un genotipu iedalījums RA slimniekiem 

 

SNP 
Ģenētiskais 

modelis 
Slimnieki 
n = 105 

Kontrolgrupa 
n = 240* 

p OR 
[ 95% TI] 

rs
1

8
0

0
8

7
2
 

IL
1

0
 -

5
9

2
C

/A
 Alēles A/C 

57(27,1)/153(72,9) 123(25,6)/357(74,4) 0,707 
1,06 

[0,82-1,36] 

AA/CA/CC 8(7,6)/41(39,0)/56(53,3) 19(7,9)/85(35,4)/136(56,7) 0,811  

Dominantais 
(AA+CA/CC) 

49(46,7)/56(53,3) 104(43,4)/136(56,7) 0,638 
1,10 

[0,80-1,51] 

Recesīvais 
(AA/AC+CC) 

8(7,6)/97(92,4) 19(7,9)/221(92,1) 1,000 
0,97 

[0,53-1,78] 

rs
1

8
0

0
8

7
1
 

IL
1

0
 -

8
1

9
C

/T
 Alēles T/C 57(27,1)/153(72,9) 126(26,3)/354(73,8) 

0,851 
1,03 

[0,80-1,33] 

TT/CT/CC 8(7,6)/41(39,0)/56(53,3) 20(8,3)/86(35,8)/134(55,8) 0,846  

Dominantais 
TT+CT/CC 

49(46,7)/56(53,3) 106(44,2)/134(55,8) 0,724 
1,07 

[0,78-1,48] 

Recesīvais 
TT/CT+CC 

8(7,6)/97(92,4) 20(8,3)/220(91,7) 1,000 
0,93 

[0,51-1,72] 

rs
1
8
0
0
8
9
6
 

IL
1
0
 -

1
0
8
2
A

/G
 Alēles G/A 

83(39,5)/127(60,5) 211(44,1)/267(55,9) 0,277 
0,88 

[0,70-1,10] 

GG/AG/AA 14(13,3)/55(52,4)/36(34,3) 48(20,1)/115(48,1)/76(31,8) 0,324  

Dominantais 
(GG+AG/AA) 

69(65,7)/36(34,3) 163(68,2)/76(31,8) 0,708 
0,93 

[0,66-1,29] 

Recesīvais 
(GG/AG+AA) 

14(13,3)/91(86,7) 48(20,1)/191(79,9) 0,170 
0,70 

[0,43-1,14] 

Dati parādīti kā n (%) 

* IL10 -1082 SNP noteikts 239 cilvēkiem kontrolgrupā 

 

 Nav statistiski būtiskas atšķirības IL10 polimorfismu alēļu un genotipu iedalījumā 

RA slimniekiem. IL10 -592 C/A gadījumā A alēle sastopama 57 (27,1%) RA 

slimniekiem un 123 (25,6%) kontrolgrupā. C alēle sastopama 153 (72,9%) RA 

slimniekiem un 357 (74,4%) kontrolgrupā. IL10 -592 C/A genotipu iedalījums RA 

grupā ir AA 8 (7,6%), CA 41 (39,0%), CC 56 (53,3%), kontrolgrupā ir AA 19 (7,9%), 

CA 85 (35,4%), CC 136 (56,7%). 

IL10 -819 C/T pozīcijai T alēle sastopama 57 (27,1%) RA slimniekiem un 126 

(26,3%) kontrolgrupā. C alēle sastopama 153 (72,9%) RA slimniekiem un 354 (73,8%) 

kontrolgrupā. IL10 -819 genotipu iedalījums RA grupā ir TT 8 (7,6%), CT 41 (39,0%), 

CC 56 (53,3%),kontrolgrupā ir TT 20 (8,3%), CT 86 (35,8%), CC 134 (55,8%).  

IL10 -1082 G/A gadījumā A alēle sastopama 127 (60,5%) RA slimniekiem un 266 

(55,9%) kontrolgrupā. G alēle sastopama 83 (39,5%) RA slimniekiem un 211 (44,1%) 

kontrolgrupā. IL10 -1082 genotipu iedalījums RA grupā ir AA 36 (34,3%), GA 55 

(52,4%), GG 14 (13,3%),kontrolgrupā ir AA 76 (31,8%), GA 115 (48,1%), GG 48 

(20,1%). 
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3.3. Genotipu iedalījums ar reimatoīdo artrītu slimojošām  sievietēm 

Analizējot genotipu iedalījumu starp RA slimniekiem un kontrolgrupu atkarībā no 

dzimuma (sk. 3.13. tab.), PTPN22 C1858T, KLF12 C/A polimorfismiem novērotas  

statistiski būtiskas atšķirības genotipu iedalījumā RA sievietēm un kontrolgrupai (p = 

0,00002, p = 0,040).  

 

3.13. tabula 

Genotipu izplatība sievietēm un vīriešiem ar RA un kontrolgrupu 

 

SNP Dzimums Genotips Slimnieki Kontrolgrupa p 

PTPN22 S TT/CT/CC 4(5,0)/32(40,0)/44(55,0) 1(0,5)/37(19,1)/156(80,4) 0,00002 

 V TT/CT/CC 1(7,1)/4(28,6)/9(64,3) 2(4,8)/5(11,9)/35(83,3) 0,300 

KLF12 S AA/CA/CC 14(17,5)/30(37,5)/36(45,0) 16(8,2)/97(49,7)/82(42,1) 0,040 

 V AA/CA/CC 1(7,1)/5(35,7)/8(57,1) 2(4,4)/21(46,7)/22(48,9) 0,746 

TNF S AA+GA/GG 21(23,6)/68(76,4) 33(17,8)/152(82,2) 0,262 

-308 V AA+GA/GG 1(6,3)/15(93,8) 9(20,9)/34(79,1) 0,259 

IL6 S CC/GC/GG 29(32,6)/45(50,6)/15(16,9) 47(24,2)/95(49,0)/52(26,8) 0,124 

-174 V CC/GC/GG 9(56,3)/5(31,3)/2(12,5) 16(36,4)/15(34,1)/13(29,5) 0,286 

IL18 S AA/CA/CC 7(7,9)/51(57,3)/ 31(34,8) 27(14,1)/84(44,0)/ 80(41,9) 0,084 

-607  CA/AA+CC 51(57,3)/38(42,7) 84(44,0)/107(56,0) 0,041 

 V AA/CA/CC 2(13,3)/7(46,7)/6(40,0) 5(11,4)/20(45,5)/19(43,2) 0,967 

IL18 S TT/GT/GG 7(7,9)/51(57,3)/31(34,8) 27(14,1)/85(44,5)/79(41,4) 0.097 

-656  GT/TT+GG 51(57,3)/38(42,7) 85(44,5)/106(55,5) 0,054 

 V TT/GT/GG 2(13,3)/7(46,7)/6(40,0) 5(11,4)/20(45,5)/19(43,2) 0,967 

IL10 S AA/CA/CC 7(7,9)/35(39,3)/47(52,8) 13(6,7)/66(34,2)/114(59,1) 0,614 

-592 V AA/CA/CC 1(6,3)/6(37,5)/9(56,3) 5(11,1)/18(40,0)/22(48,9) 0,807 

IL10 S TT/CT/CC 7(7,9)/35(39,3)/47(52,8) 14(7,3)/66(34,2)/113(58,5) 0,660 

-819 V TT/CT/CC 1(6,3)/6(37,5)/9(56,3) 5(11,1)/19(42,2)/21(46,7) 0,753 

IL10 S GG/AG/AA 12(13,5)/47(52,8)/30(33,7) 41(21,4)/98(51,0)/53(27,6) 0,246 

-1082 V GG/AG/AA 2(12,5)/8(50,0)/6(37,5) 7(15,6)/16(35,6)/22(48,9) 0,596 

Dati parādīti kā n (%), S – sievietes, V – vīrieši 

 

Statistiskas atšķirības tendence genotipu iedalījumā novērota IL18 -607 C/A,-656 

G/T polimorfismiem, attiecīgi p = 0,084, p = 0,097. Būtiskas atšķirības parādās, 

salīdzinot heterozigotiskus genotipus ar homozigotiskiem, IL18 -607 CA gadījumā p = 

0,041. Nav atrastas atšķirības genotipu iedalījumā TNFA-308 G/A, IL6 -174 G/C, IL10 

-592 C/A, -819 C/T, -1082 A/G polimorfismiem starp slimniecēm un kontroli 

sievietēm. Tā kā vīriešu grupa nav pietiekami liela, genotipu iedalījums starp vīriešiem 

un kontrolgrupu nav analizēts. 
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3.4. Genotipu asociācija ar reimatoīdā artrīta sākšanās vecumu 

 

Analizējot genotipu iedalījuma atšķirības starp RA slimniekiem un kontrolgrupu 

atkarībā no RA sākšanās vecuma, vidējais vecums RA slimniekiem ir 58,71±11,18 gadi, 

un vidējais slimības ilgums ir 8,19±9,58 gadi. RA sākšanās vecums ir 50,52±13,38 gadi, 

slimo no 16 līdz 80 gadu vecumam. Pirms 50 gadu vecuma RA sācies 47 (44,8%) 

slimniekiem, pēc 50 gadu vecumam 58 (55,2%) slimniekiem. 

PTPN22 C1858T genotipu asociācija starp RA slimniekiem un kontrolgrupu 

atkarībā no RA sākšanās vecuma sniegta 3.14. tabulā.  

 

3.14. tabula 

PTPN22 C1858T genotipu iedalījums RA slimniekiem atkarībā no RA sākšanās vecuma 

 

SNP 

RA 

sākšanās 

vecums 

Ģenētiskais 

modelis 
Slimnieki 

Kontrol- 

grupa 
p 

OR 

[95% TI] 

 

rs
2
4
7
6
6
0
1
 

P
T

P
N

2
2

  

  n = 41 n = 238   

 TT/CT/CC 3/16/22 3/42/193 0,0002  

Līdz 50 

gadiem 

Dominantais 

(TT+CT/CC) 
19/22 45/193 0,0004 

2,90 

[1,68-5,01] 

 Recesīvais 

(TT/CT+CC) 
3/38 3/235 0,043 

3,59 

[1,53-8,43] 

  n = 53 n = 238   

 TT/CT/CC 2/20/31 3/42/193 0,002  

Pēc 50 

gadiem 

Dominantais 

(TT+CT/CC) 
22/31 45/193 0,001 

2,37 

[1,48-3,81] 

 Recesīvais 

(TT/CT+CC) 
2/51 3/235 0,226 

2,24 

[0,75-6,75] 
p vērtība iegūta no χ 

2  
vai Fišera precīzā testa, n – cilvēku skaits 

 

Statistiski būtiskas atšķirības PTPN22 C1858T genotipu iedalījumā novērotas RA 

slimniekiem ar slimības sākumu gan pirms, gan pēc 50 gadu vecuma (attiecīgi p = 

0,0002 un p = 0,002). Statistiski būtiskas atšķirības PTPN22 C1858T dominantam 

genotipu modelim novērotas starp RA slimniekiem ar slimības sākumu gan pirms, gan 

pēc 50 gadu vecuma un kontrolgrupu (p = 0,0004 un p = 0,001), kā arī recesīvam 

genotipu modelim RA slimniekiem, kuri saslimuši pirms 50 gadu vecuma (p = 0,043). 

KLF12 C/A genotipu asociācija starp RA slimniekiem un kontrolgrupu atkarībā 

no RA sākšanās vecuma sniegta 3.15. tabulā.  
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Statistiskas atšķirības tendence KLF12 genotipu iedalījumā novērota RA 

slimniekiem, kas saslimuši pirms 50 gadu vecuma (p = 0,081), kā arī recesīvās KLF12 

polimorfisma modeļa sastopamību RA slimniekiem, kuriem slimība sākusies pirms 50 

gadu vecuma (sk. 3.9. att.). Genotipu iedalījums slimnieku grupā ir AA 7 (17,1%), 

AC+CC 34 (82,9%), kontrolgrupā ir AA 18 (7,4%), AC+CC 224 (92,6%), OR = 2,13, 

95% TI = 1,05-4,29, p = 0,067. 

3.15. tabula 

KLF12 genotipu iedalījums RA slimniekiem atkarībā no RA sākšanās vecuma 

 

SNP 

RA 

sākšanās 

vecums 

Ģenētiskais 

modelis 
Slimnieki kontrolgrupa p 

OR  

[95% TI] 

 

rs
1
3
2
4
9
1
3
 

K
L

F
1
2

 

  n = 41 n = 242   

 (AA/AC/CC) 7/15/19 18/120/104 0,081  

Līdz 50 

gadiem 

Dominantais 

(AA+AC/CC) 
22/19 138/104 0,735 

0,89 

[0,51-1,57] 

 Recesīvais 

(AA/AC+CC) 
7/34 18/224 0,067 

2,13 

[1,05-4,29] 

  n = 53 n = 242   

 (AA/AC/CC) 8/20/25 18/120/104 0,113  

Pēc 50 

gadiem 

Dominantais 

(AA+AC/CC) 
28/25 138/104 0,647 

0,87 

[0,53-1,42] 

 Recesīvais 

(AA/AC+CC) 
8/45 18/224 0,104 

1,84 

[0,97-3,47] 
p vērtība iegūta no χ

2 
 vai Fišera precīzā testa, n – cilvēku skaits 

 

 

3.9. att. KLF12 genotipu iedalījums RA slimniekiem, kas saslimuši  

līdz 50 gadu vecumam 
p = 0,081 (Hī kvadrāta tests). AA genotips (recesīvais KLF12 polimorfisma modelis) sastopams biežāk 

RA slimniekiem, kas saslimuši pirms 50 gadu vecuma, OR = 2,13, 95%TI 1,05-4,29, p = 0,067 (Fišera 

precīzs tests). AA – homozigotisks AA genotips, CA – heterozigotisks CA genotips, CC – homozigotisks 

CC genotips, n – genotipu skaits 

AA 

17% 

CA 

37% 

CC 

46% 

Slimnieki ar RA sākumu 

līdz 50 gadu vecumam  

AA 

7% 

CA 

50% 

CC 

43% 

Kontrolgrupa 
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TNFA-308 polimorfisma genotipu asociācija starp RA slimniekiem un 

kontrolgrupu, atkarībā no RA sākšanās  vecuma sniegta 3.16. tabulā.  

 

3.16. tabula 

TNFA-308 G/A genotipu iedalījums RA slimniekiem atkarībā no 

RA sākšanās vecuma 

 

SNP 

RA 

sākuma 

vecums 

Ģenētiskais 

modelis 
Slimnieki Kontrolgrupa p 

OR  

[95% TI] 

rs
1
8
0
0
6
2
9
 

T
N

F
A

-3
0
8
 

  n = 47 n = 230   

 (AA/AG/GG) 2/12/33 5/37/188 0,193  

Līdz 50 

gadiem 

Dominantais 

(AA+AG/GG) 
14/33 42/188 0,109 

1,67 

[0,96-2,91] 

 Recesīvais 

(AA/AG+GG) 
2/45 5/225 0,339 

1,71 

[0,52-5,70] 

  n = 58 n = 230   

 (AA/AG/GG) 0/8/50 5/37/188 0,466  

Pēc 50 

gadiem 

Dominantais 

(AA+AG/GG) 
8/50 42/188 0,561 

0,76 

[0,39-1,5] 

 Recesīvais 

(AA/AG+GG) 
0/58 5/225 0,587 --- 

p vērtība iegūta no χ
2  

vai Fišera precīzā testa, n – cilvēku skaits 

Nav statistiski būtiskas atšķirības TNFA-308 polimorfisma genotipu iedalījumā 

slimniekiem ar RA sākšanās vecumu līdz un pēc 50 gadiem. Vecumā līdz 50 gadiem 

genotipu iedalījumam p = 0,193, vecumā pēc 50 gadiem genotipu iedalījumam p = 0,466. 

IL6 -174 gēna genotipu asociācija starp RA slimniekiem un kontrolgrupu atkarībā 

no RA sākšanās vecuma sniegta 3.17. tabulā.  

Statistiskas atšķirības tendence novērota starp IL6 -174 genotipu iedalījuma RA 

slimniekiem ar slimības sākumu pirms 50 gadu vecuma (p = 0,075). Statistiski būtiskas 

atšķirības novērotas IL6 -174 polimorfisma recesīvā modeļa sastopamībai starp RA 

slimniekiem ar slimības sākumu pirms 50 gadu vecuma un kontrolgrupu. Genotipu 

iedalījums slimnieku grupā ir CC 20 (42,6%), GC+GG 27 (57,4%), kontrolgrupā  CC 63 

(26,3%), GC+GG 177 (73,8%), OR = 1,82, 95% TI = 1,08-3,06, p = 0,034 (sk. 3.10. att.). 

Statistiski būtiskas atšķirības novērotas IL6 -174 polimorfisma dominantā modeļa 

sastopamībai starp RA slimniekiem ar slimības sākumu pēc 50 gadu vecuma un 

kontrolgrupu. Genotipu iedalījums slimnieku grupā ir CC+ GC 50 (86,2%), GG 8 
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(13,8%), kontrolgrupā ir CC+GC 175 (72,9%), GG 65 (27,1%), OR = 2,03, 95% TI = 

1,01-4,08, p = 0,041. 

 

3.17. tabula 

IL6 -174 G/C genotipu iedalījums RA slimniekiem atkarībā no 

RA sākšanās vecuma 

 

SNP 

RA 

sākšanās 

vecums 

Ģenētiskais 

modelis 
Slimnieki Kontrolgrupa p 

OR  

[95% TI] 

rs
1
8
0
0
7

9
5
 

IL
6
 -

1
7

4
 

  n = 47 n = 240   

 (CC/GC/GG) 20/18/9 63/112/65 0,075  

Līdz 50 

gadiem 

Dominantais 

CC+GC/GG 
38/9 175/65 0,281 

1,47 

[0,75-2,89] 

 Recesīvais 

CC/GC+GG 
20/27 63/177 0,034 

1,82 

[1,08-3,06] 

  n = 58 n = 240   

 (CC/GC/GG) 18/32/8 63/112/65 0,107  

Pēc 50 

gadiem 

Dominantais 

CC+GC/GG 
50/8 175/65 0,041 

2,03 

[1,01-4,08] 

 Recesīvais 

CC/GC+GG 
18/40 63/177 0,511 

1,21 

[0,74-1,98] 
p vērtība iegūta no χ

2  
vai Fišera precīzā testa,  n – cilvēku skaits 

 

 

3.10. att. IL6 -174 genotipu iedalījums RA slimniekiem, kas saslimuši  

līdz 50 gadiem, 
p = 0,075 (Hī kvadrāta tests). CC genotips (recesīvais IL6 -174 polimorfisma modelis) sastopams 

biežāk RA slimniekiem, kam slimība sākusies  pirms 50 gadiem, OR = 1,82, 95%TI 1,08-3,06, p = 

0,034 (Fišera precīzs tests). CC – homozigotisks CC genotips, GC – heterozigotisks GC genotips, 

GG – homozigotisks GG genotips, n – genotipu skaits 

CC 

43% 

GC 

38% 

GG 

19% 

Slimnieki ar RA sākumu 

līdz 50 gadu vecumam  

CC 

26% 

GC 

47% 

GG 

27% 

Kontrolgrupa 
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IL18 -607, -656 genotipu asociācija starp RA slimniekiem un kontrolgrupu atkarībā 

no RA sākšanās vecuma sniegta 3.18. tabulā.  

Nav statistiski būtiskas atšķirības IL18 -607, -656 genotipu iedalījumā slimniekiem 

ar RA sākšanās vecumu līdz un pēc 50 gadiem. 

Vecumā līdz 50 gadiem genotipu iedalījumam p = 0,478 un 0,498, vecumā pēc 50 

gadiem genotipu iedalījumam p = 0,122 un 0,136. Izskatot kodominanto ģenētisko 

modeli, novērota statistiskās atšķirības tendence genotipu izplatībā vecumā pēc 50 

gadiem. IL18 -607 genotipu iedalījums slimnieku grupā ir CA 34 (58,6%) un AA+CC 24 

(41,4%), kontrolgrupā CA 104 (43,9%) un AA+CC 133 (56,1%), OR = 1,61,95% TI = 

1,01-2,58, p = 0,056 (sk. 3.11. att.). IL18 -656 genotipu iedalījums slimnieku grupā ir GT 

34 (58,6%) un TT+GG 24 (41,4%), kontrolgrupā GT 105 (44,3%) un TT+GG 132 

(55,7%), OR = 1,59,95% TI = 0,99-2,54, p =  0,057. 
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3.18. tabula 

IL18 -607 C/A, -656 G/T genotipu iedalījums RA slimniekiem atkarībā no 

RA sākšanās vecuma 

 

SNP 

RA 

sākšanās 

vecums 

Ģenētiskais 

modelis 
Slimnieki Kontrolgrupa p 

OR  

[95% TI] 

rs
1

9
4

6
5

1
9
 

IL
1

8
 -

6
0

7
 

  n = 46 n = 237   

 (AA/CA/CC) 4/24/18 33/104/100 0,478  

Līdz 50 

gadiem 

Dominantais 

(AA+CA/CC) 
28/18 137/100 0,746 

1,11 

[0,65-1,91] 

 Kodominantais 

CA/AA+CC 
24/22 104/133 0,334 

1,32 

[0,78-2,42] 

 Recesīvais 

(AA/CA+CC) 
4/42 33/204 0.474 

0,63 

[0,24-1,66] 

  n = 58 n = 237   

 (AA/CA/CC) 5/34/19 33/104/100 0,122  

Pēc 50 

gadiem 

Dominantais 

(AA+CA/CC) 
39/19 137/100 0,232 

1,39 

[0,85-2,28] 

 Kodominantais 

(CA/AA+CC) 
34/24 104/133 0,056 

1,61 

[1,01-2,58] 

 Recesīvais 

(AA/GA+GG) 
5/53 33/204 0,382 

0,64 

[0,27-1,50] 

 

rs
1
9
4
6
5
1
8
 

IL
1
8
 -

6
5
6
 

  n = 46 n = 237   

 (TT/GT/GG) 4/24/18 33/105/99 0,498  

Līdz 50 

gadiem 

Dominantais 

(TT+GT/GG) 
28/18 138/99 0,870 

1,10 

[0,64-1,89] 

 Kodominantais 

(GT/TT+GG 
24/22 105/132 0,337 

1,30 

[0,77-2,21] 

 Recesīvais 

(TT/GT+GG) 
4/42 33/204 0.474 

0,63 

[0,24-1,66] 

  n = 58 n = 237   

 (TT/GT/GG) 5/34/19 33/105/99 0,136  

Pēc 50 

gadiem 

Dominantais 

(TT+GT/GG) 
39/19 138/99 0,234 

1,37 

[0,83-2,25] 

 Kodominantais 

(GT/TT+GG 
34/24 105/132 0,057 

1,59 

[0,99-2,54] 

 Recesīvais 

(TT/GT+GG) 
5/53 33/204 0,382 

0,64 

[0,27-1,50] 
p vērtība iegūta no χ

2  
vai Fišera precīzā testa, n – cilvēku skaits 
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3.11. att. IL18 -607C/A genotipu iedalījums RA slimniekiem, kam slimība 

sākusies pēc 50 gadu vecuma 
Nav statistiski būtiskas atšķirības IL18 -607C/A genotipu iedalījuma, p = 0,122 (Hī kvadrāta tests). 

Pastāv statistiskas atšķirības tendence heterozigotiska CA genotipa izplatībā, salīdzinot ar 

homozigotiskiem AA un CC genotipiem starp slimniekiem ar RA sākumu pēc 50 gadiem un 

kontrolgrupu, p = 0,056 (Fišera precīzs tests). AA – homozigotisks AA genotips, CA – heterozigotisks 

CA genotips, CC – homozigotisks CC genotips, n – genotipu skaits 

 

IL10 -592, -819, -1082 genotipu asociācija RA slimniekiem atkarībā no RA 

sākšanās vecuma sniegta 3.19. tabulā. Nav statistiski būtiskas atšķirības IL10 -592, -819, -

1082 gēnu genotipu iedalījumā slimniekiem ar RA sākšanās vecumu līdz un pēc 50 

gadiem. Vecumā līdz 50 gadiem genotipu iedalījumam p = 0,905, p = 0,852 un 0,312, 

vecumā pēc 50 gadiem genotipu iedalījumam p = 0,503, p = 0,560 un 0,724. 

 

AA 

9% 

CA 

58% 

CC 

33% 

Slimnieki ar RA sākumu 

pēc 50 gadiem 

AA 

14% 

CA 

44% 

CC 

42% 

Kontrolgrupa 
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3.19. tabula 

IL10 -592 C/A, -819 C/T, -1082 G/A genotipu iedalījums RA slimniekiem atkarībā no RA 

sākšanās vecuma 

 

SNP 

RA 

sākšanās 

vecums 

Ģenētiskais 

modelis 
Slimnieki Kontrolgrupa p 

OR  

[95% TI] 

rs
1

8
0

0
8

7
2
 

IL
1

0
 -

5
9

2
 

  n = 47 n = 240   

 (AA/CA/CC) 3/16/28 19/85/136 0,905  

Līdz 50 

gadiem 

Dominantais 

(AA+CA/CC) 
19/28 104/136 0,750 

0,91 

[0,53-1,54] 

 Recesīvais 

(AA/CA+CC) 
3/44 19/221 1,000 

0,82 

[0,28-2,43] 

  n = 58 n = 240   

 (AA/CA/CC) 5/25/28 19/85/136 0,503  

Pēc 50 

gadiem 

Dominantais 

(AA+CA/CC) 
30/28 104/136 0,303 

1,31 

[0,83-2,08] 

 Recesīvais 

(AA/CA+CC) 
5/53 19/221 0,793 

1,08 

[0,48-2,44] 

rs
1
8
0
0
8
7
1
 

IL
1
0
 -

8
1
9
 

  n = 47 n = 240   

 (TT/CT/CC) 3/16/28 20/86/134 0,852  

Līdz 50 

gadiem 

Dominantais 

(TT+CT/CC) 
19/28 106/134 0,748 

0,88 

[0,52-1,50] 

 Recesīvais 

(TT/CT+CC) 
3/44 20/220 1,000 

0,78 

[0,26-2,33] 

  n = 58 n = 240   

 (TT/CT/CC) 5/25/28 20/86/134 0,560  

Pēc 50 

gadiem 

Dominantais 

(TT+CT/CC) 
30/28 106/134 0,308 

1,28 

[0,80-2,03] 

 Recesīvais 

(TT/CT+CC) 
5/53 20/220 1,000 

1,03 

[0,45-2,34] 

rs
1
8
0
0
8
9
6
 

IL
1
0
 -

1
0
8
2
 

  n = 47 n = 240   

 (AA/GA/GG) 5/25/17 48/115/76 0,312  

Līdz 50 

gadiem 

Dominantais 

(AA+GA/GG) 
30/17 163/76 0,610 

0,85 

[0,50-1,46] 

 Recesīvais 

(AA/GA+GG) 
5/42 48/191 0,153 

0,52 

[0,22-1,26] 

  n = 58 n = 240   

 (AA/GA/GG) 9/30/19 48/115/76 0,724  

Pēc 50 

gadiem 

Dominantais 

(AA+GA/GG) 
39/19 163/76 0,877 

0,97 

[0,59-1,58] 

 Recesīvais 

(AA/GA+GG) 
9/49 48/191 0,577 

0,77 

[0,40-1,48] 
p vērtība iegūta no χ

2  
vai Fišera precīzā testa, n – cilvēku skaits 

 

Analizējot genotipu asociāciju slimnieku grupā atkarībā no slimības sākšanās 

vecuma līdz vai pēc 50 gadiem (sk. 3.20. tab.), statistiskās atšķirības tendence novērota 

starp TNFA -308 genotipu izplatību un RA saslimšanas vecumu pirms vai pēc 50 

gadiem (sk. 3.12. att.).  
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3.20. tabula 

Genotipu asociācija ar RA sākumu līdz/pēc 50 gadu vecuma 

 

SNP 
Ģenētiskais 

modelis 

Pirms 50 

gadiem 

(n = 47) 

Pēc 50 

gadiem 

(n = 58) 

p OR; 95% TI 

rs2476601 TT/CT/CC 3/16/22 2/20/31 0,722  

PTPN22C/T Dominantais 

(TT+CT/CC) 

19/22 22/31 0,679 1,12; 0,71-1,77 

 Recesīvais 

(TT/CT+CC) 

3/38 2/51 0,650 1,41; 0,66-2,99 

rs1324913 AA/CA/CC 7/15/19 8/20/25 0,966  

KLF12C/A Dominantais 

(AA+CA/CC) 

22/19 28/25 1,000 1,02; 0,64-1,62 

 Recesīvais 

(AA/CA+CC) 

7/34 8/45 1,000 1,08; 0,60-1,97 

rs1800629 AA/GA/GG 2/12/33 0/8/50 0,075  

TNF -308G/A Dominantais 

(AA+AG/GG) 

14/33 8/50 0,056 1,60; 1,06-2.42 

 Recesīvais 

(AA/AG+GG) 

2/45 0/58 0,198 --- 

rs1800795 GG/CG/CC 9/18/20 8/32/18 0,227  

IL6 -174C/G Dominantais 

(GG+CG/CC) 

27/20 40/18 0,307 0,77; 0.50-1,17 

 Recesīvais 

(GG/CG+CC) 

9/38 8/50 0,596 1,22; 0,74-2,04 

rs1946519 AA/CA/CC 4/24/18 5/34/19 0,785  

IL18 -607C/A Dominantais 

(AA+CA/CC) 

28/18 39/19 0,541 0,86; 0,56-1,33 

 Kodominantais 

(CA/AA+CC) 

24/22 34/24 0,555 0,87; 0,56-1,33 

rs1946518 TT/GT/GG 4/24/18 5/34/19 0,785  

IL18 -656G/T Dominantais 

TT+GT/GG 

28/18 39/19 0,541 0,86; 0,56-1,33 

 Kodominantais 

GT/TT+GG 

24/22 34/24 0,555 0,87; 0,56-1,33 

rs1800872 AA/CA/CC 3/16/28 5/25/28 0,512  

IL10 -592C/A Dominantais 

(AA+CA/CC) 

19/28 30/28 0,326 0,78; 0,50-1,20 

 Recesīvais 

(AA/AC+CC) 

3/44 5/53 0,729 0,83; 0,33-2,08 

rs1800871 TT/CT/CC 3/16/28 5/25/28 0,512  

IL10 -819C/T Dominantais 

TT+CT/CC 

19/28 30/28 0,326 0,78; 0,50-1,20 

 Recesīvais 

TT/CT+CC 

3/44 5/53 0,729 0,83; 0,33-2,08 

rs1800896 GG/AG/AA 5/25/17 9/30/19 0,755  

IL10 -1082A/G Dominantais 

(GG+AG/AA) 

30/17 39/19 0,837 0,92; 0,59-1,43 

 Recesīvais 

(GG/AG+AA) 

5/42 9/49 0,570 0,77; 0,37-1,62 

p vērtība iegūta no χ
2 
vai Fišera precīzā testa 
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3.12. att. TNFA-308 G/A genotipu izplatība atkarībā no RA sākšanās 

līdz/pēc 50 gadiem 
A alēli nesošie genotipi sastopas biežāk slimniekiem ar RA sākumu līdz 50 gadiem, OR = 1,60, 95%TI 

1,06-2,42, p = 0,056 (Fišera precīzs tests). AA – homozigotisks AA genotips, GA – heterozigotisks GA 

genotips, GG – homozigotisks GG genotips, n – genotipu skaits 

 

 TNFA-308 genotipu iedalījums pirms un pēc 50 gadu vecuma ir AA+GA 14 

(29,8%), GG 33 (70,2%) un AA+GA 8 (13,8%), GG 50 (86,2%), attiecīgi (OR = 1,60, 

95%TI = 1,06-2,42, p = 0,056). 

Nav atrastas statistiski būtiskas atšķirības PTPN22 C1858T, KLF12 C/A, IL6 -

174 G/C, IL18 -607 C/A, -656G/T, IL10 -592 C/A, -819 C/T, -1082 A/G 

polimorfismiem genotipu iedalījumā starp RA slimniekiem atkarībā no slimības 

sākšanās vecuma līdz vai pēc 50 gadiem (p = 0,722, p = 0,966, p = 0,227, p = 0,785, p = 

0,785, p = 0,512, p = 0,512, p = 0,755). 

 

 

AA+

GA 

30% 

GG 

70% 

RA sākums līdz 50 gadiem 

AA+

GA 

14% 

GG 

86% 

RA sākums pēc 50 gadiem  



A.Mihailova “Ģenētiskie aspekti reimatoīdā artrīta gadījumā” 77 

3.5. Genotipu iedalījums atkarībā no antivielu klātbūtnes 

3.5.1. Genotipu asociācija ar reimatoīdo faktoru 

 

Analizētas genotipu izplatības atšķirības starp RF pozitīviem un RF negatīviem 

RA slimniekiem un kontrolgrupu. Kā jau minēts iepriekš, RF noteikts 103 slimniekiem, 

no kuriem 79 (76,7%) bija RF pozitīvie (RF+) un 24 (23,3%) RF negatīvie (RF-). 

PTPN22 C1858T genotipu asociācija starp RA slimniekiem un kontrolgrupu atkarībā no 

RF esamības sniegta 3.21. tabulā.  

 

3.21. tabula  

PTPN22 C1858T genotipu iedalījums RA slimniekiem atkarībā no 

pozitīva/negatīva RF 

SNP RF 
Ģenētiskais 

modelis 
Slimnieki 

Kontrol-

grupa 
p OR, 95%TI 

rs
2
4
7
6
6
0
1
 

P
T

P
N

2
2

 C
1
8
5
8
T

 

  n = 69 n = 238   

 TT/CT/CC 4/26/39 3/42/193 0,00008  

RF+ Dominantais 

(TT+CT/CC) 

30/39 45/193 0,0001 2,38, 1,60-3,54 

 Recesīvais 

(TT/CT+CC) 

4/65 3/235 0,048 2,63, 1,34-5,19 

  n = 23 n = 238   

 TT/CT/CC 1/9/13 3/42/193 0,020  

RF- Dominantais 

(TT+CT/CC) 

10/13 45/193 0,013 2,89, 1,34-6,22 

 Recesīvais 

(TT/CT+CC) 

1/22 3/235 0,310 2,92, 0,51-16,70 

p vērtība iegūta no χ
2  

vai Fišera precīzā testa, n – cilvēku skaits 

 

Statistiski būtiskas atšķirības PTPN22 C1858T genotipu iedalījumā novērojamas 

gan RF+, gan RF-RA slimniekiem (p = 0,00008 un p = 0,020). Statistiski būtiskas 

atšķirības PTPN22 1858T alēli nesošiem genotipiem novērotas starp RF+ un RF- RA 

slimniekiem un kontrolgrupu (p = 0,0001 un p = 0,013), kā arī homozigotiskam TT 

genotipam RF+ RA slimniekiem (p = 0,048). 

KLF12 gēna genotipu asociācija starp RA slimniekiem un kontrolgrupu atkarībā 

no RF statusa sniegta 3.22. tabulā.  
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3.22. tabula  

KLF12 C/A genotipu iedalījums RA slimniekiem atkarībā no 

pozitīva/negatīva RF 

 

SNP RF 
Ģenētiskais 

modelis 
Slimnieki 

Kontrol-

grupa 
p OR, 95%TI 

rs
1

3
2

4
9

1
3
 

K
L

F
1

2
 

  n = 69 n = 242   

 AA/AC/CC 14/26/29 18/120/104 0,006  

RF+ Dominantais 

(AA+AC/CC) 
40/29 138/104 1,000 1,03, 0,68-1,57 

 Recesīvais 

(AA/AC+CC) 

14/55 18/224 
0,006 2,22, 1,40-3,51 

  n = 23 n = 242   

 AA/AC/CC 0/9/14 18/120/104 0,158  

RF- Dominantais 

(AA+AC/CC) 
9/14 138/104 0,125 0,52, 0,23-1,15 

 Recesīvais 

(AA/AC+CC) 

0/23 18/224 
0,184 ---- 

p vērtība iegūta no χ
2 
vai Fišera precīzā testa, n – cilvēku skaits 

 

Statistiski būtiskas atšķirības novērotas starp KLF12 genotipu iedalījuma RF+ 

RA slimniekiem (p = 0,006), kā arī recesīvā KLF12 gēna modeļa sastopamību RF+ RA 

slimniekiem. Genotipu iedalījums slimnieku grupā ir AA 14 (20,3%), AC+CC 55 

(79,7%), kontrolgrupā ir AA 18 (7,4%), AC+CC 224 (92,6%), OR = 2,22, 95% TI = 

1,40-3,51, p = 0,006 (sk. 3.13. att.). 

 

 

3.13. att. KLF12 C/A genotipu asociācija RF+ RA slimniekiem 
 Homozigotisks AA genotips sastopams biežāk RF+ RA slimnieku grupā, p = 0,006 (Hī kvadrāta tests). 

AA – homozigotisks AA genotips, CA – heterozigotisks CA genotips, CC – homozigotisks CC genotips, 

n – genotipu skaits 
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TNFA-308 G/A genotipu asociācija starp RA slimniekiem un kontrolgrupu atkarībā 

no RF statusa sniegta 3.23. tabulā. 

 

3.23. tabula  

TNFA-308 G/A genotipu iedalījums RA slimniekiem atkarībā no pozitīva/negatīva RF 

 

SNP RF 
Ģenētiskais 

modelis 
Slimnieki Kontrolgrupa p OR, 95% TI 

rs
1
8
0

0
6

2
9
 

T
N

F
A

-3
0

8
 

  n = 79 n = 230   

 AA/AG/GG 2/14/63 5/37/188 0,924  

RF+ Dominantais 

(AA+AG/GG) 
16/63 42/188 0,739 1,10, 0,69-1,76 

 Recesīvais 

(AA/AG+GG) 
2/77 5/225 1,000 1,12, 0,34-3,67 

  n = 24 n = 230   

 AA/AG/GG 0/6/18 5/37/188 0,435  

RF- Dominantais 

(AA+AG/GG) 
6/18 42/188 0,416 1,43, 0,60-3,41 

 Recesīvais 

(AA/AG+GG) 
0/24 5/225 1,000 --- 

p vērtība iegūta no χ
2  

vai Fišera precīzā testa, n – cilvēku skaits 

 

Nav statistiski būtiskas atšķirības TNFA-308 polimorfisma genotipu izplatībā 

slimniekiem ar RF+ un RF- RA. RF+ gadījumā genotipu iedalījumam p = 0,193, RF- 

gadījumā genotipu iedalījumam p = 0,466. 

IL6 -174 G/C genotipu asociācija starp RA slimniekiem un kontrolgrupu atkarībā no 

RF statusa sniegta 3.24. tabulā. Statistiskās atšķirības tendence novērota starp IL6 -174 

genotipu iedalījumu RF+ RA slimniekiem (p = 0,055) (sk. 3.14. att.). Statistiski būtiskas 

atšķirības novērotas starp IL6 -174 C alēli nesošo genotipu iedalījuma RF+ RA 

slimniekiem un kontrolgrupai. Genotipu iedalījums slimnieku grupā ir CC+GC 68 

(86,1%), GG 11 (13,9%), kontrolgrupā ir CC+GC 175 (72,9%), GG 65 (27,1%), OR = 

1,93, 95% TI = 1,08-3,46, p = 0,022. Statistiskās atšķirības tendence novērota 

homozigotiska CC genotipa izplatībā starp RF- RA slimniekiem un kontrolgrupu. 

Genotipu iedalījums slimnieku grupā ir CC 11 (45,8%), GC+GG 13 (54,2%), 

kontrolgrupā ir CC 63 (26,3%), GC+GG 177 (73,8%), OR = 2,17, 95% TI = 1,02-4,63, p 

= 0,055. 
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3.24. tabula  

IL6 -174 genotipu iedalījums RA slimniekiem atkarībā no pozitīva/negatīva RF 

 

SNP RF  
Ģenētiskais 

modelis 
Slimnieki Kontrolgrupa p OR, 95% TI 

rs
1

8
0

0
7

9
5
 

IL
6

 -
1
7

4
 

  n = 79 n = 240   

 CC/GC/GG 26/42/11 63/112/65 0,055  

RF+ Dominantais 

CC+GC/GG 
68/11 175/65 0,022 1,93, 1,08-3,46 

 Recesīvais 

CC/GC+GG 
26/53 63/177 0,252 1,26, 0,85-1,89 

  n = 24 n = 240   

 CC/GC/GG 11/7/6 63/112/65 0,105  

RF- Dominantais 

CC+GC/GG 
18/6 175/65 1,000 1,10, 0,46-2,67 

 Recesīvais 

CC/GC+GG 
11/13 63/177 0,055 2,17, 1,02-4,63 

p vērtība iegūta no χ
2  

vai Fišera precīzā testa, n – cilvēku skaits 

 

 

3.14. att. IL6 -174 G/C genotipu asociācija RF+ RA slimniekiem 
 C alēli nesošie genotipi sastopami biežāk RF+ RA slimnieku grupā, n = 68 (86,1%),nekā kontrolgrupā,  

n = 175 (72,9%), OR = 1,93, 95%TI 1,08–3,46, p = 0,022 (Fišera precīzs tests). CC – homozigotisks CC 

genotips, CG – heterozigotisks CG genotips, GG – homozigotisks CC genotips, n – genotipu skaits 
 

IL18 -607 C/A, -656 G/T genotipu asociācija starp RA slimniekiem un kontrolgrupu 

atkarībā no RF statusa sniegta 3.25. tabulā.  
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3.25. tabula 

IL18 -607, -656 genotipu iedalījums RA slimniekiem atkarībā no pozitīva/negatīva RF 

 

SNP RF  
Ģenētiskais 

modelis 
Slimnieki Kontrolgrupa p OR, 95%TI 

rs
1

9
4

6
5

1
9
 

IL
1

8
 -

6
0

7
 

  n = 78 n = 237   

 AA/CA/CC 7/44/27 33/104/100 0,140  

RF+ Dominantais 

(AA+CA/CC) 
51/27 137/100 0,287 1,28, 0,85-1,92 

 Kodominantais 

CA/AA+CC 
44/34 104/133 0,067 1,46, 0,99-2,16 

 Recesīvais 

(AA/CA+CC) 
7/71 33/204 0,328 0,68, 0,34-1,37 

  n = 24 n = 237   

 AA/CA/CC 2/13/9 33/104/100 0,566  

RF- Dominantais 

(AA+CA/CC) 
15/9 137/100 0,829 1,20, 0,54-2,63 

 Kodominantais 

(CA/AA+CC) 
13/11 104/133 0,392 1,46, 0,68-3,13 

 Recesīvais 

(AA/GA+GG) 
2/22 33/204 0,752 0,59, 0,14-2,39 

rs
1
9
4
6
5
1
8
 

IL
1
8
 -

6
5
6
 

  n = 78 n = 237   

 TT/GT/GG 7/44/27 33/105/99 0,157  

RF+ Dominantais 

(TT+GT/GG) 
51/27 138/99 0,288 1,26, 0,84-1,89 

 Kodominantais 

(GT/TT+GG 
44/34 105/132 0,068 1,44, 0,98-2,13 

 Recesīvais 

(TT/GT+GG) 
7/71 33/204 0,328 0,68, 0,34-1,37 

  n = 24 n = 237   

 TT/GT/GG 2/13/9 33/105/99 0,585  

RF- Dominantais 

(TT+GT/GG) 
15/9 138/99 0,829 1,18, 0,54-2,59 

 Kodominantais 

(GT/TT+GG 
13/11 105/132 0,394 1,43, 0,67-3,08 

 Recesīvais 

(TT/GT+GG) 
2/22 33/204 0,752 0,59, 0,14-2,39 

p vērtība iegūta no χ
2  

vai Fišera precīzā testa, n – cilvēku skaits 

 

Nav statistiski būtiskas atšķirības IL18 -607, -656 genotipu iedalījumā RA 

slimniekiem atkarībā no pozitīva/negatīva RF. RF+ RA gadījumā genotipu iedalījumam 

p = 0,140 un 0,157, RF- RA gadījumā genotipu iedalījumam p = 0,566 un 0,585. 

Izskatot kodominanto ģenētisko modeli, novērota statistiskās atšķirības tendence IL18 -

607, -656 genotipu izplatībā RF+ RA gadījumā, p = 0,067 un p = 0,068.  

IL10 -592 C/A, -819C/T, -1082G/A genotipu asociācija starp RA slimniekiem un 

kontrolgrupu atkarībā no RF statusa sniegta 3.26. tabulā. Nav statistiski būtiskas 
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atšķirības IL10 -592, -819, -1082 gēnu genotipu iedalījumā RA slimniekiem atkarībā no 

pozitīva/negatīva RF. RF+ RA gadījumā genotipu iedalījumam p = 0,859, p = 0,918 un 

0,622, RF- RA gadījumā genotipu iedalījumam p = 0,717, p = 0,708 un 0,356. 

 

3.26. tabula 

IL10 -592, -819, -1082 genotipu iedalījums RA slimniekiem atkarībā 

no pozitīva/negatīva RF 

 

SNP RF 
Ģenētiskais 

modelis 
Slimnieki Kontrolgrupa p OR, 95% TI 

rs
1
8
0
0
8

7
2
 

IL
1
0
 -

5
9

2
 

  n = 79 n = 240   

 AA/CA/CC 7/30/42 19/85/136 0,859  

RF+ Dominantais 

(AA+CA/CC) 
37/42 104/136 0,603 1,11, 0,76-1,63 

 Recesīvais 

(AA/CA+CC) 
7/72 19/221 0,814 1,10, 0,56-2,13 

  n = 24 n = 240   

 AA/CA/CC 1/10/13 19/85/136 0,717  

RF- Dominantais 

(AA+CA/CC) 
11/13 104/136 0,832 1,10, 0,51-2,36 

 Recesīvais 

(AA/CA+CC) 
1/23 19/221 1,000 0,53, 0,08-3,73 

rs
1
8
0
0
8
7
1
 

IL
1
0
 -

8
1
9
 

  n = 79 n = 240   

 TT/CT/CC 7/30/42 20/86/134 0,918  

RF+ Dominantais 

(TT+CT/CC) 
37/42 106/134 0,697 1,08, 0,74-1,59 

 Recesīvais 

(TT/CT+CC) 
7/72 20/120 0,820 1,05, 0,54-2,05 

  n = 24 n = 240   

 TT/CT/CC 1/10/13 20/86/134 0,708  

RF- Dominantais 

(TT+CT/CC) 
11/13 106/134 1,000 1,06, 0,50-2,29 

 Recesīvais 

(TT/CT+CC) 
1/23 20/120 0,704 0,50, 0,07-3,54 

rs
1

8
0

0
8

9
6
 

IL
1

0
 -

1
0

8
2
 

  n = 79 n = 239   

 AA/GA/GG 12/41/26 48/115/76 0,622  

RF+ Dominantais 

(AA+GA/GG) 
53/26 163/76 0,890 0,96, 0,64-1,45 

 Recesīvais 

(AA/GA+GG) 
12/67 48/191 0,408 0,77, 0,45-1,33 

  n = 24 n = 239   

 AA/GA/GG 2/14/8 48/115/76 0,356  

RF- Dominantais 

(AA+GA/GG) 
16/8 163/76 1,000 0,94, 0,42-2,11 

 Recesīvais 

(AA/GA+GG) 
2/22 48/191 0,272 0,39, 0,09-1,59 

p vērtība iegūta no χ
2  

vai Fišera precīzā testa, n – cilvēku skaits 
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Genotipu iedalījums RF+ un RF- RA slimniekiem sniegts 3.27. tabulā.  

 

3.27. tabula 

Genotipu asociācija ar pozitīvu/negatīvu RF RA slimniekiem 

 

SNP 
Ģenētiskais 

modelis 
RF+ RF- p OR; 95% TI 

rs2476601 TT/CT/CC 4/26/39 1/9/13 0,963  

PTPN22 Dominantais 

(TT+CT/CC) 

30/39 10/13 1,000 1,00; 0,79-1,27 

 Recesīvais 

(TT/CT+CC) 

4/65 1/22 1,000 1,07; 0,68-1,69 

rs1324913 AA/CA/CC 14/26/29 0/9/14 0,05  

KLF12 Dominantais 

AA+CA/CC 

40/29 9/14 0,15 1,21; 0,95-1,56 

 Recesīvais 

AA/CA+CC 

14/55 0/23 0,018* 1,41; 1,23-1,63 

rs1800629 AA/GA/GG 2/14/63 0/6/18 0,559  

TNF-308G/A Dominantais 

AA+AG/GG 

16/63 6/18 0,584 0,94; 0,71-1,24 

 Recesīvais 

AA/AG+GG 

2/77 0/24 1,000 1,31; 1,18-1,46 

rs1800795 GG/CG/CC 11/42/26 6/7/11 0,108  

IL6 -174C/G Dominantais 

GG+CG/CC 
53/26 13/11 0,331 1,14; 0,90-1,46 

 Recesīvais 

GG/CG+CC 
11/68 6/18 0,218 0,82; 0,57-1,18 

rs1946519 AA/CA/CC 7/44/27 2/13/9 0,966  

IL18 -607C/A Kodominantais 

CA/AA+CC 
44/34 13/11 1,000 1,02; 0,82-1,27 

rs1946518 TT/GT/GG 7/44/27 2/13/9 0,966  

IL18 -656G/T Kodominantais 

GT/TT+GG 
44/34 13/11 1,000 1,02; 0,82-1,27 

rs1800872 AA/CA/CC 7/30/42 1/10/13 0,744  

IL10 -592C/A Dominantais 

AA+CA/CC 
37/42 11/13 1,000 1,01; 0,82-1,25 

 Recesīvais 

AA/AC+CC 
7/72 1/23 0,677 1,16; 0,87-1,54 

rs1800871 TT/CT/CC 7/30/42 1/10/13 0,744  

IL10 -819C/T Dominantais 

TT+CT/CC 
37/42 11/13 1,000 1,01; 0,82-1,25 

 Recesīvais 

TT/CT+CC 
7/72 1/23 0,677 1,16; 0,87-1,54 

rs1800896 GG/AG/AA 12/41/26 2/14/8 0,677  

IL10  

-1082A/G 

Dominantais 

GG+AG/AA 
53/26 16/8 1,000 1,00; 0,80-1,26 

 Recesīvais 

GG/AG+AA 
12/67 2/22 0,512 1,14; 0,89-1,45 

p vērtība iegūta no χ
2  

un divpusējā Fišera testa 

*AA/CC p = 0,013, OR = 1,48, 95% TI = 1,20-1,83 
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Pastāv lielas atšķirības starp KLF12 genotipu izplatību RF pozitīviem un RF 

negatīviem slimniekiem. AA, CA, CC genotipi sastopami RF pozitīviem un RF 

negatīviem slimniekiem 14 (20,3%), 26 (37,7%), 29 (42,0%) un 0 (0,0%), 9 (39,1%), 14 

(60,9%), attiecīgi, p = 0,05, kur AA genotips sastopams tikai slimniekiem ar pozitīvu 

RF (sk. 3.15. att.). Salīdzinot recesīvu ģenētisko modeli starp RF pozitīviem un RF 

negatīviem slimniekiem, arī novērotas statistiski būtiskas atšķirības. AA, CA+CC 

genotipi sastopami RF pozitīviem un RF negatīviem slimniekiem 14 (20,3%), 55 

(79,7%) un 0 (0%), 23 (100%), OR = 1,41, 95% TI = 1,23-1,64, p = 0,018. Salīdzinot 

homozigotiskus AA un CC genotipus, arī novērotas statistiski būtiskas atšķirības, OR = 

1,48, 95% TI 1,20-1,83, p = 0,013. 

 

 

3.15. att. KLF12 C/A genotipu asociācija ar pozitīvu/negatīvu RF RA slimniekiem 
 Homozigotisks AA genotips sastopams tikai slimniekiem ar pozitīvu RF, OR = 1,41, 95%TI 1,23–1,63, p 

= 0,018 (Fišera precīzs tests). AA – homozigotisks AA genotips, CA – heterozigotisks CA genotips,  

CC – homozigotisks CC genotips, n – genotipu skaits. 

 

Nav atrastas statistiski būtiskas atšķirības PTPN22 C1858T, TNFA-308 G/A, IL6 

-174 C/G, IL18 -607 C/A, IL18 -656 G/T, IL10 -592 C/A, -819C/T, -1082A/G SNP 

genotipu izplatībā starp RF pozitīviem un RF negatīviem slimniekiem, p = 0,963, p = 

0,559, p = 0,108, p = 0,966, p = 0,966, p = 0,744, p = 0,744, p = 0,677.  
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3.5.2. Genotipu asociācija ar antiCCP antivielām 

 

Analizētas genotipu izplatības atšķirības starp antiCCP pozitīviem (antiCCP+) un 

AntiCCP negatīviem (antiCCP-) RA slimniekiem un kontrolgrupu. Kā jau minēts 

iepriekš, antiCCP noteikts 73 slimniekiem, no kuriem 58 (79,45%) bija antiCCP+ un 15 

(20,55%) antiCCP-. PTPN22 C1858T genotipu asociācija starp RA slimniekiem un 

kontrolgrupu atkarībā no antiCCP esamības sniegta 3.28. tabulā. Statistiski būtiskas 

atšķirības PTPN22 C1858T genotipu iedalījumā novērotas gan antiCCP+, gan antiCCP- 

RA slimniekiem (p = 0,023 un p = 0,003). Statistiski būtiskas atšķirības PTPN22 1858T 

alēles nesošiem genotipiem novērotas starp antiCCP+ un antiCCP- RA slimniekiem un 

kontrolgrupu (p = 0,013 un p = 0,004). 

 

3.28. tabula 

PTPN22 C1858T genotipu iedalījums RA slimniekiem atkarībā no pozitīvām/negatīvām 

antiCCP antivielām 

 

SNP 
AntiCCP 

antivielas 

Ģenētiskais 

modelis 
Slimnieki Kontrolgrupa p OR, 95%TI 

rs
2
4
7
6
6
0
1
 

P
T

P
N

2
2
C

1
8
5
8
T

 

  n = 49 n = 238   

 TT/CT/CC 1/17/31 3/42/193 0,023  

AntiCCP+ Dominantais 

(TT+CT/CC) 

 

18/31 

 

45/193 

 

0,013 

 

2,07, 1,24-3,43 

 Recesīvais 

(TT/CT+CC) 

 

1/48 

 

3/235 

 

0,529 

 

1,47, 0,27-8,21 

  n = 15 n = 238   

 TT/CT/CC 0/8/7 3/42/193 0,003  

AntiCCP- Dominantais 

(TT+CT/CC) 

 

8/7 

 

45/193 

 

0,004 

 

4,31, 1,64-11,36 

 Recesīvais 

(TT/CT+CC) 

 

1/48 

 

3/235 

 

1,000 

 

--- 
p vērtība iegūta no χ

2  
vai Fišera precīzā testa, n–cilvēku skaits 

 

 

KLF12 C/A genotipu asociācija starp RA slimniekiem un kontrolgrupu atkarībā 

no antiCCP statusa sniegta 3.29. tabulā.  
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3.29. tabula 

KLF12 genotipu iedalījums RA slimniekiem atkarībā no 

pozitīvām/negatīvām antiCCP antivielām 

 

SNP 
AntiCCP 

antivielas 

Ģenētiskais 

modelis 
Slimnieki Kontrolgrupa p OR , 95% TI 

rs
1

3
2

4
9

1
3
 

K
L

F
1

2
 

  n = 49 n = 242   

 AA/AC/CC 7/18/24 18/120/104 0,137  

AntiCCP+ Dominantais 

(AA+AC/CC) 
25/24 138/104 0,528 0,82, 0,49-1,36 

 Recesīvais 

(AA/AC+CC) 

7/42 18/224 
0,157 1,78, 0,89-3,53 

  n = 15 n = 242   

 AA/AC/CC 1/6/8 18/120/104 0,732  

AntiCCP- Dominantais 

(AA+AC/CC) 
7/8 138/104 0,437 0,68, 0,25-1,81 

 Recesīvais 

(AA/AC+CC) 

1/14 18/224 
1,000 0,90, 0,12-6,44 

p vērtība iegūta no χ
2  

vai Fišera precīzā testa, n–cilvēku skaits 

 

Nav statistiski būtiskas atšķirības KLF12 genotipu izplatībā antiCCP+ un 

antiCCP- RA slimniekiem. AntiCCP+ gadījumā genotipu iedalījumam p = 0,137, un 

antiCCP- gadījumā genotipu iedalījumam p = 0,732. 

TNFA-308 G/A polimorfisma genotipu asociācija starp RA slimniekiem un 

kontrolgrupu atkarībā no antiCCP esamības sniegta 3.30. tabulā. 

Nav statistiski būtiskas atšķirības TNFA-308 polimorfisma genotipu izplatībā 

slimniekiem ar antiCCP+ un antiCCP- RA. AntiCCP+ gadījumā genotipu iedalījumam 

p = 0,790, antiCCP- gadījumā genotipu iedalījumam p = 0,805. 
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3.30. tabula 

TNFA-308 genotipu iedalījums RA slimniekiem atkarībā no 

pozitīvām/negatīvām antiCCP antivielām 

 

SNP 
AntiCCP 

antivielas 

Ģenētiskais 

modelis 
Slimnieki Kontrolgrupa p OR, 95% TI 

rs
1

8
0

0
6

2
9
 

T
N

F
A

-3
0

8
 

  n = 58 n = 230   

 (AA/AG/GG) 2/8/48 5/37/188 0,790  

AntiCCP+ Dominantais 

(AA+AG/GG) 
10/48 42/188 1,000 0,95, 0,51-1,74 

 Recesīvais 

(AA/AG+GG) 
2/56 5/225 0,631 1,43, 0,43-4,73 

  n = 15 n = 230   

 (AA/AG/GG) 0/2/13 5/37/188 0,805  

AntiCCP- Dominantais 

(AA+AG/GG) 
2/13 42/188 1,000 0,70, 0,16-3,00 

 Recesīvais 

(AA/AG+GG) 
0/15 5/225 1,000 --- 

p vērtība iegūta no χ
2  

vai Fišera precīzā testa, n – cilvēku skaits 

 

IL6 -174 G/C polimorfisma genotipu asociācija RA slimniekiem atkarībā no 

antiCCP esamības sniegta 3.31. tabulā.  

 

3.31. tabula 

IL6 -174genotipu iedalījums RA slimniekiem atkarībā no 

pozitīvām/negatīvām antiCCP antivielām 

 

SNP 
AntiCCP 

antivielas 

Ģenētiskais 

modelis 
Slimnieki Kontrolgrupa p OR, 95% TI 

rs
1

8
0

0
7

9
5
 

IL
6

 -
1
7

4
 

  n = 58 n = 240   

 (CC/GC/GG) 20/31/7 63/112/65 0,051  

AntiCCP+ Dominantais 

CC+GC/GG 
51/7 175/65 0,017 2,32, 1,10-4,89 

 Recesīvais 

CC/GC+GG 
20/38 63/177 0,253 1,36, 0,85-2,20 

  n = 15 n = 240   

 (CC/GC/GG) 6/6/3 63/112/65 0,500  

AntiCCP- Dominantais 

CC+GC/GG 
12/3 175/65 0,765 1,46, 0,42-5,00 

 Recesīvais 

CC/GC+GG 
6/9 63/177 0,244 1,80, 0,66-4,86 

p vērtība iegūta no χ
2  

vai Fišera precīzā testa, n – cilvēku skaits 
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Statistiskās atšķirības tendences novērotas starp IL6 -174 genotipu iedalījuma 

antiCCP+ RA slimniekiem (p = 0,051). Statistiski būtiskas atšķirības novēroja IL6 -

174C alēles nesošu genotipu iedalījumu antiCCP+ RA slimniekiem. Genotipu 

iedalījums slimnieku grupā ir CC+GC 51 (87,9%), GG 7 (12,1%), kontrolgrupā ir 

CC+GC 175 (72,9%), GG 65 (27,1%), OR = 2,32, 95%TI = 1,10-4,89, p = 0,017 (sk. 

3.16. att.). 

 

 

3.16. att. IL6 -174 G/C genotipu asociācija antiCCP+ RA slimniekiem 
C alēli nesošie genotipi sastopami biežāk antiCCP+ RA slimnieku grupā, n = 51 (87,9%) nekā 

kontrolgrupā, n = 175 (72,9%), OR = 2,32, 95%TI 1,10–4,89, p = 0,017 (Fišera precīzs tests). CC – 

homozigotisks CC genotips, CG – heterozigotisks CG genotips, GG – homozigotisks CC genotips, n – 

genotipu skaits. 

 

Nav statistiski būtiskas atšķirības IL6 -174 genotipu izplatībā slimniekiem ar 

antiCCP- RA. AntiCCP- gadījumā genotipu iedalījumam p = 0,500. 

IL18 -607 C/A, -656 G/T genotipu asociācija starp RA slimniekiem un 

kontrolgrupu atkarībā no antiCCP statusa sniegta 3.32. tabulā.  

Nav statistiski būtiskas atšķirības IL18 -607, -656 genotipu iedalījumā RA 

slimniekiem atkarībā no antiCCP esamības. AntiCCP+ RA gadījumā genotipu 

iedalījumam p = 0,204 un 0,226,antiCCP- RA gadījumā genotipu iedalījumam p = 

0,295 un 0,297. Izskatot kodominanto ģenētisko modeli, novērota statistiskās atšķirības 

tendence IL18 -607 genotipu izplatībā antiCCP+ RA gadījumā, p = 0,080.  
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3.32. tabula 

IL18 -607, -656 genotipu iedalījums RA slimniekiem atkarībā no 

pozitīvām/negatīvām antiCCP antivielām 

 

SNP 
AntiCCP 

antivielas 

Ģenētiskais 

modelis 
Slimnieki 

Kontrolgrup

a 
p OR , 95% TI 

rs
1

9
4

6
5

1
9
 

IL
1

8
 -

6
0

7
 

  n = 58 n = 237   

 (AA/CA/CC) 6/33/19 33/104/100 0,204  

AntiCCP+ Dominantais 

(AA+CA/CC) 
39/19 137/100 0,232 1,39, 0,85-2,28 

 Kodominantais 

CA/AA+CC 
33/25 104/133 0,080 1,52, 0,96-2,42 

 Recesīvais 

(AA/CA+CC) 
6/52 33/204 0,665 0,76, 0,35-1,64 

  n = 15 n = 237   

 (AA/CA/CC) 0/8/7 33/104/100 0,295  

AntiCCP- Dominantais 

(AA+CA/CC) 
8/7 137/100 0,791 0,84, 0,32-2,25 

 Kodominantais 

(CA/AA+CC) 
8/7 104/133 0,594 1,43, 0,53-3,82 

 Recesīvais 

(AA/GA+GG) 
0/15 33/204 0,231 --- 

rs
1
9
4
6
5
1
8
 

IL
1
8
 -

6
5
6
 

  n = 58 n = 237   

 (TT/GT/GG) 6/33/19 33/105/99 0,226  

AntiCCP+ Dominantais 

(TT+GT/GG) 
39/19 138/99 0,234 1,37, 0,83-2,45 

 Kodominantais 

(GT/TT+GG 
33/25 105/132 0,106 1,5, 0,94-2,40 

 Recesīvais 

(TT/GT+GG) 
6/52 33/204 0,665 0,76, 0,35-1,64 

  n = 15 n = 237   

 (TT/GT/GG) 0/8/7 33/105/99 0,297  

AntiCCP- Dominantais 

(TT+GT/GG) 
8/7 138/99 0,790 0,83, 0,31-2,22 

 Kodominantais 

(GT/TT+GG 
8/7 105/132 0,596 1,41, 0,53-3,76 

 Recesīvais 

(TT/GT+GG) 
0/15 33/204 0,231 --- 

p vērtība iegūta no χ
2  

vai Fišera precīzā testa, n–cilvēku skaits 

 

IL10 -592 C/A, -819 C/T, -1082 G/A genotipu asociācija RA slimniekiem atkarībā 

no antiCCP antivielu esamības sniegta 3.33. tabulā.  
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3.33. tabula 

IL10 -592, -819, -1082 genotipu iedalījums RA slimniekiem atkarībā no 

pozitīvām/negatīvām antiCCP antivielām 

 

 

SNP 

AntiCCP 

antivielas 

Ģenētiskais 

modelis 
Slimnieki Kontrolgrupa p OR , 95% TI 

rs
1

8
0

0
8

7
2
 

IL
1

0
 -

5
9

2
 

  n = 58 n = 240   

 (AA/CA/CC) 6/20/32 19/85/136 0,836  

AntiCCP+ Dominantais 

(AA+CA/CC) 
26/32 104/136 0,883 1,05, 0,66-1,67 

 Recesīvais 

(AA/CA+CC) 
6/52 19/221 0,597 1,26, 0,60-2,64 

  n = 15 n = 240   

 (AA/CA/CC) 1/5/9 19/85/136 0,964  

AntiCCP- dominante 

(AA+CA/CC) 
6/9 104/136 1,000 0,88, 0,32-2,40 

 Recesīvais 

(AA/CA+CC) 
1/14 19/221 1,000 0,84, 0,12-6,06 

rs
1
8
0
0
8
7
1
 

IL
1
0
 -

8
1
9
 

  n = 58 n = 240   

 (TT/CT/CC) 6/20/32 20/86/134 0,885  

AntiCCP+ Dominantais 

(TT+CT/CC) 
26/32 106/134 1,000 1,02, 0,64-1,63 

 Recesīvais 

(TT/CT+CC) 
6/52 20/220 0,608 1,21, 0,57-2,54 

  n = 15 n = 240   

 (TT/CT/CC) 1/5/9 20/86/134 0,944  

AntiCCP- Dominantais 

(TT+CT/CC) 
6/9 106/134 0,796 0,85, 0,31-2,32 

 Recesīvais 

(TT/CT+CC) 
1/14 20/220 1,000 0,80, 0,11-5,76 

rs
1
8
0
0
8
9
6
 

IL
1

0
 -

1
0
8
2
 

  n = 58 n = 239   

 (AA/GA/GG) 12/26/20 48/115/76 0,896  

AntiCCP+ Dominantais 

(AA+GA/GG) 
38/20 163/76 0,755 0,91, 0,56-1,47 

 Recesīvais 

(AA/GA+GG) 
12/46 48/191 1,000 1,03, 0,58-1,82 

  n = 15 n = 239   

 (AA/GA/GG) 1/8/6 48/115/76 0,429  

AntiCCP- Dominantais 

(AA+GA/GG) 
9/6 163/76 0,572 0,72, 0,26-1,94 

 Recesīvais 

(AA/GA+GG) 
1/14 48/191 0,316 0,30, 0,04-2,22 

p vērtība iegūta no χ
2  

vai Fišera precīzā testa, n–cilvēku skaits 

 

Nav statistiski būtiskas atšķirības IL10 -592, -819, -1082 gēnu genotipu izplatībā 

RA slimniekiem atkarībā no antiCCP esamības. AntiCCP+ RA gadījumā genotipu 

sadalījumam p = 0,836, p = 0,885 un p = 0,896, antiCCP- RA gadījumā genotipu 

sadalījumam p = 0,964, p = 0,944 un p = 0,429. 
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Genotipu iedalījums starp antiCCP+ un antiCCP- RA slimniekiem sniegts 3.34. 

tabulā. 

 

3.34. tabula 

Genotipu asociācija ar pozitīvām/negatīvām antiCCP antivielām RA slimniekiem 

 

SNP 
Ģenētiskais 

modelis 
AntiCCP+ AntiCCP- p OR; 95% TI 

rs2476601 TT/CT/CC 1/17/31 0/8/7 0,394  

PTPN22 

C1858T 

Dominantais 

(TT+CT/CC) 
18/31 8/7 0,368 0,85; 0,63-1,14 

 Recesīvais 

(TT/CT+CC) 
1/48 0/15 1,000 1,31; 1,14-1,51 

rs1324913 AA/CA/CC 7/18/24 1/6/8 0,737  

KLF12 Dominantais 

AA+CA/CC 
15/24 7/8 1,000 1,04; 0,79-1,37 

 Recesīvais 

AA/CA+CC 
7/42 1/14 0,668 1,17; 0,86-1,58 

rs1800629 AA/GA/GG 2/8/48 0/2/13 0,763  

TNF -308G/A Dominantais 

AA+AG/GG 
10/48 2/13 1,000 1,06; 0,80-1,41 

 Recesīvais 

AA/AG+GG 
2/56 0/15 1,000 1,27; 1,12-1,43 

rs1800795 GG/CG/CC 7/31/20 3/6/6 0,584  

IL6 -174C/G Dominantais 

GG+CG/CC 
38/20 9/6 0,766 1,05; 0,82-1,35 

 Recesīvais 

GG/CG+CC 
7/51 3/12 0,419 0,87; 0,57-1,32 

rs1946519 AA/CA/CC 6/33/19 0/8/7 0,329  

IL18 -607C/A Kodominantais 

CA/AA+CC 
33/25 8/7 1,000 1,03; 0,81-1,31 

rs1946518 TT/GT/GG 6/33/19 0/8/7 0,329  

IL18 -656G/T Kodominantais 

GT/TT+GG 
33/25 8/7 1,000 1,03; 0,81-1,31 

rs1800872 AA/CA/CC 6/20/32 1/5/9 0,895  

IL10 -

592C/A 

Dominantais 

AA+CA/CC 
26/32 6/9 0,779 1,04; 0,83-1,31 

 Recesīvais 

AA/AC+CC 
6/52 1/14 1,000 1,09; 0,78-1,51 

rs1800871 TT/CT/CC 6/20/32 1/5/9 0,895  

IL10 -819C/T Dominantais 

TT+CT/CC 
26/32 6/9 0,779 1,04; 0,83-1,31 

 Recesīvais 

TT/CT+CC 
6/52 1/14 1,000 1,09; 0,78-1,51 

rs1800896 GG/AG/AA 12/26/20 1/8/6 0,449  

IL10 -

1082A/G 

Dominantais 

GG+AG/AA 
38/20 9/6 0,766 1,05; 0,82-1,35 

 Recesīvais 

GG/AG+AA 
12/46 1/14 0,279 1,20; 0,98-1,49 

p vērtība iegūta no χ
2  

un divpusīga Fišera testa 
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Izskatot genotipu izplatību RA slimnieku grupā atkarībā no 

pozitīvām/negatīvām antiCCP antivielām, nav atrastas statistiski būtiskas atšķirības 

PTPN22 C1858T, KLF12 C/A, TNFA-308 G/A, IL6 -174 C/G, IL18 -607 C/A, IL18 -

656 G/T, IL10 -592 C/A, -819C/T, -1082A/G polimorfismiem genotipu iedalījumā starp 

antiCCP+ un antiCCP-slimniekiem, p = 0,394, p = 0,737, p = 0,763, p = 0,584, p = 

0,329, p = 0,329, p = 0,895, p = 0,895, p = 0,449.  

 

 

3.6. Medikamentozās terapijas atšķirības slimniekiem ar dažādu reimatoīdā 

artrīta aktivitāti 

 

Analizējot RA slimnieku ārstēšanā izmantotos medikamentus, no 105 RA 

slimniekiem: 

1. 10 slimnieki netika ārstēti ar glikokortikoīdiem un netika izmantota arī RA bāzes 

terapija (tie bija slimnieki, kam pirmo reizi tika konstatēts RA, kas nepanesa 

preparātus un citu faktoru dēļ); 

2. 26 slimnieku ārstēšanā tika pielietota monoterapija, no tiem 11 slimnieki tika 

ārstēti ar glikokortikoīdiem, 1 – ar metotreksātu, 5 – ar sulfasalazīnu, 5 – ar 

plakvenīlu un 5 – ar leflunomīdu; 

3. 39 slimnieku ārstēšanā tika izmantoti divi preparāti, no tiem  

 25 tika ārstēti ar glikokortikoīdiem kombinācijā ar metotreksātu (2 

slimnieki) vai sulfasalazīnu (3), vai plakvenīlu (4), vai leflunomīdu (5);  

 9 – ar metotreksātu kombinācijā ar sulfasalazīnu (1) vai plakvenīlu (2), 

vai leflunomīdu (1), vai bioloģisku preparātu (golimumabu vai 

certolizumabu) (5); 

 4 – ar sulfasalazīnu kombinācijā ar plakvenīlu (3) vai leflunomīdu (1);  

 viens slimnieks – plakvenīlu kombinācijā ar leflunomīdu; 

4. 30 RA slimnieku ārstēšanā tika pielietoti trīs preparāti, no tiem  

 18 slimnieki tika ārstēti ar glikokortikoīdiem un metotreksātu 

kombinācijā ar sulfasalazīnu (2) vai plakvenīlu (4), vai leflunomīdu (6), 

vai bioloģisku preparātu (golimumābu vai certolizumabu) (11);  
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 septiņi – ar glikokortikoīdiem un sulfasalazīnu kombinācijā ar plakvenīlu 

(6) vai leflunomīdu (1);  

 viens – ar glikokortikoīdiem, plakvenīlu un leflunomīdu;  

 trīs – ar plakvenīlu un leflunomīdu kombinācijā ar metotreksātu (1) vai 

sulfasalazīnu (2); 

 viens – ar metotreksātu, sulfasalazīnu un plakvenīlu. 

Lai atrastu imūnsupresīvās terapijas atšķirības slimniekiem ar dažādām slimības 

aktivitātes pakāpēm, izdalītas divas imunosupresīvās terapijas grupas:  

 grupa A: nesaņem terapiju, saņem monoterapiju, saņem divus un trīs 

preparātus; 

 grupa B: nesaņem terapiju, saņem glikokortikoīdus mono vai kombinētā 

terapijā un saņem citus imunosupresīvos medikamentus. 

Imūnsupresīvās terapijas atšķirības slimniekiem ar dažādām slimības aktivitātes 

pakāpēm pēc DAS28 A un B grupas slimniekiem sniegti 3.35. un 3.36. tabulā. 

 

3.35. tabula 

Imunosupresīvās terapijas grupas (A) slimniekiem ar dažādām slimības 

aktivitātes pakāpēm 

 

Slimības 

aktivitātes 

rādītājs 

Slimības 

aktivitātes 

pakāpe 

Imunosupresīvās terapijas grupas p 

Nesaņem 

terapiju 

Viens 

medikaments 

Divi 

medikamenti 

Trīs 

medikamenti 

  n = 10 n = 26 n = 39 n = 30  

DAS28 remisija 1 (10,0) 1 (3,8) 3 (7,7) 0 (0) 0,779 

(EGĀ) viegla 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (3,3)  

 vidēja 4 (40,0) 12 (46,2) 19 (48,7) 14 (46,7)  

 smaga 5 (50,0) 13 (50,0) 17 (43,6) 15 (50,0)  

  n = 10 n = 25 n = 39 n = 30  

DAS28 remisija 1 (10,0) 1 (4,0) 4 (10,3) 2 (6,7) 0,981 

(CRO) viegla 0 (0) 1 (4,0) 1 (2,6) 0 (0)  

 vidēja 5 (50,0) 14 (56,0) 21 (53,8) 17 (56,7)  

 smaga 4 (40,0) 9 (36,0) 13 (33,3) 11 (36,7)  
Dati parādīti kā n (%) 
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3.36. tabula 

Imunosupresīvās terapijas grupas (B) slimniekiem ar dažādām slimības 

aktivitātes pakāpēm 

 

Dati parādīti kā n (%) 

 

Neskatoties uz to, ka kombinētā terapija (grupa A) un glikokortikoīdi (grupa B) 

var aktīvi ietekmēt slimības aktivitāti, Hī kvadrāta tests parāda, ka imunosupresīvās 

terapijas grupas starp noteiktām RA aktivitātes grupām statistiski ticami neatšķiras. 

Tādēļ turpmākajā analīzē šīs slimnieku grupas pēc saņemtajiem medikamentiem netiks 

dalītas.  

 

3.7. Genotipu asociācija ar reimatoīdā artrīta aktivitāti 

 

Darbā salīdzināti RA aktivitātes raksturlielumi – JLS28, PLS28, slimnieka VAS 

sāpju un slimības aktivitāte, VAS ārsta vērtēta slimības aktivitāte, EGĀ un CRO, 

modificēts slimības aktivitātes rādītājs DAS28 ar pētāmo SNP genotipu izplatību. 

Ņemot vērā, ka CRO raksturlielumiem ir nepareizs sadalījums, salīdzinājums ar 

pētāmiem SNP genotipiem veikts atsevišķi. 

Pastāv būtiskas atšķirības starp IL10 -592 C/A genotipu izplatību un RA 

aktivitāti (sk. 3.37. tab.): JLS28 (p = 0,009), VAS ārsta vērtēta slimības aktivitāte (p = 

0,025), EGĀ (p = 0,049), DAS28 EGĀ (p = 0,018) (sk. 3.17. – 3.20. att.). 

 

Slimības 

aktivitātes 

rādītājs 

Slimības 

aktivitātes 

pakāpe 

Imunosupresīvās terapijas grupas p 

Nesaņem 

terapiju 

Glikokortikoīdi  Citi 

  n = 10 n = 62 n = 33  

DAS28 remisija 1 (10,0) 3 (4,8) 1 (3,0) 0,935 

(EGĀ) viegla 0 (0) 1 (1,6) 0 (0)  

 vidēja 4 (40,0) 28 (45,2) 17 (51,5)  

 smaga 5 (50,0) 30 (48,4) 15 (45,5)  

  n = 10 n = 62 n = 32  

DAS28 remisija 1 (10,0) 6 (9,7) 1 (3,1) 0,922 

(CRO) viegla 0 (0) 1 (1,6) 1 (3,1)  

 vidēja 5 (50,0) 33 (53,2) 19 (59,4)  

 smaga 4 (40,0) 22 (35,5) 11 (34,4)  
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3.37. tabula 

IL10 -592 genotipu asociācija ar RA aktivitāti 

 

 Genotips Vidējais ± SD 95% TI p 

JLS28 AA(8) 7,88±3,83 4,67-11,08 0,009 
 CA(41) 10,49±5,97 8,60-12,37  

 CC(56) 7,07±5,02 5,73-8,42  
PLS28 AA(8) 7,00±2,98 4,51-9,49 0,313 

 CA(41) 7,61±4,97 6,04-9,18  

 CC(56) 6,21±4,19 5,09-7,34  
VAS sāpju AA(8) 48,63±31,04 22,67-74,58 0,181 
vērtējums CA(41) 51,63±27,12 43,07-60,20  

 CC(56) 42,57±19,96 37,23-47,92  
VAS AA(8) 54,00±30,45 28,54-79,46 0,565 

slimības CA(41) 49,68±25,17 41,74-57,63  
aktivitāte CC(56) 45,88±21,99 39,99-51,76  
VAS ārsta AA(8) 43,25±18,38 27,88-58,62 0,025 
vērtējumā CA(41) 37,98±19,53 31,81-44,14  

 CC(56) 30,16±14,17 26,37-33,96  
EGA AA(8) 39,88±15,20 27,17-52,57 0,049 

 CA(41) 31,56±18,07 25,86-37,26  

 CC(56) 25,61±17,02 21,05-30,16  
DAS28 (EGĀ) AA(8) 5,54±1,04 4,67-6,41 0,018 

 CA(41) 5,40±1,14 5,04-5,75  

 CC(56) 4,74±1,29 4,39-5,08  
DAS28(CRO) AA(8) 4,96±1,08 4,06-5,86 0,063 

 CA(41) 4,87±1,52 4,50-5,23  

 CC(55) 4,34±1,18 4,02-4,66  
p vērtība iegūta no ANOVA testa, n – genotipu skaits 
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3.17. att. IL10 -592 genotipu asociācija ar vidējo JLS28 
A alēli nesošie genotipi sastopami biežāk ar lielāku JLS28 skaitu, p = 0,009 (ANOVA). JLS – jutīgo 

locītavu skaits, n – genotipu skaits 

 

 
3.18. att. IL10 -592 genotipu asociācija ar vidējo ārsta vērtējumu (VAS) 

A alēli nesošie genotipi sastopami biežāk ar lielāku vidējo ārsta vērtējumu (VAS), p = 0,025 (ANOVA). 

VAS – vizuālā analogā skala (mm), n – genotipu skaits 
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3.19. att. IL10 -592 C/A genotipu asociācija ar vidējo EGĀ 

A alēle nesošie genotipi sastopami biežāk ar lielāku vidējo EGĀ, p = 0,049 (ANOVA). EGĀ – eritrocītu 

grimšanas ātrums (mm/st), n – genotipu skaits 

 

 

 

3.20. att. IL10 -592 C/A genotipu asociācija ar vidējo DAS28 (EGĀ) 
A alēli nesošie genotipi sastopami biežāk ar lielāku vidējo DAS28 (EGĀ), p = 0,018 (ANOVA). DAS28 

(EGĀ) – slimības aktivitātes rādītājs, aprēķināts, izmantojot EGĀ raksturlielumus, EGĀ – eritrocītu 

grimšanas ātrums (mm/st), n – genotipu skaits 
 

Pastāv statistiskās atšķirības tendence starp IL10 -592 C/A genotipu izplatību un 

DAS28 CRO (p = 0,063) (sk. 3.21. att.). AA genotips sastopams biežāk ar lielāku vidēju 
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vērtību. Nav atrasta saistība starp šo genotipu izplatību un EGĀ, slimnieka VAS sāpju 

un slimības aktivitātes raksturlielumiem. 

 

 

3.21. att. IL10 -592 C/A genotipu asociācija ar vidējo DAS28 (CRO) 
A alēli nesošie genotipi sastopami biežāk ar lielāku vidējo DAS28 (CRO), p = 0,063 (ANOVA). DAS28 

(CRO)– slimības aktivitātes rādītājs, aprēķināts, izmantojot CRO raksturlielumus, CRO – C reaktīvais 

olbaltums (mg/l), n – genotipu skaits 

 

Līdzīgas statistiski būtiskas atšķirības novērotas arī starp IL10 -819 C/T 

genotipu izplatību un RA aktivitāti (sk. 3.38. tab.), kur DAS28(EGĀ) p = 0,018, JLS28 

p = 0,009, VAS ārsta vērtēta slimības aktivitāte p = 0,025. Vērojama statistiskās 

atšķirības tendence starp IL10 -819C/T genotipu izplatību un DAS28(CRO), p = 0,063. 

TT genotips sastopams biežāk ar lielāku vidēju vērtību. Nav atrasta saistība starp šo 

genotipu izplatību un EGĀ, slimnieka VAS sāpju un slimības aktivitāti. 

 

3.38. tabula 

IL10 -819 genotipu asociācija ar RA aktivitāti 

 

 Genotips Vidējais ± SD 95% TI p 

JLS28 TT(8) 7,88±3,83 4,67-11,08 0,009 

 CT(41) 10,49±5,97 8,60-12,37  

 CC(56) 7,07±5,02 5,73-8,42  

PLS28 TT(8) 7,00±2,98 4,51-9,49 0,313 

 CT(41) 7,61±4,97 6,04-9,18  

 CC(56) 6,21±4,19 5,09-7,34  
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4.38. tabulas turpinājums 

 Genotips Vidējais ± SD 95% TI p 

VAS sāpju TT(8) 48,63±31,04 22,67-74,58 0,181 

vērtējums CT(41) 51,63±27,12 43,07-60,20  

 CC(56) 42,57±19,96 37,23-47,92  

VAS TT(8) 54,00±30,45 28,54-79,46 0,565 

slimības CT(41) 49,68±25,17 41,74-57,63  

aktivitāte CC(56) 45,88±21,99 39,99-51,76  

VAS ārsta TT(8) 43,25±18,38 27,88-58,62 0,025 

vērtējumā CT(41) 37,98±19,53 31,81-44,14  

 CC(56) 30,16±14,17 26,37-33,96  

EGA TT(8) 39,88±15,20 27,17-52,57 0,049 

 CT(41) 31,56±18,07 25,86-37,26  

 CC(56) 25,61±17,02 21,05-30,16  

DAS28 (EGĀ) TT(8) 5,54±1,04 4,67-6,41 0,018 

 CT(41) 5,40±1,14 5,04-5,75  

 CC(56) 4,74±1,29 4,39-5,08  

DAS28 (CRO) TT(8) 4,96±1,08 4,06-5,86 0,063 

 CT(41) 4,87±1,52 4,50-5,23  

 CC(55) 4,34±1,18 4,02-4,66  
p vērtība iegūta no ANOVA testa, n – genotipu skaits 

 

Nav atrastas statistiski būtiskas atšķirības un asociācijas starp TNFA, IL18, IL6, 

IL10-1082, PTPN22, KLF12 pētāmo SNP genotipu izplatībā un RA aktivitāti (sk. 

pielikumu 8.1. – 8.7. tab.). Nav arī atrastas statistiski būtiskas atšķirības starp visiem 

pētāmajiem SNP genotipiem un CRO vidējiem rangiem (p>0,05) (sk. pielikumu 8.8. 

tab.).  

 

 

3.8. Genotipu asociācija ar reimatoīdā artrīta smagumu 

 

Analizēti genotipu izplatības atšķirības starp RA slimniekiem un kontrolgrupu 

atkarībā no rentgenoloģiskās stadijas. Kā minēts jau iepriekš, I rentgenstadija ir 8 

(7,6%), II 19 (18,1%), III 75 (71,4%) un IV 3 (2,9%) slimniekiem. Slimnieki ar erozīvu 

artrītu III un IV stadijā apvienoti vienā grupā un pārējie slimnieki ar I un II stadiju citā 

grupā. 

PTPN22 C1858T genotipu iedalījums starp RA slimniekiem un kontrolgrupu 

atkarībā no RTG stadijas sniegts 3.39. tabulā.  
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3.39. tabula 

PTPN22 C1858T (rs2476601) genotipu sadalījums RA slimniekiem atkarībā no 

rentgenoloģiskās stadijas 

 

RTG 

stadija 

Ģenētiskais 

modelis 
Slimnieki Kontrolgrupa p 

a
 p 

b
 OR, 95%TI 

  n = 25 n = 238    

 (TT/CT/CC) 0/10/15 3/42/193 0,026 0,017 1,11, 1,02-1,22 

I – II Dominantais 

(TT+CT/CC) 
10/15 45/193 0,020 0,016 3,00, 1,23-7,31 

 Recesīvais 

(TT/CT+CC) 
0/25 3/235 1,000 0,999 -- 

  n = 69 n = 238    

 (TT/CT/CC) 5/26/38 3/42/193 0,00002 0,00006 1,28, 1,06-1,20 

III – IV Dominantais 

(TT+CT/CC) 
31/38 45/193 0,00003 0,00008 3,35, 1,84-6,10 

 Recesīvais 

(TT/CT+CC) 
5/64 3/235 0,016 0,023 5,8, 1,28-26,07 

p
a
 vērtība iegūta no χ 

2 
vai Fišera precīzā testa 

p
b
 vērtība iegūta no loģistikas regresijas ar korekciju pēc dzimuma, vecuma un smēķēšanas statusa. 

Varbūtību attiecība (OR) atbilst Exp (B) vērtībai no loģistikas regresijas  

 

Statistiski būtiskas atšķirības PTPN22 genotipu iedalījumā novērotas RA 

slimniekiem atkarībā no RTG stadijas. TT, CT, CC genotipi slimniekiem ar I – IIRTG 

stadiju ir 0 (0%), 10 (40,0%), 15 (60,0%), ar III – IVRTG stadiju ir 5 (7,2%), 26 

(37,7%), 38 (55,1%), kontrolgrupa ir 3 (1,3%), 42 (17,6%), 193 (81,1%), p = 0,026 un p 

= 0,00005. T alēli nesošie genotipi sastopami 10 (40,0%) slimniekiem ar I – II RTG 

stadiju un 31 (44,9%) slimniekam ar III – IV RTG stadiju, salīdzinot ar 45 (18,9%) 

cilvēkiem kontrolgrupā. 

Statistiski būtiskas atšķirības saglabājas arī pēc loģistikas regresijas lietošanas ar 

koriģēšanu pēc dzimuma, vecuma un smēķēšanas statusa (OR = 1,11, 95% TI = 1,02-

1,22, p = 0,017 un OR = 1,28, 95% TI = 1,06-1,20, p = 0,00006) (sk. 3.22. att.). 

Dominantiem un recesīviem PTPN22 1858T ģenētiskiem modeļiem arī novērotas 

statistiski būtiskas atšķirības. 
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3.22. att. PTPN22 C1858T genotipu asociācija RA slimniekiem ar III – IV RTG stadiju 
T alēli nesošie genotipi sastopami biežāk RA slimniekiem ar III – IV RTG stadiju, OR = 3,35, 95%TI RA 

slimnieki 1,84 – 6,10, p = 0,00008 (loģistiska regresija). TT – homozigotisks TT genotips, CT – 

heterozigotisks CT genotips, CC – homozigotisks CC genotips, n – genotipu skaits 

 

KLF12 C/A genotipu iedalījums starp RA slimniekiem un kontroli atkarībā no 

RTG stadijām parādīts 3.40. tabulā.  

 

3.40. tabula 

KLF12 C/A (rs1324913) genotipu sadalījums RA slimniekiem atkarībā no 

rentgenoloģiskās stadijas 

 

RTG 

stadija 

Ģenētiskais 

modelis 
Slimnieki Kontrolgrupa p

a
 p

b
 OR, 95%TI 

  n = 25 n = 242    

  (AA/AC/CC) 2/12/11 18/120/104 0,987 0,841 0,99, 0,91-1,08 

I – II  Dominantais 

(AA+AC/CC) 
14/11 138/104 1,000 0,834 0,91, 0,39-2,13 

  Recesīvais 

(AA/AC+CC) 
2/23 18/224 1,000 0,911 1,09, 0,23-5,10 

  n = 69 n = 242    

  (AA/AC/CC) 13/23/33 18/120/104 0,481 0,629 0,99, 0,93-1,04 

III– IV Dominantais 

(AA+AC/CC) 
36/33 138/104 0,492 0,512 0,83, 0,47-1,45 

 Recesīvais 

(AA/AC+CC) 
13/56 18/224 0,010 0,010 2,93, 1,29-6,66 

p
a
 vērtība iegūta no χ 

2 
vai Fišera precīzā testa 

p
b
 vērtība iegūta no loģistikas regresijas ar korekciju pēc dzimuma, vecuma un smēķēšanas statusa. 

Varbūtību attiecība (OR) atbilst Exp (B) vērtībai no loģistikas regresijas  

 

Nav statistiski būtiskas atšķirības starp KLF12 polimorfisma genotipu izplatību 

RA slimniekiem atkarībā no RTG stadijas. AA, CA, CC genotipi slimniekiem ar I – II 

RTG stadiju ir 2 (8,0%), 12 (48,0%), 11 (44,0%), ar III – IV RTG stadiju 13 (18,8%), 

TT 

7% 

CT 

38% 
CC 

55% 

RA slimnieki ar III-IV 

RTG stadiju 

TT 

1% 

CT 

18% 

CC 

81% 

Kontrolgrupa 
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23 (33,3%), 33 (47,8%) un kontrolgrupu 18 (7,4%), 120 (49,6%), 104 (43,0%). Izskatot 

recesīvu alēļu ģenētisko modeli III – IV RTG grupā, pastāv statistiski būtiskas atšķirības 

AA genotipa izplatībā RA slimniekiem. AA genotips sastopams 13 (18,8%) 

slimniekiem un 18 (7,4%) gadījumiem kontrolgrupā, salīdzinot ar AC+CC genotipiem 

slimniekiem un kontrolgrupā 56 (81,2%) un 224 (92,6%) (sk. 3.23. att.). Statistiski 

būtiskas atšķirības saglabājas arī pēc loģistikas regresijas lietošanas ar koriģēšanu pēc 

dzimuma, vecuma un smēķēšanas statusa, OR = 2,93, 95% TI = 1,29-6,66, p = 0,01. 

 

 

3.23. att.KLF12 C/A genotipu asociācija RA slimniekiem ar III–IV RTG stadiju 

Homozigotisks AA genotips sastopams biežāk RA slimniekiem ar III–IV RTG stadiju, OR = 2,93, 95%TI 

1,29–6,66, p = 0,010 (loģistiska regresija). AA – homozigotisks AA genotips, CA – heterozigotisks CA 

genotips, CC – homozigotisks CC genotips, n – genotipu skaits. 

 

TNFA -308 G/A genotipu iedalījums RA slimniekiem atkarībā no RTG stadijas 

sniegts 3.41. tabulā.  

Netika novērotas statistiski būtiskas atšķirības starp TNF-308 G/A genotipu 

izplatību RA slimniekiem atkarībā no RTG stadijas. AA, GA, GG genotipi slimniekiem 

ar I – II RTG stadiju ir 1 (16,7%), 5 (18,5%), 21 (77,8%), ar III – IV RTG stadiju 1 

(1,3%), 15 (19,2%), 62 (79,5%) un kontrolgrupā 5(2,2%), 37 (16,1%), 188 (81,7%), p = 

0,829 un p = 0,735. 
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3.41. tabula 

TNFA -308 G/A (rs1800629) genotipu sadalījums RA slimniekiem atkarībā no 

rentgenoloģiskās stadijas 

 

RTG 

stadija 

Ģenētiskais 

modelis 
Slimnieki Kontrolgrupa p

a
 p

b
 OR, 95%TI 

  n = 27 n = 230    

 (AA/AG/GG) 1/5/21 5/37/188 0,829 0,618 1,03, 0,93-1,13 

I – II Dominantais 

(AA+AG/GG) 
6/21 42/188 0,605 0,627 1,28, 0,48-3,42 

 Recesīvais 

(AA/AG+GG) 
1/26 5/225 0,490 0,611 1,80, 0,19-17,17 

  n = 78 n = 230    

 (AA/AG/GG) 1/15/62 5/37/188 0,735 0,743 1,01, 0,95-1,08 

III–IV Dominantais 

(AA+AG/GG) 
16/62 42/188 0,738 0,731 1,13, 0,57-2,21 

 Recesīvais 

(AA/AG+GG) 
1/77 2/225 1,000 0,711 0,66, 0,07-6,04 

p
a
 vērtība iegūta no χ 

2 
vai Fišera precīzā testa 

p
b
 vērtība iegūta no loģistikas regresijas ar korekciju pēc dzimuma, vecuma un smēķēšanas statusa. 

Varbūtību attiecība (OR) atbilst Exp (B) vērtībai no loģistikas regresijas  

 

IL6 -174 G/C genotipu iedalījums RA slimniekiem atkarībā no RTG stadijas 

sniegts 3.42. tabulā.  

 

3.42. tabula 

IL6 -174 G/C (rs1800795) genotipu sadalījums RA slimniekiem atkarībā no 

rentgenoloģiskās stadijas 

 

RTG 

stadija 

Ģenētiskais 

modelis 
Slimnieki Kontrolgrupa p

a
 p

b
 OR, 95%TI 

  n = 27 n = 240    

 (CC/GC/GG) 9/16/2 63/112/65 0,082 0,028 1,17, 1,02-1,34 

I – II Dominantais 

CC+GC/GG 
25/2 175/65 0,033 0,028 5,19, 1,19-22,64 

 Recesīvais 

CC/GC+GG 
9/18 63/177 0,493 0,458 1,39, 0,59-3,28 

  n = 78 n = 240    

 (CC/GC/GG) 29/34/15 63/112/65 0,136 0,050 1,07, 1,00-1,13 

III – IV Dominantais 

CC+GC/GG 
63/15 175/65 0,179 0,064 1,85, 0,97-3,55 

 Recesīvais 

CC/GC+GG 
29/49 63/177 0,084 0,059 1,78, 0,98-3,05 

p
a
 vērtība iegūta no χ 

2 
vai Fišera precīzā testa 

p
b
 vērtība iegūta no loģistikas regresijas ar korekciju pēc dzimuma, vecuma un smēķēšanas statusa. 

Varbūtību attiecība (OR) atbilst Exp (B) vērtībai no loģistikas regresijas  
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Statistiski būtiskas atšķirības IL6 -174 G/C genotipu iedalījumā novērotas starp 

RA slimniekiem ar I – II RTG stadiju un kontrolgrupu. C alēli nesošie genotipi 

sastopami 25 (92,6%) slimniekiem ar I – II RTG stadiju, salīdzinot ar 175 (72,9%) 

cilvēkiem kontrolgrupā, p = 0,033. Statistiski būtiskas atšķirības saglabājas arī pēc 

loģistikas regresijas pielietošanas ar koriģēšanu pēc dzimuma, vecuma un smēķēšanas 

statusa (OR = 5,19, 95% TI = 1,19-22,64, p = 0,028). Statistiski nozīmīga tendence IL6 

-174 G/C genotipu iedalījumā novērota arī slimniekiem ar III – IV RTG stadiju un 

kontrolgrupā, CC, GC, GG genotipi sastopami 29 (37,2%), 34(43,6%), 15(19,2%) 

slimniekiem un 63(26,3%), 112(46,7%), 65(27,1%) kontrolgrupā.  

IL18 -607 C/A, -656 G/T genotipu iedalījums RA slimniekiem atkarībā no RTG 

stadijas sniegts 3.43. tabulā.  

 

3.43. tabula 

IL18 -607C/A (rs1946519), -656G/T (rs1946518) genotipu sadalījums RA slimniekiem 

atkarībā no rentgenoloģiskās stadijas 

 

RTG 

stadija 

Ģenētiskais 

modelis 
Slimnieki Kontrolgrupa p

a
 p

b
 OR, 95%TI 

  n = 27 n = 237    

  (AA/CA/CC) 3/15/9 33/104/100 0,513 0,308 1,04, 0,96-1,14 

I – II Dominantais 

(AA+CA/CC) 
18/9 137/100 0,416 0,296 1,58, 0,67-3,70 

 Kodominantais 

CA/AA+CC 
15/12 104/133 0,308 0,287 1,56, 0,69-3,51 

 Recesīvais 

(AA/CA+CC) 
3/24 33/204 1,000 0,965 0,97, 0,27-3,50 

  n = 77 n = 237    

  (AA/CA/CC) 6/43/28 33/104/100 0,134 0,333 1,03, 0,97-1,08 

III – IV Dominantais 

(AA+CA/CC) 
49/28 137/100 0,424 0,294 1,34, 0,77-2,33 

 Kodominantais 

(CA/AA+CC) 
43/34 104/133 0,087 0,101 1,57, 0,92-2,69 

 Recesīvais 

(AA/GA+GG) 
6/71 33/204 0,231 0,329 0,62, 0,24-1,61 



A.Mihailova “Ģenētiskie aspekti reimatoīdā artrīta gadījumā” 105 

3.43. tabulas turpinājums 

RTG 

stadija 

Ģenētiskais 

modelis 
Slimnieki Kontrolgrupa p

a
 p

b
 OR, 95%TI 

  n = 27 n = 237    

  (TT/GT/GG) 3/15/9 33/105/99 0,539 0,331 1,04, 0,96-1,13 

I – II Dominantais 

(TT+GT/GG) 
18/9 138/99 0,536 0,319 1,54, 0,66-3,63 

 Kodominantais 

(GT/TT+GG 
15/12 104/133 0,310 0,311 1,52, 0,68-3,44 

 Recesīvais 

(TT/GT+GG) 
3/24 33/204 1,000 0,965 0,97, 0,27-3,50 

  n = 77 n = 237    

  (TT/GT/GG) 6/43/28 33/105/99 0,148 0,371 1,03, 0,97-1,08 

III – IV Dominantais 

(TT+GT/GG) 
49/28 138/99 0,425 0,330 1,32, 0,76-2,28 

 Kodominantais 

(GT/TT+GG 
43/34 104/133 0,088 0,118 1,54, 0,90-2,64 

 Recesīvais 

(TT/GT+GG) 
6/71 33/204 0,231 0,325 0,62, 0,24-1,61 

p
a
 vērtība iegūta no χ 

2 
vai Fišera precīzā testa 

p
b
 vērtība iegūta no loģistikas regresijas ar korekciju pēc dzimuma, vecuma un smēķēšanas statusa. 

Varbūtību attiecība (OR) atbilst Exp (B) vērtībai no loģistikas regresijas  

 

Nav novērotas statistiski būtiskas atšķirības starp IL18 -607 C/A, -656 G/T 

genotipu izplatību RA slimniekiem atkarībā no RTG stadijas. IL18 -607 AA, CA, CC 

genotipi slimniekiem ar I–II RTG stadija ir 3 (11,1%), 15 (55,6%), 9 (33,3%), ar III–IV 

RTG stadiju 6 (7,8%), 43 (55,8%), 28 (36,4%), kontrolgrupā 33 (13,9%), 104 (43,9%), 

100 (42,2%), p = 0,513 un p = 0,134. IL18 -656 TT, GT, GG genotipi slimniekiem ar I–II 

RTG stadiju ir 3 (11,1%), 15 (55,6%), 9 (33,3%), ar III–IV RTG stadiju 6 (7,8%), 43 

(55,8%), 28 (36,4%) un kontrolgrupā 33 (13,9%), 105 (44,3%), 99 (41,8%), p = 0,539 un 

p = 0,148.  

Izskatot kodominanto alēļu ģenētisko modeli abiem IL18 SNP, III – IV RTG 

grupā pastāv statistiskas atšķirības tendence heterozigotisko genotipu izplatībā RA 

slimniekiem. IL18 -607C/A CA genotips sastopams 43 (55,8%) slimniekiem un 34 

(44,2%) cilvēkiem kontrolgrupā, salīdzinot ar AA+CC genotipiem 104 (43,9%) 

slimniekiem un 133 (56,1%) kontrolgrupā, p = 0,087. IL18 -656G/T GT genotips 

sastopams 43 (55,8%) slimniekiem un 34 (44,2%) cilvēkiem kontrolgrupā, salīdzinot ar 

AA+CC genotipiem 105 (44,3%) slimniekiem un 132 (55,7%) kontrolgrupā, p = 0,088. 

Statistiskas atšķirības tendence zūd pēc loģistiskas regresijas lietošanas, koriģējot pēc 

dzimuma, vecuma un smēķēšanas statusa, p = 0,101 un p = 118, IL18 -607 un -656 SNP. 

IL10 -592 C/A ,-819 C/T, -1082 G/A genotipu iedalījums RA slimniekiem 

atkarībā no RTG stadijām sniegts 3.44. tabulā.  
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3.44. tabula 

IL10 -592C/A, -819C/T, -1082G/A genotipu sadalījums RA slimniekiem atkarībā no 

rentgenoloģiskās stadijas 

 

SNP 
RTG 

stadija 

Ģenētiskais 

modelis 
Slimnieki Kontrolgrupa p

a
 p

b
 OR, 95%TI 

rs
1

8
0

0
8

7
2
 

IL
1

0
 -

5
9

2
 

 

  n = 27 n = 240    
  (AA/CA/CC) 2/12/13 19/85/136 0,648 0,477 1,03, 0,95-1,12 

I – II Dominantais 

(AA+CA/CC) 
14/13 104/136 0,420 0,469 1,35, 0,60-3,04 

 Recesīvais 

(AA/CA+CC) 
2/25 19/221 1,000 0,993 0,99, 0,21-4,67 

  n = 78 n = 240    

  (AA/CA/CC) 6/29/43 19/85/136 0,961 0,895 1,00, 0,95-1,05 

III – 

IV 

Dominantais 

(AA+CA/CC) 
35/43 104/136 0,896 0,892 0,96, 0,56-1,65 

 Recesīvais 

(AA/CA+CC) 
6/72 19/221 1,000 0,988 1,01, 0,37-2,76 

rs
1
8
0
0
8
7
1
 

IL
1
0
 -

8
1
9
 

  n = 27 n = 240    

 (TT/CT/CC) 2/12/13 20/86/134 0,678 0,483 1,03, 0,95-1,11 

I – II Dominantais 

(TT+CT/CC) 
14/13 106/134 0,541 0,471 1,35, 0,60-3,04 

 Recesīvais 

(TT/CT+CC) 
2/25 20/220 1,000 0,913 0,92, 0,20-4,28 

  n = 78 n = 240    

 (TT/CT/CC) 6/29/43 20/86/134 0,968 0,874 1,00, 0,96-1,05 

III – 

IV 

Dominantais 

(TT+CT/CC) 
35/43 106/134 1,000 0,878 0,96, 0,56-1,64 

 Recesīvais 

(TT/CT+CC) 
6/72 20/220 1,000 0,878 0,93, 0,34-2,51 

rs
1

8
0
0
8
9
6
 

IL
1

0
 -

1
0
8
2
 

  n = 27 n = 239    

  (AA/GA/GG) 9/16/2 76/115/48 0,259 0,719 0,99, 0,91-1,07 

I – II Dominantais 

(AA+GA/GG) 
25/2 119/48 0,832 0,819 0,90, 0,38-2,15 

 Recesīvais 

(AA/GA+GG) 
9/18 76/163 0,126 0,114 0,30, 0,07-1,33 

  n = 78 n = 239    

  (AA/GA/GG) 27/39/12 76/115/48 0,646 0,515 0,98, 0,93-1,04 

III – 

IV 

Dominantais 

(AA+GA/GG) 
66/12 119/48 0,677 0,550 0,84, 0,48-1,48 

 Recesīvais 

(AA/GA+GG) 
27/51 76/163 0,408 0,382 0,73, 0,36-1,49 

p
a
 vērtība iegūta no χ 

2 
vai Fišera precīzā testa 

p
b
 vērtība iegūta no loģistikas regresijas ar korekciju pēc dzimuma, vecuma un smēķēšanas statusa. 

Varbūtību attiecība (OR) atbilst Exp (B) vērtībai no loģistikas regresijas  

 

Nav statistiski būtiskas atšķirības starp IL10 -592C/A, -819C/T, -1082G/A 

genotipu izplatībā RA slimniekiem atkarībā no RTG stadijas. IL10 -592C/A AA, CA, CC 
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genotipi slimniekiem ar I – II RTG stadiju ir 2 (7,4%), 12 (44,4%), 13 (48,1%), ar III – IV 

RTG stadiju 6 (7,7%), 29 (37,2%), 43 (55,1%), kontrolgrupā 19 (7,9%), 85 (35,4%), 136 

(56,7%), p = 0,648 un p = 0,961. IL10 -819C/T TT, CT, CC genotipi slimniekiem ar I – II 

RTG stadiju ir 2 (7,4%), 12 (44,4%), 13 (48,1%), ar III – IV RTG stadiju 6 (7,7%), 29 

(37,2%), 43 (55,1%),kontrolgrupā 20 (8,3%), 86 (35,8%), 134 (55,8%), p = 0,678 un p = 

0,968. IL10 -1082G/A AA, GA, GG genotipi slimniekiem ar I – II RTG stadiju ir 2 

(7,4%), 16 (53,9%), 9 (33,3%), ar III – IV RTG stadiju 12 (15,4%), 39 (50,0%), 27 

(34,6%), kontrolgrupā 48 (20,1%), 115 (48,1%), 76 (31,8%), p = 0,259 un p = 0,646. 

Analizējot genotipu saistību ar RTG stadijām, RA slimnieku grupā nav vērojamas 

statistiski būtiskas atšķirības starp genotipu izplatību visiem pētāmiem polimorfismiem 

(sk. 3.45. tab.). PTPN22 1858C/T p = 0,384, KLF12 C/A p = 0,291, TNF-308 G/A p = 

0,730, IL6 -174 G/C p = 0,241, IL18 -607 C/A p = 0,858, IL18 -656 G/T p = 0,858, IL10 -

592 C/A p = 0,796, IL10 -819 C/T p = 0,796, IL10 -1082 A/G p = 0,523. 

3.45. tabula 

PTPN22, KLF12, TNFA-308, IL6 -174, IL18 -607, -656, IL10 -592, -819, -1082 genotipu 

asociācija ar rentgenoloģiskām stadijām RA slimniekiem 

 

SNP 
Ģenētiskais 

modelis 
RTG I+II RTG III+IV p OR, 95% TI 

rs2476601 AA/GA/GG 0/10/15 5/26/38 0,384  

PTPN22 Dominantais 

AA+GA/GG 
10/15 31/38 0,815 1,06, 0,82-1,34 

 Recesīvais 

AA/AG+GG 
0/25 5/64 0,320 1,39, 1,22-1,58 

rs1324913 AA/CA/CC 2/12/11 13/23/33 0,291  

KLF12C/A Dominantais 

AA+CA/CC 
14/11 36/33 0,817 0,96, 0,75-1,22 

 Recesīvais 

AA/CA+CC 
2/23 13/56 0.339 1,22, 0,96-1,56 

rs1800629 AA/GA/GG 1/5/21 1/15/62 0,730  

TNFA  

-308G/A 

Dominantais 

AA+AG/GG 
6/21 16/62 1,000 0,97; 0,73-1,3 

 Recesīvais 

AA/AG+GG 
1/26 1/77 0,450 0,70; 0,17-2,69 

rs1800795 GG/CG/CC 2/16/9 15/34/29 0,241  

IL6 -

174C/G 

Dominantais 

GG+CG/CC 
18/9 49/29 0,818 0,96, 0,76-1,21 

 Recesīvais 

GG/CG+CC 
2/25 15/63 0,227 1,23, 0,99-1,53 

rs1946519 AA/CA/CC 3/15/9 6/43/28 0,858  

IL18  

-607C/A 

Kodominantais 

CA/AA+CC 
15/12 43/34 1,000 1,00, 0,80-1,26 
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3.45. tabulas turpinājums 

SNP 
Ģenētiskais 

modelis 
RTG I+II RTG III+IV p OR, 95% TI 

rs1946518 TT/GT/GG 3/15/9 6/43/28 0,858  

IL18  

-656G/T 

Kodominantais 

GT/TT+GG 
15/12 43/34 1,000 1,00, 0,80-1,26 

rs1800872 AA/CA/CC 2/12/13 6/29/43 0,796  

IL10  

-592C/A 

Dominantais 

AA+CA/CC 
14/13 35/43 0,655 0,93, 0,74-1,17 

 Recesīvais 

AA/AC+CC 
2/25 6/72 1,000 1,01, 0,67-1,53 

rs1800871 TT/CT/CC 2/12/13 6/29/43 0,796  

IL10  

-819C/T 

Dominantais 

TT+CT/CC 
14/13 35/43 0,655 0,93, 0,74-1,17 

 Recesīvais 

TT/CT+CC 
2/25 6/72 1,000 1,01, 0,67-1,53 

rs1800896 GG/AG/AA 2/16/9 12/39/27 0,523  

IL10  

-1082A/G 

Dominantais 

GG+AG/AA 
18/9 51/27 1,000 0,99, 0,78-1,25 

 Recesīvais 

GG/AG+AA 
2/25 12/66 0,51 1,18, 0,92-1,52 

p vērtība iegūta no χ
2  

vai Fišera precīzā testa 

 

Ņemot vērā, ka RA ilgums ietekmē eroziju attīstību, darbā analizēta arī genotipu 

saistība ar RTG stadijām, atkarībā no slimības ilguma līdz pieciem gadiem, pieciem un 

vairāk gadiem (sk. 3.46. tab.). Nav atrastas atšķirības starp genotipu izplatību visiem 

pētāmajiem polimorfismiem. 
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3.46. tabula 

PTPN22, KLF12, TNFA-308, IL6 -174, IL18 -607, -656, IL10 -592, -819, -1082 genotipu 

asociācija ar rentgenoloģiskām stadijām RA slimniekiem atkarībā no slimības ilguma 

 

SNP 
Slimības 

ilgums (n)  
Genotipi 

I – II RTG  

stadija  

III – IV RTG 

stadija 
p 

PTPN22 <5 (48) CT/CC 10/11 10/17 0,560 

C1858T ≥5(46) TT/CT/CC 0/0/4 5/16/21 0,159 

KLF12 <5(48) AA/CA/CC 1/9/11 4/6/17 0,225 

C/A ≥5(46) AA/CA/CC 1/3/0 9/17/16 0,280 

TNFA-308 <5(54) AA/GA/GG 1/2/19 1/2/29 0,887 

G/A ≥5(51) GA/GG 3/2 13/33 0,309 

IL6 -174 <5(54) CC/GC/GG 8/12/2 11/16/5 0,780 

G/C ≥5(51) CC/GC/GG 1/4/0 18/18/10 0,194 

IL18 -607 <5(54) AA/CA/CC 2/12/8 1/19/12 0,640 

C/A ≥5(50) AA/CA/CC 1/3/1 5/24/16 0,721 

IL18 -656 <5(54) TT/GT/GG 2/12/8 1/19/12 0,640 

G/T ≥5(50) TT/GT/GG 1/3/1 5/24/16 0,721 

IL10 -592 <5(54) AA/CA/CC 2/9/11 3/14/15 0,974 

C/A ≥5(51) AA/CA/CC 0/3/2 3/15/28 0,445 

IL10 -819 <5(54) TT/CT/CC 2/9/11 3/14/15 0,974 

C/T ≥5(51) TT/CT/CC 0/3/2 3/15/28 0,445 

IL10 -1082 <5(54) GG/AG/AA 2/13/7 4/15/13 0,676 

A/G ≥5(51) GG/AG/AA 0/3/2 8/24/14 0,591 
Dati parādīti kā n, <5 – slimības ilgums līdz 5 gadiem, ≥5 – slimības ilgums 5 gadi un vairāk 
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4. DISKUSIJA 

 

Šī darba galvenais mērķis bija izpētīt ģenētisko faktoru ietekmi uz reimatoīdā artrīta 

izpausmēm Latvijas populācijā. Darbā apkopoti dati par RA slimniekiem. Tika ievākta 

informācija par slimības stadiju, aktivitāti un smaguma pakāpi saskaņā ar aktuāliem RA 

vērtēšanas kritērijiem. Izveidota fenotipu un genotipu datu bāze, analizēta izvēlēto 

polimorfismu asociācija ar risku saslimt ar RA, slimības aktivitāti un smagumu (sk. 4.1. 

att.).  

 

 

4.1. att. Vienkāršots pētījuma hipotēzes modelis 

 

Šim pētījumam izvēlēto gēnu un citokīnu svarīgā loma RA patoģenēzē ir 

aprakstīta vairākos līdzšinējos pētījumos. PTPN22 (rs2476601) ir pierādīts RA riska 

faktors, kurš aprakstīts dažādās populācijās. Parādot šo polimorfismu saistību ar RA, 

mēs pierādām, ka RA Latvijas populācijā ir ģenētiski līdzīgs RA citās baltās rases 

Eiropas populācijās. KLF12 ir nesen aprakstītais gēns ar samērā pretrunīgu saistību ar 

RA, bet ar polimorfismu, kurš var izskaidrot parvovīrusa B19 ietekmes mehānismu uz 

RA attīstību, parādot ar to ģenētiskā un vides faktora saistību. Ņemot vērā, ka tagad RA 

ārstēšanā liela uzmanība pievērsta jauniem bioloģiskiem medikamentiem, no tiem 

TNFα un IL6 inhibitori, izvēlējāmies pēc literatūras datiem nozīmīgākos viena 

nukleotīda kandidātu polimorfismus TNFA gēna promotera -308. pozīcijā (rs1800629) 

un IL6 gēna promotera -174. pozīcijā (rs1800795). IL18 ir citokīns ar daudzām 

RA  

aktivitāte 

RA antivielu 

klātbūtne 

RA  

smagums 

Risks saslimt 

ar RA 

Ģenētiskais 

polimorfisms 
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bioloģiskām funkcijām, var pārstāvēt potenciālu terapeitisku mērķi, tāpēc izvēlējāmies 

divus polimorfismus IL18 gēna promotera -607. un -656. pozīcijā (rs1946519, 

rs1946518). IL10 ir pretiekaisuma citokīns, lai precizētu ģenētiskā faktora saistību ar 

RA, pētīti SNP IL10 gēna promotera -592, -819, -1082. pozīcijā (rs1800872, rs1800871, 

rs1800896).  

Saskaņā ar darba uzdevumiem, pētījuma rezultātā ir iegūti, sistematizēti un 

statistiski apstrādāti 105 pieaugušo RA pacientu demogrāfiskie, klīniskie un 

laboratoriskie (tajā skaitā arī ģenētiskie) dati. Pirmo reizi Latvijā šai slimnieku 

populācijai ir tipizēti gēnu un citokīnu gēnu polimorfismi un iegūtā informācija 

attiecināta uz slimības fenotipiskām izpausmēm. Salīdzinot pētījumā iegūtos 

demogrāfiskos un klīniskos raksturlielumus ar literatūrā ziņotajiem, būtiskas atšķirības 

nav novērotas, kas liecina par zināmo pētāmās populācijas metožu līdzību un sniedz 

iespēju salīdzināt pētījumā iegūtos datus ar citiem autoriem. 

Slimnieku demogrāfiskās īpatnības analizētas gan kopējā pētījuma grupā, gan 

salīdzinātas izdalītās apakšgrupās. Kopējā pētījuma populācijā vidējais vecums bija 58 

gadi (sievietēm vidēji 58 gadi, vīriešiem 60,5 gadi). Vidēji slimības sākšanās vecums 

bija  50 gadi (sievietēm 51 gadi, vīriešiem 48 gadi). Smēķētāji vai bijušie smēķētāji bija 

30,5% (21,3% no visām sievietēm un 81,3% no vīriešiem). Analizējot dzimumu, kopējā 

populācijā dominē sievietes (84,8%) ar sieviešu un vīriešu attiecību 6:1. Šie novērojumi 

daļēji apstiprina iepriekšējās publikācijās ziņoto par RA incidences pozitīvo korelāciju 

ar vecumu, kā arī ar sieviešu dzimumu [15]. RA ir viena no daudzām autoimūnām 

slimībām, kas dominē sievietēm ar sieviešu un vīriešu attiecību 2:1 līdz 3:1. 

Dzimumhormoni var būtiski ietekmēt šūnas, kas piedalās RA patoģenēzē. Tomēr 

specifiskie mehānismi, kas atbild par palielinātu RA uzņēmību sievietēm, ir neskaidri. 

Analizējot ģenētisku asociāciju ar RA, Padyukov L. u. c. [190] pierādīja IL10 -1087 

genotipu asociāciju sievietēm ar RA, salīdzinot ar vīriešiem un kontrolgrupu. Mēs 

atradām saistību genotipu izplatībā RA sievietēm PTPN22 1858C/T, KLF12 C/A un 

IL18 -607 C/A, -656 G/T polimorfismiem. Pamatojoties uz izmeklētiem 

polimorfismiem, sieviešu RA, šķiet, pārstāv atsevišķu slimību apakšgrupu. 

Nepieciešami turpmāki pētījumi  iespējams, lielākās pacientu grupās. 

AntiCCP antivielas noteiktas 70% slimniekiem, no tiem antiCCP antivielu 

pozitivitāte noteikta 80% gadījumos (kopā 58 slimniekiem). Pēdējā laikā padziļināti 

pētīta HLA-DRB1 SE alēļu un ACPA nozīme RA predispozīcijā un ir novērots, ka SE 

alēles rada ACPA risku un ka šīs antivielas izskaidro SE alēļu saistību ar RA. Turklāt šie 
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novērojumi ir pirmais pierādījums, ka ACPA-pozitīva RA un ACPA-negatīva RA 

etiopatoloģija atšķiras [104, 191, 192]. Nesen GWAS Padyukov L. u. c. [193], veicot 

analīzi 1147 ACPA-pozitīviem un 774 ACPA-negatīviem slimniekiem ar RA, pierādīja 

atšķirību riska alēļu starpībā, kas īstenībā uztur hipotēzi par dažādu etiopatoģenēzi ACPA 

pozitīvam un ACPA negatīvam RA. Promocijas darbā ir analizēta pētāmo polimorfismu 

saistība ar risku saslimt ar antiCCP pozitīvu un antiCCP negatīvu RA, bet citas 

fenotipiskās īpatnības analizētas kopējā RA slimnieku grupā, nedalot pēc antiCCP 

esamības salīdzinoši nelielas slimnieku grupas dēļ. 

Slimības aktivitāte novērtēta pēc DAS28, izmantojot CRO vai EGĀ 

raksturlielumus. Lielākajai daļai slimnieku bija vidēja (55 – 47%) un izteikta slimības 

aktivitāte (36 – 48%). Pēc stadijas, lielākā daļa bija slimnieki ar III rentgenoloģisko 

stadiju (71%). Tas nozīmē, ka pētāmajā grupā novēroti slimnieki pārsvarā ar aktīvu 

smagu RA. Analizējot medikamentozās terapijas iespējamo ietekmi uz slimības 

aktivitāti, nav atrastas RA aktivitātes atšķirības starp dažādām imunosupresīvās 

terapijas grupām. Tādēļ turpmākajā analīzē šīs slimnieku grupas pēc saņemtās 

ārstēšanas netiks dalītas un novērotās atšķirības pētāmās apakšgrupās (analizējot 

genotipu saistību ar slimības aktivitātes rādītajiem) attiecināti uz testējamo 

polimorfismu efektiem. 

Saskaņā ar korelācijas analīzi, jo lielāka ir slimības aktivitāte, jo lielāka 

rentgenoloģiskā stadija (smagāks ir RA); jo lielāka ir rentgenoloģiskā stadija, jo 

izteiktāka ir funkcionālā nepietiekamība; jo lielāks ir slimības ilgums, jo lielāka 

rentgenoloģiskā stadija un funkcionālās nepietiekamības pakāpe. Tā kā slimības ilgums 

ietekmē rentgenoloģisko stadiju, darbā tika analizēta genotipu saistība ar 

rentgenoloģiskām stadijām atkarībā no slimības ilguma, un atšķirības genotipu izplatībā 

visiem pētāmiem polimorfismiem netika atrastas. Tādēļ turpmākajā analīzē šīs 

slimnieku grupas pēc slimības ilguma netiks dalītas un novērotās atšķirības pētāmās 

apakšgrupās (analizējot genotipu saistību ar rentgenoloģiskām stadijām) attiecināti uz 

testējamo polimorfismu efektiem. 

Darbā parādīts, ka PTPN22 1858T alēle biežāk novērota slimniekiem nekā 

kontrolgrupā (p  =  0,000006). Būtiskas atšķirības novērotas PTPN22 C1858T genotipu 

izplatībā (p  =  0,00001), kur TT un CT genotipi prevalē slimnieku grupā. Būtiskas 

atšķirības genotipu izplatībā ir arī sieviešu grupā (p  =  0,00002). Spēcīga asociācija 

starp PTPN22 C1858T genotipu biežumu konstatēta slimniekiem ar erozīvu RA, 

salīdzinot ar kontrolgrupu (p  =  0,000041). 
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Šobrīd saistība starp PTPN22 C1858Tun RA demonstrēta dažādās populācijās, arī 

angļu [194], vācu [195], somu [196], zviedru [197], holandiešu [198], spāņu [199] un 

kanādiešu [200] populācijā, kā arī Lielbritānijā dzīvojošiem dienvidaziātiem [201]. Tā kā 

Japānā PTPN22 1858T alēle ir ļoti reti sastopama [202], visticamāk, ka PTPN22 ir gēns, 

kura loma RA predispozīcijā ir specifiska noteiktām etniskām un rasu grupām. PTPN22 

1858T alēle saistīta ne vien ar RA [83, 194, 196, 198, 200, 203 − 207], bet arī ar 

sistēmisko sarkano vilkēdi [199, 208, 209], 1. tipa cukura diabētu [86, 210, 211] un 

Greivsa slimību [212, 213]. Tādējādi PTPN22 ir vispārsteidzošākā ģenētiskā saistība, kas 

nozīmē, ka viens un tas pats gēns piedalās dažādu autoimūnu slimību izraisīšanā, un 

dažādās rasu grupās attiecībā uz predispozīcijas vietām var pastāvēt nozīmīga ģenētiskā 

heterogenitāte. 

Arī Latvijas populācijas pētījumā ir pierādīta asociācija starp PTPN22 gēnu 

1858C/T polimorfismu un palielinātu risku saslimt ar RA. PTPN22 1858T alēle biežāk 

ir RA slimniekiem nekā kontrolgrupā (23,6% un 10,1%), kas liecina, ka PTPN22 1858T 

alēle var paaugstināt risku saslimt ar RA. Statistiski būtiskas atšķirības PTPN22 

C1858T genotipu iedalījumā starp RA slimniekiem un kontrolgrupu novērotas arī 

sieviešu grupā. 

Statistiski būtiskas atšķirības PTPN22 C1858T genotipu iedalījumā novērotas 

starp RA slimniekiem ar slimības sākumu gan pirms, gan pēc 50 gadu vecuma un 

kontrolgrupu. Tā kā nav atrastas statistiski būtiskas atšķirības PTPN22 C1858T 

genotipu izplatībā RA slimniekiem atkarībā no slimības sākšanās vecuma līdz vai pēc 

50 gadiem, minētie dati attiecas uz T alēles asociāciju un risku saslimt ar RA.  

PTPN22 1858T alēles asociācija ar risku saslimt ar RA apstiprināta vairākos 

pētījumos. Daži autori pierādījuši arī asociāciju ar antivielām (RF, antiCCP) un 

dzimumu. Begovich A. u. c. [83] novēroja biežāku 1858T alēles frekvenci starp RA 

slimniekiem (n = 475) 13,8%, salīdzinot ar kontrolgrupu (n = 475) 8,8%, 

Ziemeļamerikas iedzīvotājiem un replicēja iegūtos datus, izmantojot cita kohorta 

pētījuma cilvēkus. Autori ziņojuši arī par asociāciju starp PTPN22 polimorfismu un RF 

pozitīvu slimību. Orozco G. u. c. [199] pētījis PTPN22 genotipu izplatību Spānijas 

iedzīvotājiem starp RA slimniekiem (n = 826) un kontrolgrupu (n = 1036) un konstatējis 

A alēles biežumu 10,4% RA gadījumā, salīdzinot ar 7,4% kontrolgrupā. Netika atrasta 

saistība ar RF pozitivitāti, bet novērota biežāka 1858T nesošo genotipu frekvence 

slimniekiem vīriešiem un slimniekiem bez ekstraartikulārām slimības izpausmēm, lai 

gan tās nesasniedz statistisku nozīmīgumu pēc korekcijas ar vairākiem testiem. Oene M. 
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u. c. [200] apstiprināja risku saslimt ar RA ar PTPN22 1858T alēli Kanādas 

iedzīvotājiem. Johansson M. u. c. [214] konstatēja, ka pastāv asociācija starp PTPN22 

1858T un antiCCP antivielām un kombinācija dod 100% specifitāti RA diagnosticēšanā. 

Pierer M. u. c. [195] konstatēja, ka PTPN22 1858T polimorfisma biežums vāciešiem 

bija lielāks RA vīriešiem, salīdzinot ar RA sievietēm, kas norāda, ka šī ģenētiskā 

ietekme patoģenēzē varētu būt lielāka vīriešiem.  

Mūsu pētījumā T alēles biežums bija 23,6% RA slimnieku un 10,1% 

kontrolgrupā. Šīs alēļu frekvences PTPN22 C1858T polimorfismam slimnieku un 

kontrolgrupā mūsu pētījumā ir lielākas nekā dažās citās populācijās, piemēram, spāņu 

[83, 199],vācu [195], angļu [194] un mazākas nekā zviedru populācijā [215]. Tādēļ 

mūsu rezultāti saskan ar iepriekš ziņoto 1858T alēles dienvidziemeļu gradienta 

pieaugumu Eiropas baltās rases populācijās [215, 216].  

Pētījumā tika konstatēta gēna devas ietekme, kad homozigotiskais AA genotips 

saistīts ar lielāku risku nekā heterozigotiskais GA genotips (2,90 pret 2,14) [82, 83, 

207], bet mums bija samērā neliela pētāmā grupa un relatīvi neliels AA homozigotu 

skaits (n  =  5). 

Atšķirībā no Pierer M. u. c. pētījuma [195], mēs konstatējām PTPN22 1858T 

alēli nesošo genotipu iedalījumu sievietēm. Viens no iespējamiem paskaidrojumiem par 

šiem atklājumiem ir tāds, ka vīriešu un sieviešu RA ir daļēji atšķirīgas slimības formas, 

kas bija noteiktas iepriekš, pamatojoties uz klīniskiem novērojumiem [217]. 

Iedalot slimniekus pēc RF un antiCCP statusa, atrasta PTPN22 C1858T saistība 

ar slimību abās RF+ un RF- grupās, ka arī antiCCP+ un antiCCP- grupā. Līdzīgu ainu 

aprakstījis Simkins H. u. c. [205], pētot PTPN22 C1858T polimorfismu RA slimniekiem 

(n = 869) Jaunzēlandē, un skaidrojis to ar klīniskām, ģenētiskām un vides atšķirībām 

starp populācijām. No otras puses, Jaunzēlandes pētījumā antivielas statuss nebija 

precizēts kontrolgrupā un salīdzināšana veikta ar visu kontrolgrupu (n = 563). Tā kā 

attiecībā uz antivielu esamību pētījumā nav atrastas atšķirības starp genotipu izplatību 

un RF vai antiCCP antivielu esamību slimnieku grupā, minētās asociācijas mūsu 

pētījumā saistītas ar 1858T alēles ietekmi uz risku saslimt ar RA.  

Nedaudz zināms par PTPN22 1858T alēles ietekmi uz slimības smagumu un 

aktivitāti [218]. Vairumā pētījumu par PTPN22 1858T ietekmi uz RA klīniskiem 

raksturlielumiem mēs neatradām 1858T saistību ar slimības aktivitāti un smagumu [195, 

219]. Neatradām arī PTPN22 1858T saistību ar slimības aktivitāti, taču spēcīga 

asociācija konstatēta starp PTPN22 1858T genotipu izplatību slimniekiem ar erozīvu 
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RA, salīdzinot ar kontrolgrupu, kur asociācijas saglabājas arī pēc korekcijas ar 

dzimumu, vecumu un smēķēšanas statusu. Interesanti, ka Marinou I. u. c. [220] ziņojis, 

ka RA slimniekiem (n = 964) ar PTPN22 1858T riska alēli ir stiprāks ar 

rentgenoloģiskās metodes konstatēts bojājums nekā slimniekiem bez 1858T alēles. Kaut 

gan, novērojot dinamikā, Wesoly J. u. c. [207] pārbaudīja locītavu destrukcijas ātrumu, 

izmantojot vidējo sākumā un katru nākamo gadu Šarpa rādītājus (Sharp van der Heijde) 

[221] roku un kāju rentgenogrammām RA slimniekiem ar dažādiem PTPN22 

genotipiem, un konstatēja, ka nav atšķirības starp riska alēles nēsātājiem un 

nenēsātājiem. Iespējams, ka ar 1858T alēli varētu prognozēt erozīvu slimību, bet ne 

slimības progresēšanu.  

Mēs atrodam būtiskas atšķirības KLF12 genotipu izplatībā (p  =  0,024) ar AA 

genotipu pārsvaru slimnieku grupā. Līdzīgi rezultāti novēroti sieviešu grupā (p = 0,040). 

Tendence uz asociāciju KLF12 genotipu izplatībā ir slimniekiem līdz 50 gadu vecumam 

ar AA genotipa pārsvaru (p = 0,067). Pastāv būtiskas atšķirības starp KLF12 recesīvu 

genotipu izplatību starp RF pozitīviem slimniekiem un kontrolgrupu (p = 0,006), kā arī 

RFpozitīviem un RFnegatīviem slimniekiem RA slimnieku grupā (p = 0,018). Spēcīgas 

asociācijas starp KLF12 genotipu biežumu konstatētas slimniekiem ar erozīvu RA, 

salīdzinot ar kontrolgrupu (p  =  0,010). 

Atšķirībā no pētījuma, ko veikuši Julia A. u. c. [107], pierādot aizsargājošu 

efektu no KLF12 C/A polimorfisma (GWAS un replikācijas pētījumos OR bija 0,73 un 

0,77), mēs savukārt atradām saistību starp KLF12 C/A gēnu polimorfismu un risku 

saslimt ar RA, kur AA genotips biežāk ir RA slimniekiem nekā kontrolgrupā, kas 

liecina, ka šis genotips var predisponēt RA attīstību. Līdzīga asociācija novērota arī 

sieviešu grupā. 

Mēs salīdzinājām alēļu ietekmi starp varianta A alēli un kopējo C alēli (p  =  

0,584), kā arī AA genotipu ar AC + CC genotipiem (p  =  0,024) un AA + CA genotipus 

ar CC genotipu (p  =  0,542). Šie kontrasti atbilst recesīvai un dominantai A alēles 

ietekmei. Balstoties uz rezultātiem, mēs secinājām par A alēles recesīvu pārmantošanas 

veidu. 

RF ir vairumam RA slimniekiem un tā nozīme RA etioloģijā joprojām ir 

neskaidra. Noskaidrojot jebkuras ģenētiskās atšķirības starp RF pozitīviem un RF 

negatīviem slimniekiem, var precizēt RF nozīmi slimības patoģenēzē. Mūsu pētījumā 

homozigoti pēc AA genotipa sastopami tikai RF pozitīviem slimniekiem, p = 0,018. Šie 

dati liecina, ka pastāv saistība starp KLF12 AA genotipu un RF producēšanu.  
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Asociācija konstatēta arī starp KLF12 genotipu izplatību recesīva ģenētiskā 

modeļa gadījumā starp slimniekiem ar erozīvu RA, salīdzinot ar kontrolgrupu. 

Iespējams, ka KLF12 AA genotips var ietekmēt eroziju attīstību. 

No otras puses, nesen Eyre S. u. c. [222] Lielbritānijas lielā kohorta pētījumā 

neatrada saistību KLF12 gēna polimorfismiem (rs1887346, rs9565072) ar RA, 

izskaidrojot to vai nu ar saistību ar citiem polimorfismiem gēnu ietvaros, vai ar citiem 

gēniem, vai ar iespējamām nelīdzsvarotības variācijām starp etniskām grupām. 

Attiecībā uz IL6 -174 G/C polimorfismu, būtiskas atšķirības atrastas alēļu un 

genotipu izplatībā (p  =  0,013, p  =  0,047) ar C alēles un C alēli nesošiem genotipiem 

prevalēšanu RA grupā. Novērota dominantā CC+GC genotipa modeļa saistība ar RA 

sākumu pēc 50 gadu vecuma (p = 0,041), kā arī saistība ar RF pozitivitāti (p = 0,022) un 

antiCCP pozitivitāti (p = 0,017). No otras puses, pastāv recesīva CC genotipa modeļa 

saistība ar RA sākumu līdz 50 gadu vecumam (p = 0,034) un RF negativitāti 

slimniekiem, salīdzinot ar kontrolgrupu (p = 0,055). Attiecībā uz RA smagumu pastāv C 

alēles nesošu genotipu saistība ar neerozīvu vai mazerozīvu RA ( p =  0,028). 

IL6 -174 G/C polimorfisms saistīts ar uzņēmību pret sistēmisku juvenila 

idiopātiska artrīta sākumu lielā gadījumu pētījumā [223] un uz ģimenēm balstītā 

asociācijas pētījumā [224], lai gan citi dati izslēdz jebkādu nozīmi šim polimorfismam 

uzņēmībā pret RA. Pascual M. u. c. [225] nav atradis atšķirības IL6 -174 genotipu vai 

alēļu frekvences izplatībā starp RA slimniekiem (n = 163) un kontrolgrupu (n = 157), 

tomēr ir novērojis būtisku atšķirību starp vidējo slimības sākšanās vecumu un IL6 

genotipiem.  

Pētījumā pierādīta saistība starp C-alēļu nesošiem genotipiem ar neerozīvām vai 

sākotnēji erozīvām RA stadijām, salīdzinot ar kontrolgrupu, kaut gan nav atrastas 

atšķirības IL6 -174 genotipu izplatībā starp neerozīvām/viegli erozīvām (I – II RTG 

stadijām) un erozīvām (III – IV RTG stadijām) stadijām. IL6 -174 polimorfisms 

attiecībā uz RA smagumu un slimības aktivitāti nav plaši pētīts. Pawlik A. u. c. [226], 

neatrodot atšķirības starp IL6 genotipu iedalījumu 98 RA slimniekiem un kontrolgrupā, 

atklāja, ka aktīvs RA ar augstāku DAS28, EGĀ un lielāku pietūkušo un jutīgo locītavu 

skaitu visbiežāk diagnosticēts slimniekiem ar GG genotipu, salīdzinot ar CC un GC 

genotipiem. Marinou I. u. c. [220] pierādījis, ka IL6 -174G alēle saistīta ar palielinātiem 

rentgenoloģisku metožu konstatētiem bojājumiem, Larsena indeksu, bet tikai RF 

pozitīviem vai antiCCP pozitīviem slimniekiem. 
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TNFA-308G/A promotera polimorfisms ir plaši pētīts attiecībā uz RA 

saslimstību un/vai smagumu, bet ar pretrunīgiem rezultātiem. Dažos pētījumos RA 

saslimstība bija saistīta ar A alēli [227, 228], citās ar G [229], bet lielākajā daļā 

iepriekšējo pētījumu nav varēts pierādīt saistību starp TNFA-308 promotera 

polimorfismu un saslimstību ar RA [230 –234]. Saskaņā ar vairākiem iepriekšējiem 

pētījumiem, nav atrasta saistība starp TNFA-308 promotera polimorfismu un RA 

saslimstību mūsu pētījumā. 

Cuenca J. u. c. [235] secināja, ka TNF2 alēļu izplatībā pēc etniskās piederības 

eksistē gradients. Arī TNF2 alēles klātbūtne ir saistīta ar autoimūnās un iekaisuma 

slimības smagākajiem gadījumiem, to starpā RA [236]. Khanna D. u. c. [237] pierādīja 

saistību starp AA/GA genotipiem un ar rentgenoloģiskas metodes konstatētu bojājumu 

progresēšanu slimniekiem ar agrīnu seropozitīvu RA. Cvetkovic J. u.c. [229] pierādīja, 

ka RA slimniekiem GA heterozigotiem pēc TNFA-308 bija smagāka slimības gaita. 

Wilson A. u. c. [230] liecināja par palielinātu eroziju skaitu slimniekiem ar GA 

genotipu. Rodriguez-Carreon A. u. c. [238] pierādīja palielinātu A alēles biežumu 

smaga RA gadījumā. 

No otras puses, Barton A. u. c. [14] konstatēja, ka -308 G alēle sniedz sliktāku 

rentgenoloģisku iznākumu piecu gadu periodā, ņemot vērā eroziju esamību vai 

neesamību slimniekiem ar iekaisuma artrītu. Nemec P. u. c. [234] konstatēja pozitīvu 

asociāciju GG genotipam ar smagāku slimību. Turklāt pierādīts, ka -308G alēle saistīta 

ar sliktāku funkcionālo stāvokli RA slimniekiem. Pawlik A. u. c. [239] nav atradis 

saistību starp TNFA-308 genotipiem un slimības aktivitāti un smagumu. Mūsu iegūtie 

rezultāti saskan ar Pawlik A. u. c. pētījumu. Mēs neatradām saistību TNFA-308 

polimorfismā ar slimības aktivitāti un erozijas esamību. 

Šajā darbā minētie dati izslēdz TNFA-308 polimorfisma nozīmi attiecībā uz 

risku saslimt ar RA. Tomēr tas var sekmēt slimības patoģenēzi, ietekmējot slimības 

sākšanās vecumu. Interesanti, ka tas atkarīgs no A alēles esamības mūsu pētījumā. AA 

un GA genotipi biežāk sastopami slimniekiem, kas saslimuši  līdz 50 gadu vecumam (p  

=  0,056). 

Attiecībā uz TNFA-308G/A polimorfismu A alēle cieši saistīta ar HLA-A1-B8-

DR3 haplotipu, kas savukārt saistīts ar lielāku TNF-α producēšanu [133, 240]. No otras 

puses, HLA-DR3 alēles kā daļa no minētā haplotipa ir antiCCP negatīva RA riska 

faktors [104, 105]. 
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Ziņojumi par IL18 promotera polimorfismu nozīmi RA slimniekiem ir dažādi. 

Dažādie polimorfismi pētīti ar dažādiem rezultātiem. Sivalingam S. u. c. [241] 

konstatēja, ka kontrolgrupā ir daudz augstākas frekvences IL18 -607 AA genotipam, 

salīdzinot ar RA slimniekiem, un secināja, ka IL18 -607 AA genotips saistīts ar 

aizsargājošu iedarbību uz RA attīstību Ķīnas iedzīvotājiem. Rueda B. u. c. [242] 

nenovēroja statistiski būtiskas atšķirības IL18 -607 C/A un -137 C/G alēļu un genotipu 

frekvencēs starp RA slimniekiem un kontrolgrupu. RA slimnieki tika iedalīti pēc 

dzimuma, vecuma slimības sākumā, RF statusa, ekstraartikulārām izpausmēm, un nebija 

atrastas asociācijas ar minētiem polimorfismiem. Tāpēc secināts, ka nav lielas nozīmes 

pētīto polimorfismu IL18 -promotera reģionā RA predispozīcijā. Gracie J. u. c. [243] 

konstatējis, ka IL18 -607C/-137C haplotips biežāk sastopams baltās rases RA 

slimniekiem nekā kontrolgrupā un secināja, ka SNP abas pozīcijas ietekmē ģenētisko 

fonu RA patoģenēzē. Lee C. u. c. [244] ziņoja par krietni lielāku frekvenci IL18 -

105A/C A alēles Ķīnas RA slimniekiem, salīdzinot ar kontrolgrupu. Relatīvais RA risks 

bija lielāks 105A homozigotiem. Sugiura T. u. c. [245] pierādīja, ka polimorfismi IL18 

promotera reģionā saistīti ar risku saslimt ar JIA Japānas iedzīvotājiem. Spēcīga saistība 

pastāv starp IL18 diplotipu konfigurācijas S01/S01 un JIA. T alēle -656 pozīcijā, A 

alēle -607 pozīcijā un G alēle -137 pozīcijā pārstāv S01 haplotipa sastāvdaļas.  

Pawlik A. u. c. [246], pētot septiņus IL18 gēna polimorfismus, konstatēja, ka nav 

būtiskas atšķirības genotipu (izņemot rs360722) un haplotipu izplatībā starp RA 

slimniekiem un kontrolgrupu. Vecums RA diagnostikas brīdī bija mazāks slimniekiem 

ar rs1946519 (IL18 -607) CC un rs187238 GG genotipiem. Erozīvā slimība biežāk 

diagnosticēta slimniekiem ar rs1946519 (IL18 -607) CC un AC genotipiem nekā AA 

homozigotiem. Mēs savukārt atradām statistiski būtiskas atšķirības IL18 -607 

heterozigotiskā genotipā, salīdzinot ar homozigotu iedalījumu starp RA slimniekiem un 

kontrolgrupu (p  =  0,046), kā arī statistiskas atšķirības tendenci heterozigotiskā 

genotipā, salīdzinot ar homozigotu iedalījumu starp RA slimniekiem ar slimības 

sākšanās vecumu pēc 50 gadiem un kontrolgrupu (p  =  0,056). Nav atrasta būtiska 

saistība genotipiem ar erozīvu RA, antivielu statusu, slimības aktivitāti. 

Iespējamais skaidrojums diskordantiem rezultātiem varētu būt saistība ar citiem 

polimorfismiem gēnu ietvaros vai citiem gēniem, cits skaidrojums varētu būt izmaiņas 

ģenētiskajā uzņēmībā starp etniskajām grupām [247]. Alēliska heterogenitāte starp 

etniskajām grupām un dažādas variācijas vienā un tajā pašā gēnā var veicināt slimības 

risku [248].  
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Ir labi zināms, ka gēna promotera polimorfismi var ietekmēt olbaltumvielu 

producēšanas līmeni. Gēna secība var saistīties ar citokīnu fenotipu. Tātad izšķir 

homozigoti pēc vienas alēles, kuras rezultātā producējas vairāk citokīnu, homozigoti 

pēc otras alēles, kuras rezultātā producējas mazāk citokīnu un heterozigoti ar, attiecīgi, 

vidēju citokīnu produkciju. Bet, no otras puses, ņemot vērā citus iespējamos ģenētiskos 

modeļus, mēs varam pieņemt, ka homozigoti pēc jebkuras alēles producē mazāku 

citokīnu daudzumu un heterozigoti ir vislielākie citokīnu producētāji. Khripko O. u. c. 

[249] pētījis IL18 -607 C/A un -137 G/C alēļu variantu izplatību veseliem Sibīrijas 

donoriem un šo alēļu ietekmi uz IL18 līmeni ar perifēro asiņu mononukleārām šūnām. 

Autori konstatējuši, ka ar lipopolisaharīdu stimulētas perifēro asiņu mononukleārās 

šūnas no veseliem donoriem producē daudz vairāk IL18 IL18-607CA heterozigotām 

nekā homozigotām pēc CC genotipa. 

IL10 ir citokīns ar vairākiem pretiekaisuma efektiem, kam loma RA patoģenēzē 

ir saistīta ar sistēmiskās iekaisuma reakcijas inhibīciju. IL10 promotera polimorfismi arī 

pētīti saistībā ar RA uzņēmību un/vai slimības smagumu. Hee C. u. c. [250] novērojuši 

būtisku atšķirību genotipu frekvencēs (IL10 -824 CT, TT, -597 AA, CA) starp RA 

slimniekiem (n = 84) un veseliem brīvprātīgajiem (n = 95) un pierādījuši, ka -1087A/-

824T/-597A (ATA) haplotips, kas satur visas mutantu alēles, saistīts ar mazāku IL10 

producēšanu, salīdzinot ar citiem haplotipiem. Padyukov L. u. c. [190] pierādīja IL10 -

1087 genotipu saistību sievietēm ar RA. Marinou I. u. c. [220] secināja, ka IL10 -592 

CC genotips saistīts ar smagāku rentgenoloģiskas metodes konstatētu bojājumu, bet 

tikai antiCCP un RF negatīviem slimniekiem. Moreno O. u. c. [251] secināja, ka IL10 

promotera polimorfismi nav svarīgi uzņēmībai pret RA vai slimības gaitai Kolumbijas 

iedzīvotājiem. Pawlik A. u. c. [252] arī konstatēja, ka nav korelācijas starp IL10 

polimorfismiem un slimības aktivitātes raksturlielumiem, tādiem kā EGĀ, CRO, 

pietūkušo un sāpīgo locītavu skaits.  

Savukārt mēs atradām būtiskas atšķirības starp IL10 -592, -819 polimorfismu 

genotipu izplatību un slimības aktivitātes raksturlielumiem, kā JLS28 (p  =  0,009), 

EGĀ (p = 0,049), DAS28 EGĀ (p  =  0,018). IL10 -592 AA, CA un IL10 -819 TT, CT 

konstatēti slimniekiem ar aktīvāku slimību, salīdzinot ar CC genotipu abās pozīcijās. 

Tādēļ, mazas alēles IL10 -592, -819 polimorfismiem saistīts ar aktīvāku RA. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, ir redzams, ka viens noteikts polimorfisms ir 

saistāms ar dažādu slimības pazīmju attīstību. Tajā pašā laikā pie noteikta fenotipa 

formēšanas piedalās dažādi ģenētiski faktori. PTPN22 1858C/T, KLF12C/A, IL6 un 
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IL18 polimorfismu esamība Latvijas iedzīvotājiem ir saistīta ar risku saslimt ar RA. 

Antivielu esamību var ietekmēt KLF12C/A un IL6 polimorfismi. Iespējamie 

priekšvēstneši erozīvai slimībai ir PTPN22 1858T alēli nesošie genotipi un KLF12 A 

alēles homozigotiskais genotips. TNFA genotipi var iespaidot slimības patoģenēzi 

saistībā ar slimības sākšanās vecumu, savukārt IL10 promotera polimorfismi var 

ietekmēt slimības aktivitāti (sk. 4.1. tab.).  

 

4.1. tabula 

Pētījumā novēroto saistību apkopojums 

 

 Risks saslimt 

ar RA 
RA sākšanās 

vecums 
Antivielu 

esamība 
Slimības 

aktivitāte 
Slimības 

smagums 

PTPN221858C/T +    + 

KLF12C/A    + + +  + 

TNF-308G/A  +    
IL6 -174G/C + + +   
IL18 -607C/A + +    
IL18 -656G/T +     
IL10 -592C/A    +  
IL10 -819C/T    +  

IL10 -1082A/G      

 

Palielinoties izpratnei par RA molekulāro patoģenēzi, ir izveidoti bioloģiskie 

medikamenti, kas darbojas pret specifiskiem imūnās sistēmas komponentiem. 

Mūsdienās RA slimniekiem ir pieejams plašs bioloģisko terapiju spektrs. Klīniskie 

pētījumi un dzīves pieredze liecina par ievērojamu ārstēšanas efektivitātes 

neviendabīgumu dažādiem slimniekiem, turklāt minētie preparāti izraisa nopietnus 

blaknes. Lai gan atbildes reakcija uz šīm zālēm ir pietiekoši liela, ievērojamai daļai 

slimnieku tā nav paredzama. Lai maksimāli palielinātu ieguvumu /riska attiecības un 

samazinātu locītavu bojājumus, ir jānosaka ārstēšanas prognozes radītājus un, ideālā 

gadījumā, arī medikamentu blakus efektu prognozes radītājus. Šo zāļu augstās izmaksas 

prasa individuālu pieeju katra pacienta ārstēšanā. Tā ir tā saucamā "personalizētā 

medicīna", kas ļauj optimāli pieskaņot pacientam ārstēšanu, maksimāli saīsināt slimības 

aktivitātes periodu, pasargāt pacientus no iespējamām neefektīvas terapijas 

blakusparādībām, paralēli nodrošinot ārstēšanas izmaksu samazināšanu. Nepieciešams 

turpināt pētīt ģenētisko ietekmi uz RA Latvijas populācijā, regulāri palielinot slimnieku 

datu bāzi, izmantojot iepriekšējas ieslēgšanas kritērijus un līdzīgus fenotipiskus datus, 

kas aprakstīti materiālu un metodes daļā. Būtu interesanti analizēt lielākā slimnieku 
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grupā fenotipiskas pazīmes saistību ar ģenētiskajiem marķieriem atsevišķās antiCCP 

pozitīvās un antiCCP negatīvās grupās; nosakot TNFα un IL6 koncentrāciju asinīs un 

sinoviālajā šķidrumā, izpētīt to korelāciju ar attiecīgiem ģenētiskiem polimorfismiem; 

novērtējot eroziju veidošanos dinamikā, noteikt ģenētiskā faktora ietekmi uz slimības, 

erozijas progresēšanu; izveidojot slimnieku grupas ar noteiktu imunosupresīvu terapiju, 

salīdzināt dinamikā ārstēšanas efektivitāti, kā arī noteikt saistību ar ģenētiskiem 

marķieriem. 

RA ir multigēniska slimība ar plašu ģenētisku polimorfismu, kas ietekmē 

slimības uzņēmību un izpausmi. Ģenētisku polimorfismu identifikācija var, pirmkārt, 

palīdzēt RA agrīnā diagnostikā agrīna nediferencēta artrīta gadījumā, slimībai ar 

netipisku gaitu. To nav tik viegli noteikt, kad RA faktiski sākas klīniski, bet ir svarīgi 

atpazīt RA preklīniskajā stadijā, lai novērstu progresiju līdz pilnīgi  nobriedušai 

klasificējamai slimībai, kura kļūst persistējoša un destruktīva. Otrkārt, kopā ar 

zināmiem bioloģiskajiem marķieriem var palīdzēt prognostiska algoritma izstrādāšanā, 

kas veicina ārstniecisku mērķtiecību, īpaši prognostiski sliktākajā slimības gadījumā, 

kad slimības kontrole sākta agrāk un ir mazāks locītavu bojājums. Treškārt, var sniegt 

ieskatu audu bojājuma mediatoros, kuri var potenciāli pārstāvēt jaunus terapeitiskus 

mērķus RA gadījumā. 

Apkopojot esošās zināšanas par RA ģenētisko marķieru svarīgumu, kļūst 

skaidrs, ka atsevišķiem ģenētiskiem marķieriem ir neliela ietekme, un tas izskaidro tikai 

nelielu RA pārmantošanas daļu. Tādēļ pašreiz atsevišķu marķieru noteikšanai ir neliela 

nozīme klīniskajā praksē. Tomēr zināšanas par asociāciju starp ģenētiskajiem faktoriem 

un slimību, un īpaši bioloģisko procesu izpratne, kuri radušies no tiem faktoriem, 

palielina izpratni par slimības etioloģiju un patoģenēzi un nosaka ceļu jaunai terapijai. 

Turklāt, izpratnes uzlabošana par gēnu un vides faktoru savstarpējo ietekmi ir nozīmīgs 

faktors nākotnes atklājumiem. 
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5. SECINĀJUMI 

 

1. Promocijas darbā apkopoti dati par RA slimniekiem Latvijā.  Ir ievākta 

informācija par slimības stadiju, aktivitāti un smaguma pakāpi saskaņā ar 

aktuāliem RA vērtēšanas kritērijiem. Izveidota fenotipu un genotipu datu 

bāze turpmākiem pētījumiem.  

 

2. Precizēti reimatoīdā artrīta uzņēmībā iesaistītie ģenētiskie marķieri 

Latvijas populācijā.  

 PTPN22 1858T alēle ir spēcīgs riska faktors saslimt ar RA. 

 KLF12 C/A polimorfisms homozigotiskā stāvoklī ietekmē risku saslimt 

ar RA. 

 IL6 -174G/C un IL18 -607C/A, -656G/T polimorfismi arī saistīti ar RA 

uzņēmību Latvijas iedzīvotājiem. 

 Sieviešu RA pārstāv atsevišķu slimību apakšgrupu. 

 

3. Novērota ģenētisko marķieru saistība ar RA sākšanās vecumu.  

 KLF12 AA un IL6 -174 CC genotipi saistīti ar slimības sākumu līdz 50 

gadu vecumam.  

 IL18 -607 heterozigotisks genotips saistīts ar slimības sākumu pēc 50 

gadiem. 

 TNFA -308 polimorfismam A alēli nesošie genotipi biežāk ir 

slimniekiem, kas saslimuši līdz 50 gadu vecumam. 

 

4. Precizēta ģenētisku marķieru saistība ar autoantivielu esamību.  

 Ar RF pozitīvu RA saistīts KLF12 AA genotips un IL6 -174 C alēli 

nesošie genotipi. 

 Ar antiCCP pozitīvu RA saistīti IL6 -174 C alēli nesošie genotipi. 
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5. Pastāv ģenētisko marķieru korelācija ar reimatoīdā procesa aktivitāti.  

 Aktīvāka slimība novērota mazas alēles nesošiem IL10 -592 C/A, -819 

C/T genotipiem, analizējot JLS 28, slimības aktivitātes vērtējumu, EGĀ, 

DAS28. 

 

6. Novērota ģenētisko marķieru saistība ar RA smagumu. 

 PTPN22 1858T alēli nesošie genotipi un KLF12 AA genotips saistīti ar 

smagu erozīvu RA. 

 

 

6. PRAKTISKAS REKOMENDĀCIJAS 

 

Praktizējošiem ārstiem, balstoties uz pētījumā iegūtajiem datiem, var ieteikt: 

1) turpināt novērot un izmeklēt RA slimniekus, izmantojot aktuālos slimības 

vērtēšanas kritērijus par slimības aktivitāti, smaguma pakāpi, prognozi, lai 

precīzāk izvērtētu slimības izpausmi un gaitu; 

2) identificēt ģenētiskos polimorfismus slimniekiem ar agrīnu, nediferencētu 

artrītu, artrītu ar netipisku gaitu, lai atpazītu RA agrīnāko stadiju un savlaicīgi 

uzsāktu nepieciešamo ārstēšanu; 

3) identificēt ģenētiskos polimorfismus RA slimniekiem slimības gaitas 

prognozēšanai un ārstēšanas taktikas izraudzīšanai. 
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8. PIELIKUMS  

Genotipu saistība ar reimatoīdā artrīta aktivitāti 

 

8.1. tabula  

IL10 -1082 genotipu asociācija ar RA aktivitāti 

 

 Genotips Vidējais ± SD 95% TI p 

JLS28 GG (14) 6,07±3,87 3,84-8,31 0,221 

 GA (55) 8,78±6,27 7,09-10,48  

 AA (36) 8,92± 4,72 7,32-10,51  

PLS28 GG (14) 5,86±4,26 3,40-8,32 0,639 

 GA (55) 6,82±5,04 5,46-8,18  

 AA (36) 7,19±3,53 6,00-8,39  

VAS sāpju GG (14) 43,86±22,34 30,96-56,75 0,853 

vērtējums GA (55) 46,29±25,19 39,48-53,10  

 AA (36) 48,06±23,38 40,14-55,97  

VAS GG (14) 45,43± 24,08 31,53-59,33 0,615 

slimības GA (55) 46,56±23,20 40,29-52,84  

aktivitāte AA (36) 51,14±25,02 42,67-59,61  

VAS ārsta GG (14) 33,21±24,08 25,33-41,10 0,692 

vērtējumā GA (55) 33,15±23,20 28,35-37,94  

 AA (36) 36,22±25,02 30,17-42,27  

EGĀ GG (14) 23,57±15,50 14,62-32,52 0,465 

 GA (55) 30,04±19,37 24,80-35,27  

 AA (36) 29,58±15,67 24,28-34,88  

DAS28 (EGĀ) GG (14) 4,57±1,35 3,79-5,35 0,174 

 GA (55) 5,02±1,35 4,65-5,38  

 AA (36) 5,30±1,00 4,96-5,63  

DAS28 (CRO) GG (14) 4,28±1,19 3,56-4,99 0,418 

 GA (55) 4,56±1,31 4,20-4,90  

 AA (36) 4,77±0,97 4,44-5,09  

p vērtība iegūta no ANOVA testa, n – genotipu skaits 
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8.2. tabula  

IL6 -174 genotipu asociācija ar RA aktivitāti 

 

 Genotipi (n) Vidējais ± SD 95% TI p 

JLS28 CC (38) 9,08±6,24 7,03-11,13 0,685 

 CG (50) 8,20±4,97 6,79-9,61  

 GG (17) 7,88±5,70 4,95-10,81  

PLS28 CC (38) 7.50±4,84 5,91-9,09 0,423 

 CG (50) 6.62±4,25 5,41-7,83  

 GG (17) 5.88±4,15 3,75-8,02  

VAS sāpju CC (38) 49,03±25,38 40,69-57,37 0,272 

vērtējums CG (50) 47,60±23,64 40,88-54,32  

 GG (17) 38,06±21,41 27,05-49,07  

VAS CC (38) 49,26±25,86 40,76-57,76 0,499 

slimības CG (50) 49,14±22,85 42,65-55,63  

aktivitātes GG (17) 41,71±22,32 30,23-53,18  

VAS ārsta CC (38) 38,18±17,52 30,43-41,94 0,554 

vērtējumā CG (50) 33,88±18,07 28,75-39,01  

 GG (17) 30,76±13,96 23,59-37,94  

EGĀ CC (38) 28,61±16,40 23,21-34,00 0,982 

 CG (50) 29,34±17,56 24,35-34,33  

 GG (17) 29,00±21,47 17,96-40,04  

DAS28 (ESR) CC (38) 5,17±1,28 4,75-5,59 0,586 

 CG (50) 5,06±1,27 4,70-5,42  

 GG (17) 4,79±1,13 4,21-5,37  

DAS28 (CRO) CC (38) 4,65±1,30 4,22-5,08 0,786 

 CG (50) 4,61±1,16 4,28-4,94  

 GG (16) 4,41±1,02 3,87-4,95  

p vērtība iegūta no ANOVA testa, n – genotipu skaits 

 
8.3. tabula  

TNFA-308 genotipu saistība ar RA aktivitāti 

 

 Genotipi (n) Vidējais ± SD 95% TI p 

JLS28 AA+GA(22) 9,50±6,72 6,52-12,48 0,328 

 GG(83) 8,19±5,20 7,06-9,33  

PLS28 AA+GA(22) 7,50±5,60 5,02-9,98 0,422 

 GG(83) 6,64±4,12 5,74-7,54  

VAS sāpju AA+GA(22) 51,68±26,11 40,11-63,26 0,264 

vērtējums GG(83) 45,22±23,43 40,10-50,33  

VAS AA+GA(22) 49,91±24,90 38,87-60,95 0,672 

slimības 

aktivitātes 

GG(83) 47,47±23,67 42,30-52,64  

VAS ārsta AA+GA(22) 34,64±20,01 25,77-43,51 0,897 

vērtējumā GG(83) 34,10±16,53 30,49-37,71  

EGĀ AA+GA(22) 31,09±20,25 22,11-40,07 0,539 

 GG(83) 28,47±17,01 24,76-32,18  

DAS28 (EGĀ) AA+GA(22) 5,22±1,26 4,67-5,78 0,478 

 GG(83) 5,01±1,25 4,73-5,28  

DAS28 (CRO) AA+GA(22) 4,78±1,25 4,23-5,33 0,222 

 GG(83) 4,54±1,17 4,29-4,80  

p vērtība iegūta no ANOVA testa 
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8.4. tabula  

IL18 -607 genotipu saistība ar RA aktivitāti 

 

 Genotipi 

(n) 
Vidējais ± SD 95% TI p 

JLS28 AA(9) 8,78± 7,82 2,76-14,79 0,619 

 CA(58) 8,79± 5,25 7,41-10,17  

 CC(37) 7,68±5,39 5,88-9,47  

PLS28 AA(9) 5,78± 6,72 0,61-10,95 0,728 

 CA(58) 7,03±3,95 6,00-8,07  

 CC(37) 6,70±4,70 5,14-8,27  

VAS sāpju AA(9) 42,33± 28,70 20,27-64,39 0,461 

vērtējums CA(58) 49,28± 25,48 42,58-55,97  

 CC(37) 43,59± 20,75 36,68-50,51  

VAS AA(9) 40,67± 26,49 20,31-61,03 0,617 

slimības CA(58) 49,12± 25,05 42,53-55,71  

aktivitātes CC(37) 48,38± 21,67 41,15-55,60  

VAS ārsta AA(9) 26,56± 14,98 15,04-38,07 0,364 

vērtējumā CA(58) 35,38± 18,57 30,50-40,26  

 CC(37) 34,49± 15,52 29,31-39,66  

EGĀ AA(9) 33,78± 17,02 20,55-47,00 0,627 

 CA(58) 29,19±17,14 24,68-33,70  

 CC(37) 27,43±19,01 21,09-33,77  

DAS28 (EGĀ) AA(9) 4,92±1,76 3,57-6,28 0,526 

 CA(58) 5,17±1,14 4,87-5,47  

 CC(37) 4,88±1,30 4,44-5,31  

DAS28 (CRO) AA(9) 4,31±1,70 3,00-5,62 0,479 

 CA(58) 4,71±1,14 4,41-5,01  

 CC(36) 4,46±1,13 4,08-4,83  

p vērtība iegūta no ANOVA testa 
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8.5. tabula  

IL18 -656 genotipu saistība ar RA aktivitāti 

 

 Genotipi (n) Vidējais ± SD 95% TI p 

JLS28 TT(9) 8,78± 7,82 2,76-14,79 0,619 

 GT(58) 8,79± 5,25 7,41-10,17  

 GG(37) 7,68±5,39 5,88-9,47  

PLS28 TT(9) 5,78± 6,72 0,61-10,95 0,728 

 GT(58) 7,03±3,95 6,00-8,07  

 GG(37) 6,70±4,70 5,14-8,27  

VAS sāpju TT(9) 42,33± 28,70 20,27-64,39 0,461 

vērtējums GT(58) 49,28± 25,48 42,58-55,97  

 GG(37) 43,59± 20,75 36,68-50,51  

VAS TT(9) 40,67± 26,49 20,31-61,03 0,617 

slimības GT(58) 49,12± 25,05 42,53-55,71  

aktivitātes GG(37) 48,38± 21,67 41,15-55,60  

VAS ārsta TT(9) 26,56± 14,98 15,04-38,07 0,364 

vērtējumā GT(58) 35,38± 18,57 30,50-40,26  

 GG(37) 34,49± 15,52 29,31-39,66  

EGĀ TT(9) 33,78± 17,02 20,55-47,00 0,627 

 GT(58) 29,19±17,14 24,68-33,70  

 GG(37) 27,43±19,01 21,09-33,77  

DAS28 (EGĀ) TT(9) 4,92±1,76 3,57-6,28 0,526 

 GT(58) 5,17±1,14 4,87-5,47  

 GG(37) 4,88±1,30 4,44-5,31  

DAS28(CRO) TT(9) 4,31±1,70 3,00-5,62 0,479 

 GT(58) 4,71±1,14 4,41-5,01  

 GG(36) 4,46±1,13 4,08-4,83  

p vērtība iegūta no ANOVA testa 
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8.6. tabula  

PTPN22 genotipu saistība ar RA aktivitāti 

 

 Genotipi 

(n) 

Vidējais ± SD 95% TI p 

JLS28 TT(5) 7,60±3,91 2,74-12,46 0,700 

 CT (36) 7,61±4,54 6,07-9,15  

 CC (53) 8,55±5,87 6,93-10,17  

PLS28 TT(5) 5,40±4,04 0,39-10,41 0,743 

 CT (36) 6,56±3,67 5,38-7,73  

 CC (53) 6,92±5,06 5,53-8,32  

VAS sāpju TT(5) 41,00±17,64 19,10-62,90 0,118 

vērtējums CT (36) 41,11±22,70 33,43-48,79  

 CC (53) 51,58±25,44 44,57-58,60  

VAS TT(5) 42,00±17,92 19,75-64,25 0,194 

slimības CT (36) 41,94±22,74 34,25-49,64  

aktivitātes CC (53) 51,04±25,04 44,14-57,94  

VAS ārsta TT(5) 34,40±13,81 17,25-51,55 0,858 

vērtējumā CT (36) 32,75±14,42 27,87-37,63  

 CC (53) 34,79±19,00 29,56-40,03  

EGĀ TT(5) 35,40±8,85 24,41-46,39 0,573 

 CT (36) 27,14±17,78 21,12-33,15  

 CC (53) 29,62±18,11 24,63-34,62  

DAS28 (EGĀ) TT(5) 5,16±0,71 4,28-6,04 0,525 

 CT (36) 4,82±1,22 4,41-5,23  

 CC (53) 5,12±1,33 4,75-5,49  

DAS28 (CRO) TT(5) 4,55±0,89 3,45-5,66 0,683 

 CT (36) 4,41±1,11 4,03-4,79  

 CC (52) 4,64±1,25 4,29-4,98  

p vērtība iegūta no ANOVA testa 
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8.7. tabula  

KLF12 genotipu saistība ar RA aktivitāti 

 

 Genotipi 

(n) 
vidējais ± SD 95% TI p 

JLS28 AA(15) 8,07±4,15 5,77-10,36 0,959 

 CA(35) 8,34±5,94 6,30-10,38  

 CC(44) 8,00±5,19 6,42-9,58  

PLS28 AA(15) 6,47±4,39 4,04-8,90 0,955 

 CA(35) 6,63±4,92 4,94-8,32  

 CC(44) 6,84±4,13 5,58-8,10  

VAS sāpju AA(15) 50,13±23,12 37,33-62,94 0,589 

novērtējums CA(35) 49,14±27,78 39,60-58,68  

 CC(44) 44,25±22,16 37,51-50,99  

VAS AA(15) 51,93±20,86 40,38-63,48 0,441 

slimības CA(35) 49,09±25,32 40,39-57,78  

aktivitātes CC(44) 43,82±24,14 36,48-51,16  

VAS ārsta AA(15) 36,07±16,48 26,94-45,19 0,556 

novērtējums CA(35) 35,66±18,78 29,20-42,11  

 CC(44) 31,95±15,80 27,15-36,76  

EGA AA(15) 31,27±13,02 24,06-38,48 0,736 

 CA(35) 27,29±18,27 21,00-33,57  

 CC(44) 29,55±18,58 23,90-35,19  

DAS28 (EGĀ) AA(15) 5,15±1,38 4,38-5,91 0,895 

 CA(35) 4,97±1,38 4,49-5,44  

 CC(44) 4,99±1,14 4,64-5,33  

DAS28(CRO) AA(15) 4,75±1,15 4,11-5,39 0,755 

 CA(35) 4,52±1,27 4,09-4,96  

 CC(43) 4,49±1,13 4,14-4,84  

p vērtība iegūta no ANOVA testa 
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8.8. tabula  

Pētāmo SNP asociācija ar C reaktīva olbaltuma raksturlielumiem 

 

SNP Genotips (N) Vidējais rangs p 

 AA(5) 56,50  

PTPN22 GA(36) 45,36 0,685 

 GG(52) 47,22  

 AA(15) 55,60  

KLF12 CA(35) 44,50 0,391 

 CC(43) 46,03  

 AA(2) 56,00  

TNF-308 GA(20) 53,13 0,908 

 GG(82) 52,26  

 GG(16) 50,72  

IL6 -174 CG(50) 52,85 0,967 

 CC(38) 52,79  

 AA(9) 57,56  

IL18 -607 CA(58) 53,84 0,522 

 CC(36) 47,64  

 TT(9) 57,56  

IL18 -656 GT(58) 53,84 0,522 

 TT(36) 47,64  

 AA(8) 63,81  

IL10 -592 CA(41) 53,15 0,492 

 CC(55) 50,37  

 TT(8) 63,81  

IL10 -819 CT(41) 53,15 0,492 

 CC(55) 50,37  

 GG(13) 53,42  

IL10 -1082 AG(55) 53,47 0,905 

 AA(36) 50,68  

p vērtība iegūta no Kruskala Valisa testa, n – genotipu skaits 

 


