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Anotācija 

  

  

Neauglība ir aktuāla mūsdienu problēma. Šī problēma skar 10 – 15% pāru, un 

aptuveni puse no šiem gadījumiem ir saistīti ar vīrieša neauglību. Vīrieša neauglības 

ģenētiskie iemesli meklējami vīrišķā dzimuma normālu attīstību un spermatoģenēzes 

procesus nosakošajos gēnos, kas lokalizēti gan cilvēka Y hromosomā, gan autosomās.  

Cilvēka Y hromosomā lokalizētie fertilitātes marķiergēni ļauj pētīt neauglīgu 

vīriešu Y hromosomas AZF (azoospermijas) reģionu mikrodelēcijas un to korelāciju ar 

vīriešu neauglību. Ieviešot spermatoģenēzes traucējumu molekulāri ģenētisko analīzes 

metodi, tika noteikts, ka Y hromosomas mikrodelēciju biežums vīriešiem ar idiopātisku 

neauglību ir 5% un AZF mikrodelēcijas novēro azoospermijas vai smagas 

oligozoospermijas gadījumā. Ir izstrādāts algoritms, kas var palīdzēt ārstiem atlasīt 

vīrieša neauglības gadījumus, kuros ir svarīgi noteikt Y hromosomas mikrodelēcijas.  

Cilvēka Y hromosomai raksturīgos polimorfismus – bialēliskos marķierus un 

mikrosatelītus, veiksmīgi iespējams izmantot, lai noteiktu “neauglības haplogrupu” 

eksistenci. Pētot Y haplogrupu izplatību vīriešiem ar idiopātisku neauglību un kontroles 

grupu (latvieši trīs paaudzēs), atrastas statistiski ticamas atšķirības, kas liecina par 

noteiktu Y hromosomas variantu – “neauglības” haplogrupu iespējamību. 

Ir zināma korelācija ar cilvēka 7. hromosomā lokalizētā gēna CFTR mutācijām un 

vīriešu neauglību. Analizējot Latvijas neauglīgo vīriešu un kontroles grupas paraugu gēna 

CFTR delF508, R117H mutācijas, kā arī 8. introna poli-T un poli-TG polimorfismus, 

netika atklāta statistiski nozīmīga šo mutāciju un polimorfismu saistība ar vīriešu 

neauglību, kas norāda, ka gēnam CFTR nav tiešas ietekmes uz spermatoģenēzes procesu.  

Pētījuma ietvaros analizēto vīriešu neauglības ģenētiskā riska iemeslu apzināšana 

aizpilda līdz šim Latvijā neaplūkotu molekulārās ģenētikas aspektu un ir nozīmīga šo 

pacientu neauglības ģenētiskajai konsultēšanai. 
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Saīsiājumi  

 

AZF Y hromosomas rajons, kurā atrodas par spermatoģenēzi atbildīgi gēni, azoospermijas faktors 

CBAVD Iedzimts abpusējs sēklas vada trūkums (Congenital Bilateral Absence of Vas Deferens) 

CF Cistiskā fibroze – smaga ģenētiska slimība 

CFTR 

 

Gēns, kas kodē cistiskās fibrozes transmembrānas regulatoro proteīnu  

(Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator) 

CUAVD Iedzimts vienpusējs sēklas vada trūkums (Congenital Unilateral Absence of Vas Deferens) 

DAZ Y hromosomas AZF rajonā lokalizēts gēns (Deleted in Azoospermia) 

DYS Y hromosomas mikrosatelītu apzīmējums (DNA Y-chromosome Segment) 

EMQN 

 

Eiropas molekulārās ģenētikas kvalitātes kontroles apvienība  

(European Molecular Genetics Quality Network) 

FISH 

 

Hromosomu analīzes metode – fluorescentā in situ hibridizācija  

(Fluorescent In Situ Hybridisation)  

FSH Folikulus stimulējošais hormons 

HERV 

 

Endogēnam retrovīrisam līdzīga sekvence cilvēka genomā  

(Human Endogenous Retroviral Sequence) 

Hg Y hromosomas haplogrupa 

HGP Cilvēka genoma projekts (Human Genome Project) 

ICSI Intracitoplazmātiskā spermas injekcija (Intracytoplasmic Sperm Injection)  

IVF Mākslīgā apaugļošana (In Vitro Fertilisation) 

LH Lutenizējošais hormons 

MSY Vīriešiem specifisks Y hromosomas eihromatīna reģions (Male Specific Y chromosome region) 

NRY 

 

Y hromosomas rajons, kurā nenovēro rekombināciju  

(Non Recombinant region of human Y chromosome)  

PAR 

 

Y hromosomas galos izvietoti pseidoautosomālie rajoni, kas ir X-Y hromosomu homologie rajoni 

un var rekombinēties mejozes laikā.  

PCR Molekulārā analīzes metode – polimerāzes ķēdes reakcija (Polymerase Chain Reaction) 

PRINS 

Hromosomu analīzes metode – PCR un fluorescentām iezīmēm, kas atbilst noteiktiem 

hromosomu rajoniem (Primed In Situ Labeling) 

RFLP Molekulārā analīzes metode – restrikcijas fragmentu garuma polimorfisma analīze 

SCOS Sertoli šūnu sindroms (Sertoli Cell Only Syndrome) 

SNP Viena nukleotīda polimorfisms (Single Nucleotide Polymorphism) 

SRY Y hromosomas īsā plecā lokalizēts vīrišķo dzimumu nosakošs gēns (Sex-determining Region Y) 

STR Y hromosomas mikrosatelītu apzīmējums (Short Tandem Repeats) 

STS Y hromosomai specifiskas sekvences (Sequence Target Sites) 

T Testosterons 

TESE Spermatozoīdu ekstrakcija no sēkliniekiem (Testicular Sperm Extraction)  

WHO Pasaules Veselības organizācija (World Health Organization)  

Yp Y hromosomas garais plecs 

Yq Y hromosomas garais plecs 



4 

 

Definīcijas 
 

Azoospermija Pilnīgs spermatozoīdu trūkums ejakulātā   

 

CFTR haplotips CFTR gēna 8. introna polimorfisma variants, ko nosaka timīna (T) un timīna-

guanīna (TG) dinukleiotīdu atkārtojumu skaits 

 

Homologā rekombinācija Hromosomas ietvaros notiekoša rekombinācija (apmaiņa), ko nodrošina DNS 

nukleotīdu apmaiņa starp diviem līdzīgiem vai vienādiem DNS rajoniem 

 

Idiopātiska neauglība Neauglība, kuras iemesls nav zināms/nosakāms 

 

Lokuss Gēna vai gēnu saimes vieta hromosomā 

 

Marķieris Unikāla DNS secība ar zināmu lokalizācijas vietu hromosomā, ko izmanto, lai 

identificētu noteiktu DNS fragmentu 

 

Mikrodelēcija Delēcijas, kuru izmēri ir mazāki par 5-10Mb 

 

Mikrosatelīts Specifiskas, daudzkārt atkārtotas DNS nukleotīdu secības cilvēka genomā 

(STR jeb DYS) 

 

Mutācija Kvalitatīvas vai kvantitatīvas izmaiņas DNS molekulā, kas var izmainīt 

bioloģiskās funkcijas, populācijā satopamas retāk nekā 1% 

 

Neauglība Dzimumbriedumu sasniegušu divu pretēja dzimuma personu nespēja radīt 

bērnu gada laikā, dzīvojot regulāru dzimumdzīvi bez kontracepcijas 

 

Neobstruktīva azoospermija Spermatoģenēzes patoloģijas dēļ radusies azoospermija 

 

Obstruktīva azoospermija Vīriešu reproduktīvā trakta nosprostojuma dēļ radusies azoospermija 

 

Polimorfisms Izmaiņas DNS molekulā, kas populācijā sastopamas biežāk nekā 1% un kuras 

pretēji mutācijām neizraisa saslimšanu 

 

Poli-T trakts Gēna CFTR 8. introna timīna (T) atkārtojumu secība 

 

Poli-TG trakts Gēna CFTR 8. introna timīna-guanīna (TG) dinukleotīdu atkārtojumu secība 

 

Smaga oligozoospermija Samazināts spermatozoīdu skaits ejakulātā (<5x10
6
/ml) 

 

Vas deferens Sēklas vads 

 

Y hromosomas haplogrupa Y hromosomas variants/līnija, ko nosaka viena nukleotīda polimorfisms 

(SNP) 

 

Y hromosomas haplotips Y hromosomas variants/līnija, ko nosaka daudzkārt atkārtotas secības – 

mikrosatelīti (STR jeb DYS) 

 

Y hromosomas klasteris Vairāku ģenealoģiski radniecīgu Y haplogrupu kopums 
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Ievads 

 

 Neauglība ir aktuāla problēma mūsdienās. Šī problēma skar apmēram 10 – 15% 

pāru, un apmēram puse no šiem gadījumiem raksturojas ar vīrieša neauglību. Vairāk kā 

60% gadījumu vīrieša reproduktīvo funkciju traucējumu iemesls nav zināms, t.i., nav 

atklājams ar klīniskiem izmeklējumiem. No zināmajiem, biežāk novērotajiem neauglības 

cēloņiem lielākā nozīme ir hormonālas dabas traucējumiem, kā arī citoģenētiskai 

patoloģijai. Šīs ģenētiskās izmaiņas galvenokārt meklējamas normālu vīrišķā dzimuma 

attīstību un spermatoģenēzes procesus nosakošajos gēnos, kas lokalizēti gan cilvēka Y 

hromosomā, gan autosomās.  

 Cilvēka Y hromosomas garā pleca eihromatiskajā rajonā atrodas AZF 

(azoospermijas faktors) lokuss, kurā lokalizēti gēni, kas atbild par normālu 

spermatoģenēzes norisi, līdz ar to par vīrieša auglību. AZF reģions sastāv no trim 

rajoniem AZFa, AZFb un AZFc. Šie rajoni satur gēnus, no kuru ekspresijas ir atkarīga 

vīrieša fertilitāte. Ir zināms, ka neauglīgiem vīriešiem, kuriem klīniski diagnosticēta ar 

spermas kvantititāti vai kvalitāti saistīta patoloģija, Y hromosomas AZF rajonos ir 

atklātas mikrodelēcijas. Turklāt no tā, kurā AZF rajonā ir lokalizētas šīs mikrodelēcijas, ir 

atkarīga neauglības smaguma pakāpe. Mikrodelēcijas AZFa rajonā aptur 

spermatoģenēzes procesu tā sākumstadijā; izlocītajos sēklas kanāliņos neatrod vīrišķās 

germinatīvās šūnas. Savukārt mikrodelēcijas AZFb rajonā apstādina spermatoģenēzes 

procesu pirms germinatīvo šūnu mejotiskās dalīšanās, bet dažādi samazināta 

spermatozoīdu skaita un defektīvas morfoloģijas varianti ir AZFc rajona mikrodelēciju 

sekas. Latvijā Y mikrodelēciju analīze līdz šim nebija veikta. 

 Uzskata, ka vīriešu neauglību izraisošie ģenētiskie faktori korelē ar kādiem 

noteiktiem Y hromosomai raksturīgiem neitrāliem polimorfismiem vai mikrosatelītu 

variantiem. Par pamatu izmantojot Latvijas populāciju raksturojošos Y hromosomas 

haplogrupu un mikrosatelītu datus, ir iespējams noskaidrot, vai saglabājas tādi pat 

varianti ar līdzīgu frekvenci arī analizējot neauglīgu vīriešu DNS paraugus. 

 Tā kā ir zināms, ka vīriešiem ar idiopātisku neauglību Y hromosomas 

mikrodelēcijas atrod ~ 10% gadījumu, tad jādomā arī par citu ģenētiska rakstura 

mehānismu esamību, kuriem ir būtiska nozīme vīriešu neauglības attīstībā. Viens no 
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tādiem faktoriem ir mutācijas un polimorfismi cistiskās fibrozes izcelsmē iesaistītajā gēnā 

CFTR. Smaga šī gēna kodētā proteīna nepietiekamība vīriešiem izpaužas kā vas deferens 

trūkums (Congenital bilateral absence of vas deferens, CBAVD) un obstruktīva 

azoospermija. Biežākās mutācijas gēnā CFTR, kas korelē ar vīriešu neauglību, ir delF508 

un R117H, kā arī poli-T un poli-TG trakta 5T/12TG alēles klātbūtne gēna CFTR 8. 

intronā. 

 

Darba hipotēze 

1. Cilvēka Y hromosomā lokalizētie fertilitātes marķiergēni ļauj pētīt vīriešu Y 

hromosomas AZF reģionā lokalizētās mikrodelēcijas un to korelāciju ar vīriešu 

neauglību. 

2. Cilvēka Y hromosomai raksturīgos polimorfismus – bialēliskos marķierus un 

mikrosatelītus, veiksmīgi iespējams izmantot, lai noteiktu “neauglības haplogrupu” 

eksistenci Latvijas populācijā. 

3. Nosakot cilvēka 7. hromosomā lokalizētā gēna CFTR mutācijas un polimorfismus 

iespējams spriest par šo mutāciju un polimorfismu saistību ar vīriešu neauglību. 

 

Darba mērķis: 

Veikt idiopātiskas vīriešu neauglības molekulāri ģenētisko izpēti Latvijā. 

 

Darba uzdevumi: 

1. Atlasītu pacientu grupai ar idiopātiskiem spermatoģenēzes traucējumiem noteikt 

Y hromosomas garā pleca AZFa, AZFb un AZFc rajonu mikrodelēcijas. 

2. Veikt eksistējošo Y hromosomas mikrodelēciju analīzes metožu salīdzinājumu, lai 

izvērtētu to piemērotību ātrai un precīzai Y hromosomas mikrodelēciju 

noteikšanai molekulārās ģenētikas laboratorijā. 

3. Izstrādāt algoritmu, kas ļautu ārstiem-andrologiem atlasīt pacientus, kam svarīgi 

noteikt Y hromosomas mikrodelēcijas.   

4. Aprobēt un ieviest Latvijā ērtu un efektīvu Y hromosomas mikrodelēciju analīzes 

metodi kā vīriešu neauglības molekulārās diagnostikas veidu. 
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5. Vīriešiem ar idiopātisku neauglību noteikt Y hromosomas neitrālo polimorfismu 

variantus – Y haplogrupas un haplotipus, kā arī izvērtēt saistību starp noteiktām Y 

hromosomas haplogrupām un spermatoģenēzes traucējumiem. 

6. Veikt Y hromosomas mikrodelēciju analīzi vīrišķā dzimuma cistiskās fibrozes 

slimniekiem ar zināmiem gēna CFTR mutāciju variantiem. 

7. Neauglīgiem vīriešiem analizēt gēna CFTR mutāciju delF508 un mutāciju R117H, 

kā arī noteikt 8. introna poli-T un poli-GT polimorfismus.  

8. Veikt gēna CFTR 8. introna poli-T un poli-GT polimorfismu salīdzinājumu 

neauglīgiem vīriešiem un kontroles grupas vīriešiem. 

 

Darba zinātniskā novitāte 

Darba novitāte ir līdz šim Latvijā nenoskaidroto vīriešu neauglības molekulāri ģenētisko 

faktoru izpēte. Noskaidrots, ka vīriešiem ar azoospermiju un smagu oligozoospermiju Y 

hromosomas mikrodelēciju biežums ir 5%, kas atbilst šo mikrodelēciju frekvencei citās 

Eiropas valstīs. Noteikta Y hromosomas variantu – Y haplogrupu korelācija ar 

spermatoģenēzes traucējumiem. Apzināti gēna CFTR divu mutāciju (delF508 un R117H) 

un poli-T/poli-TG polimorfismu varianti vīriešiem ar idiopātisku neauglību. Pirmoreiz 

Latvijā parādīta neauglības molekulāri ģenētiskās izpētes nozīme vīriešu reproduktīvās 

patoloģijas diagnostikā, neauglības ģenētisko faktoru asociācijas pētījumos un ģenētiskajā 

konsultēšanā.  

 

Darba praktiskā nozīme 

Darba ietvaros izstrādāta un ieviesta ērta un efektīva spermatoģenēzes traucējumu 

molekulārā analīzes metode, ar kuras palīdzību Latvijā iespējams diagnosticēt Y 

hromosomas mikrodelēcijas. Izveidots algoritms, kas varētu palīdzēt ārstiem atlasīt 

vīrieša neauglības gadījumus, kuros ir svarīgi noteikt Y hromosomas mikrodelēcijas. 

Ieteikts veikt molekulāri ģenētisko analīzi visiem idiopātiskās neauglības gadījumiem, 

kad hormonu līmenis un kariotips ir normāls, bet spermatozoīdu skaits ir <5x10
6
/mL. 

Mikrodelēciju analīze vīriešiem ar vieglākām neauglības formām nav rekomendējama, jo 

Y hromosomas mikrodelēciju biežums šajā grupā ir ļoti zems. Y hromosomas 

mikrodelēciju analīze ļauj precizēt neauglības diagnozi, atklāt slimības etioloģiju, bez 
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tam tā ir informatīva neauglības ģenētiskajā konsultēšanā, it īpaši pirms mākslīgās 

apaugļošanas veikšanas.  

 

Darba izstrādes vieta, laiks un finansējums 

Promocijas darbs izstrādāts Rīgas Stradiņa universitātes Molekulārās ģenētikas 

zinātniskajā laboratorijā un Latvijas Valsts Biomedicīnas pētījumu centrā laika posmā no 

2005 līdz 2010 gadam. 

Promocijas darbs izstrādāts LZP granta Nr. 04.1198 „Y hromosomas molekulārā 

polimorfisma pētījumi vīrieša reproduktīvās patoloģijas un populācijas raksturojumam”, 

LZP sadarbības projekta Nr. 05.0023 „Latvijas populācijas molekulāri ģenētiskais 

raksturojums” un LZP sadarbības projekta Nr. 10.0010 “Slimību etioloģijas, patoģenēzes 

un cilvēka novecošanās procesu ģenētiskā izpēte Latvijas populācijā” ietvaros.  

Darbs tapis ar ESF projekta „Atbalsts doktorantiem studiju programmas apguvei un 

zinātniskā grāda ieguvei Rīgas Stradiņa universitātē” atbalstu. 
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1. Literatūras apskats 
 

 

 

1.1. Neauglības problēma 

 

Neauglība ir pasaulē izplatīta sociāla un medicīniska problēma, kas skar aptuveni 

15% pāru (Oehninger et al., 2001). Neauglība tiek definēta kā slimība, ja pie regulārām 

dzimumattiecībām, partneriem nelietojot kontraceptīvos līdzekļus, grūtniecība neiestājas 

gada laikā. Dati, kas pieejami par pēdējiem 20 gadiem, parāda, ka aptuveni 30% 

gadījumu neauglība ir vīrieša veselības stāvokļa dēļ, bet 20% gadījumu neauglības 

iemesls meklējams abos partneros.  

Vīrieša neauglība ir bieži sastopama un smaga veselības problēma. Neauglības 

problēma skar ne tikai vīrieša spēju kļūt par bērna bioloģisko tēvu, bet tai piemīt arī 

emocionāls, psiholoģisks un sociāls raksturs. Diemžēl, neskatoties uz šīs veselības 

problēmas biežo sastopamību Eiropā un pasaulē un tās vispārējo nozīmi, tai nav pievērsta 

pietiekami liela uzmanība. 

 Aptuveni 7% vīriešu cieš no neauglības, un, iespējams, šim skaitlim ir tendence 

pieaugt. Vīriešu neauglībai var būt daudz un dažādi iemesli. Nozīmīgākie no tiem ir 

anatomiskie defekti, endokrinopātijas, imunoloģiskas problēmas, ejakulācijas traucējumi 

un dažādi ārējās vides faktori. 40% gadījumu neauglības cēlonis nav zināms, tādēļ tiek 

lietots apzīmējums “idiopātiskā neauglība”. Daļējs skaidrojums tam, ka bieži neauglības 

iemesls nav zināms, varētu būt vēl joprojām nepilnīgā izpratne par mehānismiem, kas 

nodrošina vīrieša auglības molekulāri ģenētisko pamatu (Vogt et al., 2004). Lai izprastu 

neauglības problēmas ģenētisko dabu, nenoliedzami ir jāizzina tie gēni, kas ir iesaistīti 

spermatoģenēzes procesos, spermatozoīdu nobriešanā un normālā spermatozoīdu 

funkcionēšanā, kā arī ir nepieciešams pievērst uzmanību arī jaunu tehnoloģiju ieviešanai 

neauglības klīniskās diagnostikas un terapijas praksē.  

 Pēdējo 20 gadu laikā ir panākti ievērojami sasniegumi vīriešu neauglības 

ārstēšanā. Viens no pirmajiem panākumiem šajā jomā bija intracitoplazmatiskas spermas 

injekcijas (intracytoplasmatic sperm injection, ICSI) metodes izveide un ar to saistītā 

mākslīgās apaugļošanas (in vitro fertilisation) ieviešana klīniskā praksē. Ar šo 
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tehnoloģiju palīdzību ir palīdzēts tūkstošiem neauglīgu vīriešu kļūt par savu bērnu 

bioloģiskajiem tēviem. Savukārt mākslīgās apaugļošanas pozitīvam aspektam līdztekus 

aktualizējies jautājums par ģenētisko defektu pārmantošanu pēcnācējiem, kas no 

bioloģiskā (dabiskās izlases) viedokļa līdz šim tika ierobežots, neļaujot šos defektus 

pārnest dabīgā ceļā. Lai arī kādai daļai vīriešu intracitoplazmatiskas spermas injekcijas 

metode un mākslīgā apaugļošana ir spējusi palīdzēt neauglības gadījumā, vīriešu 

neauglības zinātniskie pētījumi nav apstājušies, jo diemžēl vēl ir daudz tādu gadījumu, 

kuru neauglības ģenētiskais pamats ir daudz komplicētāks, lai to būtu iespējams atrisināt 

ar šo tehnoloģiju palīdzību. 

  

1.2. Vīriešu neauglības klīniskās formas 

 

Vīriešu neauglību var iedalīt vairākās grupās un klasificēt pēc dažādiem 

kritērijiem. Tā kā šī darba mērķis ir parādīt ģenētiskā riska faktoru izvērtējumu vīriešu 

neauglības gadījumā, tad, pirms iedziļināties šajā jautājumā, nepieciešams veltīt 

uzmanību vīrieša neauglības klīnisko aspektu īsam raksturojumam. Lai labāk parādītu 

vīrieša neauglības klīniskās formas, tiks izmantota klasifikācija (1.1. tabula) pēc tā, vai ar 

ārstniecības metožu palīdzību iespējams panākt dabisku apaugļošanos (Baker, 2008). 

 

1.1. tabula. Vīrieša neauglības klasifikācija pēc tā, vai ar ārstēšanas palīdzību 

iespējams panākt dabisku apaugļošanos 

 

Neauglības veids Biežums 

Neārstējama neauglība  

 Primārs izlocīto sēklas kanālu trūkums 

12% 

12% 

Ārstējamas formas  

 Antispermas antivielas  

 Obstruktīva azoospermija  

 Gonadotropīna deficīts  

 Seksuālo funkcijas slimības  

 Toksīni  

18% 

7% 

10% 

0,5% 

0,5% 

0,02% 

Neārstējama sub-neauglība (subfertility) 

 Oligozoospermija 

 Astenospermija un teratozoospermija 

 Normospermija ar funkcionāliem defektiem 

70% 

35% 

30% 

5% 
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Savukārt pēc spermatogrammas (spermas analīze) datiem, vīriešu neauglības 

klīniskās formas iespējams klasificēt, pamatojoties uz spermatozoīdu morfoloģiskajām 

īpatnībām (WHO 1999), kas apkopotas 1.2. tabulā. 

 

1.2. tabula. Vīrieša neauglības klasifikācija pēc spermatogrammas datiem 

Neauglības veids Apraksts 

Normospermija 20x10
6
 spermatozoīdu /ml vai vairāk;  

50% vai vairāk spermatozoīdu, kas kustas uz priekšu, 

vai 25% vai vairāk spermatozoīdu, kas kustas ātri;  

30% vai vairāk normāla morfoloģija. 

Oligozoospermija Spermatozoīdu koncentrācija < 20x10
6
/ml. 

Astenospermija  < 50% spermatozoīdi, kas kustas uz priekšu, vai  

< 25% spermatozoīdu, kas kustas ātri.  

Teratozoospermija < 30% spermatozoīdu ar normālu morfoloģiju.  

Oligoastenoteratozoospermija Samazināts spermatozoīdu daudzums,  

kustības traucējumi un morfoloģijas defekti 

(izmaiņas trijos kritērijos) 

Azoospermija Ejakulātā neatrod spermatozoīdus 

Aspermija Nav ejakulāta 

 

 

1.3. Vīriešu neauglības ģenētiskā riska faktori 

 

Šobrīd ir attīstītas daudzas jaunas metodes ģenētisko slimību noteikšanai, un 

nenoliedzami liela nozīme vīriešu neauglības ģenētikas izpratnē ir „Cilvēka genoma 

projektam” (Human Genome Project, HGP). Tāpat kā visās molekulārās bioloģijas 

nozarēs, arī neauglības ģenētikā neatbildētos jautājumus par iespējamo kandidātgēnu 

funkcijām un to etioloģiju konkrēto slimību gadījumos cerēja atrisināt līdz ar cilvēka 

genoma sekvences noskaidrošanu. Pēc HGP datiem ir zināms, ka cilvēka genomu veido 

20 000 – 25 000 gēnu. Analizējot pieejamos cilvēka sekvences datus un pētot iespējamo 

auglības gēnu darbību dzīvnieku modeļos, tika noskaidrots, ka aptuveni 3000 gēnu 

produktu mijiedarbojoties nodrošina vīrieša (un sievietes) auglības cikla ģenētisko 

kontroli (Hackstein et al., 2000; Cooke at al., 2002; Matzuk & Lamb, 2002). Tādējādi 

kļūst acīmredzams, ka vīrieša auglība nav atkarīga tikai no daudzo gēnu ekspresijas 

dzimumšūnās, bet to ietekmē arī gēnu grupas, kas, viena otru aktivējot, nodrošina vīrišķo 
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dzimumdziedzeru un vīrieša somatisko attīstību. Cilvēkiem auglības gēnu molekulārie 

pētījumi ir apgrūtināti, tāpēc, ka cilvēks nav eksperimentāla suga. Vīrieša neauglības 

statuss tiek atklāts tikai tad, kad pāris, kurš vēlas bērnu un nespēj to ieņemt, vēršas pēc 

padoma neauglības klīnikā. Diemžēl šo pāru klīniski ģenētiskā izmeklēšana var tikt 

izvērsta tikai tad, ja diagnoze ir “idiopātiska neauglība”. Tādējādi šie gadījumi veido 

atsevišķu apakšgrupu, kas tomēr ir samērā liela – 40%. Līdz ar to ģenētiskos traucējumus, 

kuri ir vīriešu neauglības cēlonis, var iedalīt trijās grupās: (1) hromosomālās aneiploīdijas 

un pārkārtojumi, kuru rezultātā ir izmainīta noteiktās hromosomās lokalizētu gēnu 

ekspresija; (2) submikroskopiskas delēcijas (piemēram, mikrodelēcijas), kur vairāku tuvu 

lokalizētu gēnu delēciju vai pārkārtojumu rezultātā ir izmainīta normālā gēnu ekspresijas 

aina; (3) atsevišķu gēnu defekti, kur viena gēna ekspresija ir mainīta vai zaudēta, kā 

rezultātā ir attīstījusies vīrieša neauglība (Vogt, 2004) 

 

1.3.1. Hromosomu aberācijas, kuras ir iemesls vīriešu neauglībai 

 

Normālu cilvēka kariotipu veido 46 hromosomas, no kurām divas atbild par 

cilvēka dzimumu, attiecīgi sievietēm šīs divas dzimumhromosomas ir X hromosomas 

(46,XX), bet vīriešiem šo komplektu veido viena X un viena Y hromosoma (46,XY). 

Dažādas hromosomu struktūras pārmaiņas pieņemts apzīmēt ar terminu hromosomu 

aberācijas. Hromosomu aberācijas atklātas apmēram 14% azoospermijas un 5% 

oligozoospermijas pacientu (Van Assche et al., 1996). Lielākā daļa hromosomu 

anomāliju, kuras ir cēlonis vīrieša neauglībai, ir saistītas tieši ar dzimumhromosomām. 

Biežākā dzimumhromosomu patoloģija vīriešiem ir Klainfeltera sindroms, kad 

vīriešu kariotipā ir viena papildus X hromosoma (47,XXY). Šī sindroma biežums starp 

vīriešiem ir 1 : 500 – 1 : 1000 (Huynh et al., 2002). Parasti Klainfeltera sindroma 

pacientiem ir azoospermija, vai arī to sēkliniekos atrodams neliels spermatozoīdu skaits 

(Tournaye at al., 1996). Līdz ar to literatūrā reti ir aprakstīti gadījumi, kad Klainfeltera 

sindroma pacienti dabiskā ceļā var kļūt par bioloģiskajiem bērna tēviem, (Foss & Lewis, 

1971). Vēl joprojām nav zināms, kāpēc Klainfeltera pacienti ir neauglīgi un kāpēc 

apmēram 20% gadījumu personām ar Klainfeltera sindromu ir kariotips 46,XY/47,XXY 

(mozaīkas forma). Tā kā šo pacientu grupā tiek novērots, ka pēcmejotisko dzimumšūnu 
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(nobriedušu spermatozoīdu) skaits ir samazināts, tad šo faktu mēģina izskaidrot ar 

iespējamiem traucējumiem mejozes sākuma etapos – dzimumhromosomu konjugācijas 

procesā, kur otrā X hromosoma konjugē (nostājas pārī) ar Y hromosomu. Savukārt 

dzīvnieku modeļpētījumos ar pelēm parādīts, ka traucējumi vīrišķajās dzimumšūnās 

notiek jau embrionālās attīstības laikā (Mroz et al., 1999). 

Klainfeltera sindroma pacienti ar palielinātu X hromosomu skaitu kariotipā 

(48,XXXY; 49,XXXXY) sāk vairāk līdzināties sievišķajam fenotipam. Ir traucēta 

dzimumlocekļa attīstība, kā arī bieži novērojama ir sēklinieku nenoslīdēšana jeb 

kriptorhisms. Tas parāda X hromosomu skaita ietekmi uz vīrišķo gonādu attīstību, kā arī 

to, ka abu dzimumhromosomu (X un Y) līdzsvars ir izšķirošs agrīnā embrionālās 

attīstības procesā. Abās dzimumhromosmās lokalizēto un funkcionāli aktīvo gēnu 

atklāšana ir ļāvusi izprast dzimumhromosomu ģenētiskā līdzsvara molekulāro pamatu. Ir 

zināms, ka agrās embrionālās attīstības laikā, kad notiek X hromosomas inaktivācijas 

process, X hromosomā lokalizētie X un Y hromosomu homologie gēni netiek inaktivēti 

un tādēļ šo gēnu ekspresija Klainfeltera sindroma gadījumā ir pastiprināta. Ir arī zināms, 

ka mutācijas gēnā UDT atrastas sēklinieku audzēja (testicular germ cell tumour, TGCT) 

gadījumā. Savukārt šīs mutācijas novēro arī tiem pacientiem, kuriem bērnībā bijis 

kriptorhisms. Nesen atklāts, ka minētais gēns (gēns UDT) atrodas X hromosomā (Xq27). 

Līdz ar to Klainfeltera sindroma pacientiem, kuriem bērnībā bija konstatēta sēklinieku 

noslīdēšana, varētu būt palielināts risks šī audzēja attīstībai (Rapley et al., 2000). 

Bieža dzimumhromosomu patoloģija ir vīrieši ar divām Y hromosomām kariotipā 

(biežums 1 : 750; kariotips 47,XYY). Šo vīriešu auglības statuss ir variabls. Ja XYY 

vīrietis ir neauglīgs, tad parasti novēro oligozoospermiju. Šo indivīdu neauglības 

hromosomālais iemesls ir palielināta Y bivalentu (45 – 75% no analizētiem gadījumiem) 

veidošanās spermatoģenēzes laikā (Berthelsen et al., 1981). 

Vīrieši ar mozaīkas formas kariotipu 45,X/46,XY pārstāv 4% no neauglīgo vīriešu 

grupas. Šiem pacientiem novēro gonādu nepilnīgu vai traucētu attīstību, ārējie 

dzimumorgāni var būt normāli, taču bieži iespējamas tādas anomālijas kā mazs 

dzimumloceklis, hipospādijas (uretras atveres attīstības defekts), samazināts sēklinieku 

lielums. Indivīdi ar mozaīkformas kariotipa 45,X/46,XY variantu var būt arī ar sievišķo 

fenotipu, šādu gadījumu sastopamību var izskaidrot ar smalko līdzsvaru starp vīrišķā un 
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sievišķā dzimuma diferenciāciju agrās embrionālās attīstības sākumā. Veicot šo pacientu 

Y hromosomu krāsošanu ar fluorescentām krāsvielām (akrihīnu), tika noskaidrots, ka Y 

hromosomas lielums ir normāls, taču Y hromosomas garā pleca distālajā daļā trūkst viena 

no fluorescentām iezīmēm, kas parasti atbilst Yq12 rajonam. Šajās “nefluorescentajās” Y 

hromosomās tika atrasta pārrāvumu “karstā” vieta – Yq11 un noskaidrots, ka 

“nefluorescentā” hromosoma veidojusies, saplūstot divām Y hromosomām, kur abās 

pirms tam noticis pārrāvums Yq11 rajonā, līdz ar to izveidojot dicentrisku Y hromosomas 

īso plecu izohromosomu. Minēto hromosomālo pārkārtojumu rezultātā pacientiem ir 

traucēta gametoģenēze – tiek izjaukta mejotiskā X un Y hromosomas konjugācija, jo 

notiek Y izohromosomas īso plecu sapārošanās savā starpā (Chandley et al., 1989). Tā kā 

Y hromosoma ir pārrauta Yq11 kritiskajā punktā, tad šie pacienti pieder neauglīgo vīriešu 

grupai, kuriem raksturīga Y hromosomas garā pleca (Yq11) lokalizētā azoospermijas 

faktora (AZF) delēcija (aprakstīts tālākajās nodaļās). 

Neauglīgi vīrieši ar azoospermijas variantu un 45,X kariotipu arī pieskaitāmi 

pacientu grupai AZF delēcijām. Tiem ir nelīdzsvarots kariotips, jo ir notikusi Y 

hromosomas garā pleca (Yq11) delēcija, un otra Y hromosomas īsā pleca daļa, kas satur 

gēna SRY lokusu, ir translocēta uz kādu no autosomām (biežāk uz 13, 15 vai 22 

hromosomu). Šāda veida translokācijas var dažādi ietekmēt vīrieša auglību, jo vīrieši ar 

vienu un to pašu translokācijas formas kariotipu var būt gan auglīgi, gan neauglīgi, un 

šādas atšķirības var novērot pat vienas ģimenes locekļiem. Biežāk ģimenes ciltskokos 

vīriešu kariotipā novēro Y hromosomas garā pleca distālās daļas (Yq12) translokāciju uz 

kādu no akrocentrisko hromosomu īsajiem pleciem. (Vogt, 1996), līdz ar to šie gadījumi 

arī pieskaitāmi AZF pacientu grupai.  

Vīrieši ar 46,XX kariotipu sastopami ļoti reti, sindroma biežums ir 1 : 20 000 

jaundzimušo vīrišķā dzimuma indivīdu, kas ir apmēram 2% no visiem vīriešu neauglības 

gadījumiem. Šiem indivīdiem vīrišķā dzimuma un sēklinieku attīstība ir normāla, jo Y 

hromosomas īsā pleca distālā daļa (Yp11), kas satur vīrišķā dzimuma nosakošo (SRY) 

lokusu, ir translocēta uz X hromosomas īsā pleca distālo daļu (Xp22). Taču šiem 

vīriešiem raksturīga azoospermija, jo nav Y hromosomas garā pleca ar spermatoģenēzei 

svarīgo AZF rajonu. Izmainīts vīrišķais fenotips (piemēram, nenoslīdējuši sēklinieki, 

mazs dzimumloceklis, hipospādijas) 46,XX personām ir iespējams tikai tad, ja X un Y 
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hromosomas pārrāvuma un savienošanās punkts ir ļoti tuvu gēnam SRY un īslaicīgi traucē 

gēna SRY aktivitāti vīrišķā dzimuma determinācijas laikā (Boucekkine et al., 1994). 

Hromosomālās aneiploīdijas un translokācijas starp autosomām (reciprokās un 

Robertsona translokācijas) ir sastopamas daudz retāk nekā dzimumhromosomu 

anomālijas, kaut gan autosomu struktūras izmaiņas (translokācijas, inversijas) 10 reizes 

biežāk atrod neauglīgu nekā auglīgu vīriešu populācijās (Van Assche et al., 1996). Ir 

zināms, ka azoospermijas un smagas oligozoospermijas pacientu (ar normālu somatisko 

kariotipu) sēkliniekos atrastajos spermatozoīdu priekštečos un spermatozoīdos var 

novērot palielinātu hromosomu neatiešanas gadījumu skaitu (Palermo et al., 1998). It 

īpaši pericentriskās inversijas, kas skar 1, 3, 5, 6, 10 hromosomu, izmaina mejozes gaitu 

un noved pie samazināta spermatozoīdu skaita vai pat azoospermijas. Arī Robertsona 

translokācijas starp 13. un 14. hromosomu 60% gadījumu rada traucējumus 

gametoģenēzes laikā, kā rezultātā vīrietis ir neauglīgs (Vogt, 1995). Attīstoties digitālās 

diferenciēšanas metodei, tika veikta transkriptu analīze un noteikts, kuri transkripti 

ekspresējas sēkliniekos. Pēc tam katram transkriptam tika meklēti tam atbilstošie 

hromosomu rajoni un iegūtie dati salīdzināti ar rezultātiem, kas iepriekš iegūti, pētot 

neauglīgu vīriešu hromosomas, kurās atrastas līdzsvarotās translokācijas. Tā tika 

identificēti vairāki tā saucamie karstie punkti hromosomās, kuros biežāk notiek 

pārrāvumi. Karstie punkti tika atklāti 1. hromosomā (1p31-33), 3. hromosomā (3p21.1-9), 

6. hromosomā (6p21, 6p22.1), 7. hromosomā (7q31) un X hromosomā (Xq28). Daži no 

šiem lokusiem reprezentē rajonus, kas ir pazīstami kā sēkliniekos ekspresēto gēnu 

atrašanās vietas, citi savukārt varētu liecināt par iepriekš nezināmiem gēniem, kuri, 

iespējams, ir iesaistīti sēklinieku darbības traucējumos (Olsen et al., 2001). 

 

1.3.2. Submikroskopiskas delēcijas, kuras ir iemesls vīriešu neauglībai 

  

Lielas Y hromosomas garā pleca delēcijas viennozīmīgi korelē ar vīrieša 

neauglību. Cilvēka Y hromosomas molekulārajos pētījumos atklāts kritiskais reģions, kas 

atbildīgs par spermatoģenēzes procesu (sīkāk aprakstīts tālākās nodaļas). Visa šī reģiona 

delēcija ir iemesls defektīvai spermatoģenēzei un Sertoli šūnu sindroma (Sertoli cell only 

syndrome, SCOS) attīstībai. SCOS raksturojas ar maziem sēkliniekiem, azoospermiju, 
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palielinātu folikulus stimulizējošā hormona (FSH) un normālu testosterona līmeni 

(Foresta et al., 1998). Savukārt nelielas delēcijas kritiskajā Y hromosomas reģionā, 

sauktas par mikrodelēcijām, var būt par cēloni izmaiņām spermatoģenēzes procesā, kas 

var novest pie azoospermijas vai smagas oligozoospermijas (Vogt, 1998; Krausz & 

McElreavey, 1999). Detalizētāk Y hromosomas mikrodelēcijas tiks apskatītas tālākajās 

nodaļās.  

  

1.3.3. Gēnu mutācijas, kuras ir iemesls vīriešu neauglībai 

 

 Dzīvniekmodeļu pētījumos ar pelēm veikti daudzi gēnu izslēgšanas eksperimenti 

un noskaidrots, ka vairāk nekā 3000 gēnu, kas tiek ekspresēti vīrišķās (un sievišķās) 

dzimumšūnās, izraisa neauglību vai samazinātu auglību (Cooke et al., 2002; Matzuk & 

Lamb, 2002). Lai arī lielākajai daļai šo peles gēnu ir atrasti homologi cilvēka genomā, vēl 

joprojām bieži nav zināms, tieši kuri ir neauglības gēni un kādas ir šo gēnu funkcijas 

cilvēka dzimumšūnās. Salīdzinot grauzēju un cilvēka gēnu sekvences, tika atrasts, ka 

daudzi par reproduktīvo funkciju atbildīgie gēni ir ļoti diverģenti, t.i., ar atšķirīgu 

ekspresiju grauzēju un cilvēka sēkliniekos. Šo gēnu sekvences veido 10% no visām 

secībām, kurām raksturīga augsta diverģence (Makalowski & Boguski, 1998), kas liecina 

par ātru reproduktīvo proteīnu evolūciju (Swanson & Vacquier, 2002). Aktuāls ir 

jautājums, kāpēc cilvēka spermatoģenēzes funkciju pētījumi netiek veikti tieši ar vīrieša 

auglības gēniem. Ir zināms, ka vidējais cilvēka gēnu mutāciju biežums ir 10
-4

 – 10
-6

 

(Vogel & Motulsky, 1986), un, iespējams, ka tāds pats mutāciju biežums ir arī vīriešu 

auglības gēnos. Tā kā lielākoties neauglības pētījumi veikti eksperimentos ar pelēm, 

noskaidrots, ka lielākā daļa iespējamo vīrieša auglības gēnu ir homologi peles gēniem, 

parādīts, ka šo gēnu izslēgšana peles modeļpētījumos saistīta ar reproduktīvās funkcijas 

traucējumiem, tad šobrīd nav zināms, cik liels ir cilvēka gēnu mutāciju ātrums lielā 

idiopātisku neauglības pacientu grupā. Turklāt cilvēks nav eksperimentāls objekts, un 

tāpēc vīrieša auglības gēnu molekulārās ģenētikas pētījumi praktiski tiek veikti tikai 

tādiem gēniem, kuriem ir augsts mutāciju ātrums. Līdz ar to divi nozīmīgākie cilvēka 

hromosomu rajoni, kuri parāda saistību ar vīrieša neauglību, ir cilvēka Y hromosomas 

garā pleca (Yq11) azoospermijas faktora (AZF) gēnu delēcijas un mutācijas cistiskās 
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fibroses gēnā (CFTR), kas atrodas cilvēka 7. hromosomas garajā plecā (7q31.2). AZF 

gēnu delēcijas visbiežāk tiek atrastas pacientiem ar azoospermiju, kuras iemesls nav 

sēklas kanālu nosprostojums (ne-obstruktīva azoospermija) (Vogt, 1998; Krausz & 

McElreavey, 1999), savukārt gēna CFTR mutācijas visvairāk atklātas pacientiem ar 

iedzimtu bilaterālu sēklas vada trūkumu (congenital bilateral absence of the vas deferens, 

CBAVD), kas ir azoospermijas obstruktīvā forma (Oates & Amos, 1994) (sīkāk aprakstīts 

tālākās nodaļās). 

 Bez pieminētajām divām lielākajām gēnu grupām, kuru mutācijas ir iemesls 

vīrieša neauglībai, ir zināmi arī citi gēni. Tomēr šo gēnu skaits ir salīdzinoši neliels. 

Lielākā daļa šo gēnu ir iesaistīta sēklinieku attīstības ģenētiskajā regulācijā, vai arī tiem ir 

dalība dažos vīrieša somatiskās attīstības posmos. No klīniskā viedokļa labāk zināmās 

patoloģijas ir androgēnu nejutības sindroms (testikulārās feminizācijas sindroms), ko 

izraisa mutācijas androgēna receptora (AR) gēnā, idiopātiskais hipo- un hiper- 

gonadotropiskais hipogonādisms, kura iemesls ir mutācijas folikulus stimulējošā un 

lutenizējošā hormonu receptoru (FSHR/LHR) gēnos, arī mutācijas gēnā KAL-1, kas ir 

iemesls Kalmana sindroma attīstībai. Savukārt poligēna (vairāki gēni nosaka vienas 

slimības attīstību) iedzimšanas aina ir novērota jau pieminētajam Kalmana sindromam, kā 

arī Kārteidženera sindromam un globozoospermijai. Retāk klīnikā sastopamas mutācijas 

gēnos INSL3 un LGR8-GREAT, kas izraisa kriptorhismu (sēklinieku nenoslīdēšanu), 

mutācijas gēnā DM1, kuru rezultātā vīrieša neauglība ir saistīta ar miotoniskās distrofijas 

sindromu, un CAG atkātojumu skaita polimorfismu mitohondriālās DNS polimerāzes 

(POLG) gēnā, kas arī saistīts ar vīriešu neauglību (Vogt et al., 2004). 

 

1.3.3.1. Androgēnu receptora gēna lokuss 

Androgēnu receptors ir atbildīgs par Volfa vadu diferenciācijas uzsākšanu un 

attiecīgi ārējo vīrišķo dzimumpazīmju attīstības ierosināšanu embrionālās attīstības laikā. 

Pieaugušiem vīriešiem androgēna receptors ir iesaistīts spermatoģenēzes procesa 

regulācijā (McPhaul et al., 1999). 

Androgēna receptora (AR) gēns ir lokalizēts X hromosomā (Xq) un kodē 

androgēnu receptoru, kas ir lielas intracelulāro receptoru ģimenes pārstāvis. Receptori 

parasti ir inaktivēti, ja pie tiem nav piesaistījušies atbilstošie ligandi. Ligandi ir 
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androgēnie hormoni – testosterons vai dihidrotestosterons, kuri piedalās normālā vīrišķā 

dzimuma diferenciācijā embrionālās attīstības laikā, pubertātes nodrošināšanā un 

spermatoģenēzes norisē. Testosterona veidošanās sākas embrionālās attīstības 8. nedēļā 

Leidiga šūnās un atbild par sēklinieku veidošanos no Volfa vadiem, un ietver arī 

sēklinieku piedēkļu, sēklas vadu un sēklas pūslīšu veidošanos. Ārējo vīrišķo 

dzimumpazīmju (dzimumloceklis un sēklinieku maisiņš) attīstībai nepieciešams 

dihidrotestosterons, kas savukārt rodas no testosterona 5-reduktāzes hormona darbības 

rezultātā (Heinlein & Chang, 2002). 

Androgēna receptora gēns tiek ekspresēts Sertoli šūnās un nodrošina dažādās 

dzimumdiferenciācijas fāzēs vīrišķā dzimuma un dzimumšūnu pareizu attīstību. Pēc 

ligandu piesaistīšanās androgēnu receptors veido dimēru, ceļo uz kodolu un saistās ar 

specifisku palindromu DNS secību, ko pieņemts apzīmēt kā ARE (androgēnu atbildes 

elementu, androgene response element) saistīšanās vietu. Piesaistoties daudziem kodolā 

esošajiem ko-aktivatoriem, AR proteīna dimērs aktivē daudzu mērķa gēnu transkripciju. 

Androgēnu receptora proteīnam ir garš N-terminālais peptīda domēns (TAD domēns), 

kuru kodē gēna AR 1. eksons, un tā funkcija ir modulēt AR atkarīgo gēnu transkripcijas 

aktivitāti. Gēna 2. un 3. eksons kodē peptīda domēnu, kas atbild par saistīšanos ar DNS, 

un 4. – 8. eksons kodē C-terminālo peptīda domēnu, kas atbild par androgēnu 

piesaistīšanu. TAD domēna izmērs ir variabls, jo satur daudzkārt atkārtojošos glutamīnu 

(kodē CAG trinukleotīdu atkārtojumi; to skaits ir 9 – 36) un glicīnu (kodē GGC 

trinukleotīdu atkārtojumi; to skaits ir 16 – 27) traktu. Minētais polimorfisms ietekmē AR 

receptora aktivitāti: aktivitāte pastiprinās, ja šo atkārtojumu skaits ir mazāks, un tiek 

samazināta, palielinoties atkārtojumu skaitam (Tut et al., 1997). Vēl joprojām nav 

skaidrs, cik ļoti samazinātai jābūt šī receptora aktivitātei, lai tas atstātu iespaidu uz 

spermatoģenēzi. Lielā salīdzinošā pētījumā, kas ietvēra 600 auglīgus un 674 neauglīgus 

vīriešus no Eiropas populācijām, abās pētāmajās grupās netika atrastas statistiski ticamas 

atšķirības CAG atkārtojumu skaitā gēnā AR (Rajpert-De Meyts et al., 2002). Tas pats tika 

apstiprināts citos pētījumos, kur salīdzināja 119 eiropiešu izcelsmes neauglīgus vīriešus 

ar 280 vīriešiem no indiešu populācijas (Tangaraj et al., 2002). Nesenos pētījumos tomēr 

ir pierādīta palielināta CAG atkārtojumu skaita korelācija ar lielāku azoospermijas vai 

smagas oligozoospermijas risku. Veicot CAG polimorfisma molekulāros pētījumus 
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dažādās populācijās, novērots, ka ASV populācijā raksturīgi 20,7 atkārtojumi, Singapūras 

populācijā 22,4, Austrālijas – 21,8 un Dānijas – 20,7 trinukleotīda atkārtojumi un ka 

minēto atkārtojumu skaits korelē ar neauglību (Krausz, 2007).  

Ja CAG atkārtojumu skaits ir apmēram 38, tad tas ir saistīts ar smagu 

neirodeģeneratīvu slimību – Kenedija sindromu, kas raksturīgs ar progresīvu motoro 

neironu deģenerāciju un vieglu androgēnu rezistenci ar vēlīnu izpausmi. Kenedija 

sindroma gadījumā CAG atkārtojumu skaits variē no 38 līdz 62 (Dadze et al., 2002). 

Slimības cēlonis ir neparasti garais poliglutamīna trakts AR gēnā. Taču pārsteidzoši, ka 

Kenedija sidroma pacienti nav neauglīgi. Līdz ar to nav zināms, kā palielināts CAG 

atkārtojumu skaits TAD domēnā var izraisīt gan vīriešu neauglību, gan muskuļu atrofiju. 

Bez šaubām androgēni sekmē gan vīrišķo dzimumšūnu veidošanās sākumu, gan 

spermatozoīdu noformēšanos, tāpēc arī gēnam AR ir jābūt iesaistītam spermatoģenēzes 

ģenētiskās regulācijas procesā.  

Gēnā AR ir atrastas vairāk nekā 300 punktveida mutācijas, kas atspoguļo AR 

dimērā proteīna funkcionālā kompleksa struktūras mainīgo dabu, un tādējādi kopā ar 

daudziem ko-aktivatoriem tas var darboties kā sēkliniekiem specifisks transkripcijas 

faktors. Noskaidrots, ka biežākām gēna AR mutācijām nav specifiskas patoloģijas, taču ir 

zināma saistība ar vairākiem variabliem patoloģiskiem fenotipiem. Smagākais fenotips 

izpaužas kā pilnīgs androgēnu nejutības sindroms (complete androgen insensitivity 

syndrome, CAIS), kad indivīds ar vīrišķo kariotipu 46,XY androgēnu receptoru trūkuma 

dēļ embrionālās attīstības laikā attīstās pēc sievišķā tipa ar raksturīgām ārējām sievišķām 

dzimumpazīmēm. Otrs ir variants, kad mutācijas gēnā AR izraisa daļēju androgēnu 

nejutības sindromu (partial androgene insensitivity syndrome, PAIS). Šajā gadījumā 

personas fenotipā var dominēt sievišķais tips, var sastapt gan viena, gan otra dzimuma 

anatomiskās struktūras, vai arī tas var izpausties pēc vīrišķā tipa. Šiem vīriešiem 

raksturīgs mazs dzimumloceklis, nepareiza urīnizvadatveres lokalizācija, kriptorhisms, 

daļēji vai pilnīgi attīstītas Volfa vadu struktūras (atkarīgs no androgēnu receptoru 

nejutības). Vieglākā AR mutāciju izraisītā vīriešu neauglības forma ir vāja androgēnu 

nejutība (mild androgen insensitivity, MAIS). Šo fenotipu dažādība ir saistīta ar variablu 

trinukleotīdu polimorfismu gēnā AR (Vogt et al., 2004). 
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1.3.3.2. Gēnu FSHR un LHR lokuss 

Gonadotropīni – folikulus stimulējošā hormona (FSH) un lutenizējošā hormona 

(LH) receptori – pieder ar G-proteīnu saistīto receptoru saimei. Receptoriem raksturīgs 

liels ektacelulārais domēns, kas saista FSH un LH hormonus. Proteīna transmembrānu 

daļu veido septiņas reizes plazmatisko membrānu šķērsojošs transmembrānas domēns, 

kas saistās ar intracelulāro domēnu, kas savukārt savienots ar G-proteīnu. Šo receptoru 

darbība iedarbina adenilātciklāces kaskādes signālpārneses ceļu. Abiem hormoniem ir 

līdzīgs mehānisms, kā tie piesaistās attiecīgam receptoram un aktivē G-proteiīnu, kas 

norāda uz šo hormonu kodējošo gēnu kopīgu izcelsmi un funkcionālo saistību. To pierāda 

arī tas, ka abu gēnu (FSHR un LHR) homologie rajoni atrodas cilvēka 2. hromosomas 

īsajā plecā (2p21) un tiem ir līdzīga eksonu struktūra. FSHR ekstracelulāro domēnu kodē 

gēna FSHR 1. – 9. eksons, savukārt gēna LHR 1. –10. eksons kodē LHR ektracelulāro 

domēnu. Arī transmembrānas domēnu kodē abu gēnu garākais un pēdējais eksons (1251 

nt FSHR; 1200 nt LHR). Interesanti, ka dažādi spermatoģenēzes un vīrieša auglības 

traucējumi diagnosticēti vīriešiem, kas homozigotiski pēc A189V mutācijas gēna FSHR 

7. eksonā (Aittomaki et al., 1998). Līdz ar to aktuāls ir jautājums par FSH hormona un 

gēna FSHR nozīmi spermatoģenēzes iniciācijā. FSH/FSHR darbība ir nepieciešama, lai 

palielinātu sēklinieku lielumu, taču spermatoģenēze var notikt arī smagas FSH nejutības 

gadījumā, ja testosterona produkcija ir normāla. Šie novērojumi tika apstiprināti, 

inaktivējot gēnu FSHR un FSH peļu modeļeksperimentos (Abel et al., 2000). Izmaiņas 

vīriešu auglības statusā nenovēroja arī, veicot gēna FSHR viena nukleotīda polimorfismu 

(single nucleotide polymorphism, SNP) analīzi. Pētījumā tika analizēti trīs polimorfismi – 

viens promotera rajonā un divi 10. eksonā, kas ietekmē FSH līmeni sievietēm, bet 

vīriešiem minētie SNP neparādīja nekādu efektu (Simoni et al., 2002). 

Daudzas gēna LHR mutācijas ir iemesls pilnīgai vai daļējai LH hormona nejutībai 

un ir saistītas ar dažādām vīrišķo gonādu anomālijām (Sultan & Lumbross, 1998). Vīriešu 

neauglības iemesls ir traucēta vīrišķā dzimuma attīstība embrionālā un pubertātes laikā, 

kas izpaužas kā vīrišķais pseidohermatofrodītisms.   

Ar dzimumu ierobežota agrīna pubertāte vīrišķiem indivīdiem ir novērota 

pacientiem ar agrīni aktivētu LH signāla transdukcijas ceļu (Sultan & Lumbross, 1998). 

Šo patoloģiju ierosina divas gēna LHR mutācijas (D578G un M571I), kas lokalizētas 
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hormona receptora sestajā transmembrānas domēnā. LHR mutāciju un patoloģisko 

fenotipu variāciju raksturs ir līdzīgs kā androgēna receptora gēna mutāciju gadījumā 

(aprakstīs iepriekš).  

Vīriešu neauglību, kuras iemesls ir tikai gonadotropīnu gēnu mutācijas, sastop 

reti. FSH un LH ir heterodimēriskas molekulas, kurām kopīga  subvienība (kopīga arī ar 

horiongonadotropīnu, tiroīdstimulējošo hormonu) un specifiska  subvienība. Gēns, kas 

kodē kopīgo subvienību, atrodas 6. hromosomā (6q12-21). FSH  subvienību kodē 

gēns, kas lokalizēts 11. hromosomā (11p13), un LH  subvienību – gēns, kas atrodas 19. 

hromosomā (19q13.32). FSH ir nepieciešams Sertoli šūnu proliferācijai un spermas 

kvalitātes saglabāšanai sēkliniekos. FSH darbība varētu būt dažāda peles un cilvēka 

dzimumšūnās, tā kā vīriešiem ar FSH- mutāciju novēro azoospermiju, bet pēc FSH- 

mutācijas homozigotiskām pelēm raksturīgi mazi sēklinieki un oligozoospermija, taču tās 

ir auglīgas. Literatūrā aprakstīta tikai viena LH- gēna mutācija, kas ir saistīta ar vīriešu 

neauglību (Acherman et al., 2001). 

 

1.3.3.3. Gēna KAL-1 lokuss 

KAL-1 lokuss atrodas X hromosomā (Xp22.3) (Del Castillo et al., 1992). Gēns 

KAL-1 netiek inaktivēts X hromosomas inaktivācijas procesā, un šim gēnam Y 

hromosomā atrodas tā nefunkcionāls homologs. Gēna KAL-1 secība ir ļoti līdzīga dažādu 

sugu indivīdiem, tai skaitā arī Caenorhabditis elegans (Bulow et al., 2002). Iespējamam 

gēna kodētam proteīnam anosminam-1 (anosmin-1) ir galvenā loma gonadotropīnu 

atbrīvojošā hormona (gonadotropin-releasing hormone, GnRH) transporta nodrošināšanā 

pa neironiem un ožas nervu uz hipotalāmu. Šis proteīns ir ļoti līdzīgs tādiem proteīniem 

kā kināzes un fosfatāzes, kā arī citiem proteīniem, kuri iesaistīti nervu šūnu adhēzijas un 

aksonu izveides nodrošināšanā. Līdz ar to iespējams, ka gēnam KAL-1 varētu būt 

specifiska nozīme nervu impulsa pārvades kontrolē un ka gonadotropīnu atbrīvojošais 

hormons varētu būt atbildīgs par reproduktīvās funkcijas un seksuālās tieksmes regulāciju 

(Vogt et al., 2004). 

Mutācijas gēnā KAL-1 (delēcijas un punktveida mutācijas) (Bick et al., 1992) 

izraisa Kallmana sindromu (Kallmann syndrome), kam raksturīgs hipogonadotrofais 

hipogonādisms un ožas trūkums. Tā kā šo sindromu biežāk novēro vīriešiem (1:10000) 



24 

 

nekā sievietēm (1:50000), tad tiek uzskatīts, ka iedzimšanas aina ir saistīta ar X 

hromosomu (KAL-1 lokuss), lai gan ir aprakstīti gadījumi, kad slimība iedzimst 

autosomāli dominanti (KAL-2 lokuss) vai autosomāli recesīvi (KAL-3 lokuss). Slimības 

autosomāli dominantās iedzimšanas ainas molekulārais pamats ir noskaidrots nesen, kad 

atrastas mutācijas fibroblastu augšanas faktora receptora gēnā (FGFR1, vai KAL-2 

lokuss), kas lokalizēts cilvēka 8. hromosomas īsajā plecā (8p11-12) (Dode et al., 2003). 

Noskaidrots, ka abu gēnu KAL-1 un FGFR1 ko-ekspresija novērota dažādos embrionālās 

attīstības periodos, kas arī liecina par abu proteīnu funkcionālo mijiedarbību. Tā kā 

vairāki gēni atbild par šī sindroma attīstību, tad ir grūti izskaidrot šī sindroma genotipa-

fenotipa saistību. Citi pētījumi parāda, ka delēcijas gēnā KAL-1, kas atrodas Xp22.3 

rajonā, var ietvert arī kādu blakusesošu gēnu, piemēram, gēnu DAX-1. Tā kā DAX-1 

mutācijas ir iemesls iedzimtam hipogonadotropam hipogonādismam un 

adrenokortokotropā hormona deficītam, līdz ar to arī dažiem Kalmana sindroma 

pacientiem ar nieru aģenēzi var atrast gēna KAL-1 mutācijas, kas ietekmē DAX-1 gēna 

ekspresiju (Seminara et al., 2000). Kallmana sindroms ir otrs biežākais vīriešu neauglības 

iemesls pēc Klainfeltera sindroma. Pacientiem raksturīgs pilnīgs sekundāro 

dzimumpazīmju trūkums, palielināts kriptorhisma risks, mazs dzimumloceklis un 

sēklinieku biopsija parāda neattīstītus sēkliniekus (Pittelound et al., 2002).  

 

1.3.3.4. Vīriešu neauglības sindromi ar poligēnu iedzimšanas ainu 

Vislabākais vīriešu neauglības sindroma piemērs, kas saistīts ar mutācijām 

dažādos gēnos, ir nekustīgu skropstiņu sindroms (immotile cilia syndome, primary 

ciliary dyskinesia, PCD) vai saukts arī par Kārteidženera sindromu (Kartagener 

syndrome, KS) situs inversus (apgriezts orgānu novietojums, spoguļa attēla novietojums) 

gadījumā. PCD biežums ir 1:20000 – 1:60000, bet KS ir biežāk sastopams 1:8000 – 

1:25000. Vīriešiem ar Kārteidženera sindromu spermatozoīdi (to astes) ir nekustīgi, un arī 

pacientu elpošanas ceļos esošās skropstiņas ir nekustīgas. Nekustības iemesls ir pilnīgs 

dineīna proteīnu (aksonēma pirkstveida izaugumi) trūkums, kura normālā funkcija ir 

izveidot normālu aksonēmu, t.i. savienot savā starpā skropstiņas vai viciņas 

pamatelementus – mikrotubuļus. Līdz ar to var uzskatīt, ka dineīna proteīns nodrošina 

skropstiņu un spermatozoīdu astes kustību. Taču Kārteidženera sindroma pacientu 
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spermatozoīdu šķērsgriezuma ultrastruktūras pētījumi parāda, ka šie defekti ir variabli un 

ka arī vīriešiem ar Kārteidženera fenotipu spermatozoīdu kustīgums var nebūt traucēts. 

Pēc ciltskoku analīzes datiem noskaidrots, ka KS iespējama autosomāli recesīva 

iedzimšanas aina, taču ir ziņots arī par autosomāli dominanta un ar X hromosmu saistīta 

iedzimšanas tipa iespējamību. Kārteidženera sindromam raksturīga ģenētiskā 

heterogenitāte, ko nosaka mutācijas dažādos gēnos, arī tādos, kas iesaistīti vienā un tajā 

pašā ģenētiskās regulācijas ceļā. Cilvēka genoma saistības analīzes (linkage analysis) 

pētījumos ir noskaidrots plašais un heterogēnais lokuss, kas atbild par PCD sindromu, un 

pirmie trīs gēni, kuru mutācijas atbild par Kārteidženera sindroma fenotipu. Šie trīs gēni 

ir DNAH1, DNAH5 un DNAH11. Gēns DNAH1 atrodas 9. hromosomas īsajā plecā (9p13-

21) un kodē aksonēma vidējo jeb intermediālo ķēdi, gēns DNAH5 lokalizējas 5. 

hromosomas īsajā plecā un kodē aksonēma smago ķēdi, un gēns DNAH11 atrodas 7. 

hromosomas īsajā plecā ( 7p21) un atbild par otras aksonēma smagās ķēdes izveidi. 

Aksonēms sastāv no apmēram 250 dažādiem proteīniem, tādēļ sagaidāms, ka mutācijas 

citos gēnos, kas atbild par dineīna proteīnu izveidi, arī izpaudīsies kā Kārteidženera 

fenotips (Blouin et al., 2000; Bartoloni et al., 2002).  

 Par poligēnu iedzimšanas ainu tiek diskutēts arī globozoospermijas gadījumā. 

Globozoospermijai raksturīgs, ka spermatozoīdu galviņa ir apaļa (normāli ir ovāla) un ir 

novērojamas izmaiņas akrosomā. Apaļgalvaino spermatozoīdu skaits spermatogrammā 

variē no 14 līdz 71%. Zināmi divi globozoospermijas tipi. Pirmajam tipam raksturīgs 

pilnīgs akrosomas un akrosomālo fermentu trūkums un sfērisks hromatīna izvietojums 

kodolā. Šādi spermatozoīdi nav spējīgi penetrēt olšunas zona pellucida slāni, kas arī ir šo 

pacientu neauglības iemesls. Otrā tipa gadījumā novēro nelielu akrosomas aktivitāti un 

fragmentētu kodolu, ko apņem citoplazmas pūslīši. Pētot apaļgalvaino spermatozoīdu 

ģenētisko materiālu, izmantojot FISH metodi, ar attiecīgām zondēm tika iezīmētas (13., 

15., 18., 21., X un Y) hromosomas, kuras biežāk novēro hromosomu neatiešanas 

gadījumos. Daži autori atklāja palielinātu hromosomu aneiploīdijas gadījumu skaitu 

(Carell & Liu, 2001) globozoospermijas pacientiem, savukārt citos pētījumos tas netika 

novērots (Vicari et al., 2002). Neskatoties uz šīm atšķirībām, visos pētījumos ir novērots 

palielināts spermatozoīdu hromatīna struktūras bojājumu skaits, kas liecina par augstu 

mutāciju nastu šo pacientu spermatozoīdu kodolu DNS. 
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Gēnu INSL3 un LGR8-GREAT lokuss un kriptorhisms. Gēni INSL3 un LGR8-

GREAT ir iesaistīti sēklinieku noslīdēšanas molekulārajā mehānismā. Sēklinieku 

noslīdēšana no vēdera dobuma sēklinieku maisiņā notiek divās nesaistītās fāzēs: 

abdominālajā un cirkšņa fāzē. Svarīgs veidojums, kas nodrošina sēklinieku noslīdēšanu, 

ir mezenhīmas audu veidots gubernaculum, kas savieno sēklinieku ar cirkšņa kanālu. Šis 

veidojums embrionālās attīstības laikā ātri izveidojas vīrišķajiem embrijiem, bet nav 

atrodams sievišķajiem embrijiem. Tā kā Insl3 proteīna trūkums peļu tēviņiem izpaužās kā 

bilaterāla sēklinieku nenoslīdēšana (kriptorhisms) (Nef & Parada, 1999), tiek uzskatīts, ka 

mutācijas šajā gēnā varētu būt kriptorhisma iemesls arī cilvēkam.  

Kriptorhisms ir viena no biežākajām cilvēka iedzimtajām anomālijām (2% 

jaundzimušiem zēniem). Kriptorhisms var būt iemesls vīrieša neauglībai, turklāt tas 

palielina dzimumšūnu audzēja attīstības risku. Lielākoties kriptorhisma etioloģija nav 

zināma, un izskatās, ka arī šī patoloģija ir ģenētiski heterogēna. Cilvēkiem gēns ISL3 

atrodas 19. hromosomā (19p13.2). Gēns pazīstams arī kā relaksīnam līdzīgais faktors 

(relaxin-like factor, RLF) un Leidiga šūnu insulīnam līdzīgais proteīns (LEY I-L) un 

pieder insulīna/relaksīna hormonu virsdzimtai. Gēns ISL3 pārsvarā ekspresējas Leidiga 

šūnās. Gēna ISL3 mutācijas tomēr nav bieži sastopamas pacientiem ar kriptorhismu. 

Izmantojot vienpavediena konformācijas polimorfisma analīzi (single-strand 

conformational polymorphism, SSCP), tika veikta gēna INSL3 kodējošā rajona mutāciju 

analīze 145 bijušajiem kriptorhisma pacientiem un 36 kontrolēm (pieauguši vīrieši, bez 

novērota kriptorhisma). Tika identificētas divas mutācijas, R49X un P69L, un vairāki 

polimorfismi (Tomboc et al., 2000). 

INSL3 ir ligands LGR8 vienam no nesen identificētiem, ar G proteīnu saistītam 

receptoram (LGR4-8), kas homologs gonadotropīna un tirotropīna receptoriem. 

Transgēnām pelēm, kurām trūkst gēns LGR8, arī novēro kriptorhismu. Vēl viens peļu 

neauglības gēns, ko apzīmē kā GREAT (G-protein-coupled REceptor Affecting Testis 

descent), tika pētīts 61 kriptorhisma pacientam. Šajā pētījumā GREAT receptora vienā 

domēnā izdevās atrast unikālu missense mutāciju T222P. Divi sekvences varianti 12. 

eksonā (A/G transversija 957 un 993 nukleotīdu pozīcijā) tika atklāti 40 no 61 

kriptorhisma pacientiem, taču arī kontroles grupā parādījās trīs dažādi haplotipi (A957 un 

A993, A957 un G993, G957 un G993). Nelielais mutāciju skaits gēnos INSL3 un 
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GREAT/LGR8 liecina par to, ka šīs biežās patoloģijas cēlonis meklējams arī citos gēnos. 

Veicot hromosomu analīzi, jau ir atklāti daži kandidātgēni, kuri, iespējams, atrodas 1., 2., 

8., 9., 22., X un Y hromosomās (Kumagai et al., 2002). 

Miotoniskā muskuļu distrofija (DM) ir autosomāli dominanta patoloģija, kas 

raksturīga ar pavājinātu muskuļu relaksāciju. Galvenais gēns, kas 95% gadījumu atbild 

par slimību, atrodas cilvēka 19. hromosomā (19q13.2-3). Tā kā gēna kodētā proteīna N-

terminālais domēns ir ļoti līdzīgs cAMP atkarīgajai serīna-treonīna proteīnkināzei vai 

miotīnam-1 (myotonin-1, saukts arī par DMPK), tad tiek uzskatīts, ka DMPK ir enzīms, 

kas fosforilē citus proteīnus. Miotonisko distrofiju izraisa mutācijas, kuru rezultātā tiek 

sintezēta defektīva RNS molekula, kas tiek uzkrāta šūnas kodolā netranslētā veidā, jo tās 

15. eksonā ir palielināts CTG tripletu atkārtojumu skaits. Veseliem cilvēkiem CTG 

atkārtojumu skaits variē no 5 līdz 35 kopijām, miotoniskās distrofijas pacientiem ar 

viegliem slimības simptomiem šīs skaits ir vidēji 50, savukārt pacientiem ar smagu 

slimības ainu atkārtojumu skaits pieaug līdz pat vairākiem tūkstošiem. Šai slimībai 

raksturīga anticipācija, ar katru nākamo paaudzi tā kļūst arvien smagāka un smagāka. 

Parasti slimības pirmās izpausmes parādās jaunībā, lai gan tā var sākties jebkurā vecumā 

un ir ļoti variabla slimības smaguma ziņā. Miotoniskās distrofijas klīniskajai ainai 

raksturīgas psihes izmaiņas, matu zudums, katarakta un neauglība. Neauglīgajiem 

pacientiem ar hipogonādismu parasti novērojamas zemas intelektuālās spējas, bet 

somatiskie defekti ir vāji izteikti. Līdzīgi Kenedija slimībai, klīniski novērojama 

dzimumorgānu patoloģija redzama tikai pēc pubertātes. Neauglīgiem DM pacientiem 

raksturīga sēklinieku atrofija, libido un potences zudums (Groenen & Wieringo, 1998). 

Salīdzinot miotoniskās distrofijas pacientu un veselu vīriešu spermatozoīdu nobriešanu 

un akrosomālās reakcijas ar dažādu diagnostikas metožu palīdzību, tika noskaidrots, ka 

DM pacientu dzimumšūnās ir traucēts nobriešanas periods un spermatozoīdi nespēj veikt 

akrosomālo reakciju (Hortas et al., 2000). Abas pieminētās anomālijas izskaidro 

miotoniskās distrofijas pacientu neauglības iemeslu.  

DNS polimerāzes G (POLG) lokuss un mitohondriālā DNS. Cilvēka POLG 

gēna lokuss, kas kodē mitohondriālās polimerāzes katalītisko subvienību, atrodas 15. 

hromosomas garajā plecā (15q25) (Zullo et al., 1997). POLG ir vienīgā polimerāze, kas 

atbildīga par mitohondriālās DNS replikāciju. Proteīnam raksturīgs poliglutamīna trakts, 
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ko kodē vairākas reizes atkārtoti CAG tripleti, kas atrodas gēna POLG 1. eksonā. CAG 

atkārtojumu skaita polimorfismam, salīdzinot ar gēna AR polimorfismu, ir daudz mazāk 

variāciju. Zināms, ka dažādās etniskās populācijās CAG atkārtojumu skaits 88% 

gadījumu ir desmit kopijas un (CAG)10 alēli neatrod tikai 1% indivīdu. Tas liecina par 

stipru pozitīvo selekciju par labu šai alēlei. Visās populācijās, kurās veikta gēna POLG 

analīze, mutantais genotips, kad indivīdam nav (CAG)10 alēle (apzīmēts “abs10” POLG-

alēle), biežāk atrasts neauglīgiem vīriešiem ar viduvēju oligozoospermijas formu (Rovio 

et al., 2001).  

Veicot neauglīgu vīriešu, kuru fenotips nav azoospermija, spermatozoīdu DNS 

analīzi, “abs10” POLG-alēles klātbūtne tika atrasta 9 no 99 (9%) – šī alēle atrasta 

homozigotiskā formā. Balstoties uz standarta Hārdija-Veinberga likumsakarībām, 

homozigotisko mutantu “abs10/abs10” genotipa biežums varētu būt apmēram 1,7%. Tā 

kā “abs10/abs10” genotipu (POLG genotips) biežāk sastop neauglīgiem vīriešiem (9%), 

tas liecina par abs10 alēles saistību ar vīrieša neauglību. POLG genotips DNS, kas 

izdalīta no pacientu asinīm vai spermas, bija vienāds, līdz ar to tiek izslēgta audu 

specifiska de novo mutāciju iespēja. POLG alēles ietekmi uz vīrieša auglību apstiprina arī 

šie dati: 35% neauglīgu vīriešu “abs10” alēle atrasta heterozigotiskā stāvoklī, savukārt 

auglīgiem vīriešiem alēles biežums ir tikai 18% vai 23% vispārīgā populācijā (Rovio et 

al., 2001). 

Tā kā mitohondriālai DNS (mtDNS) ir liela nozīme spermatoģenēzes procesā un 

spermatozoīdu funkcionēšanā, ticama ir hipotēze, ka mutācijas, kas uzkrājās mtDNS, var 

izraisīt mtDNS polimerāzes defektus, kas savukārt izraisa spermatozoīdu diferencēšanās 

traucējumus. Līdz ar to “abs10” POLG alēle negatīvi ietekmē vīrišķo dzimumšūnu 

diferencēšanās procesu, bet citos audos tās kaitīgā ietekme nav novērota. Dažādās 

populācijās “abs10/abs10” POLG variants biežāk atrasts vīriešiem ar vidējas pakāpes 

oligozoospermiju. Šo vīriešu spermas kvalitātes rādītāji bija zemāki nekā pieņemts 

normā: spermatozoīdu skaits bija mazāks nekā 20 miljoni/ml, kustīgums mazāks nekā 

50%, vairāk nekā 90% spermatozoīdu novēroja morfoloģijas defektus. Pētot dažādus 

POLG variantus Eiropas populāciju vīrišķajiem pārstāvjiem ar vidējas smaguma pakāpes 

oligozoospermiju, “abs10” atrasta 5 – 10% gadījumu vīriešiem ar idiopātisku neauglību. 

Iespējams, ka mtDNS polimerāzes defektīva replikācijas funkcija rada izmaiņas 
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spermatozoīdu mtDNS sekvences dinamikā. Spermatozoīdu kustīgums un citi 

spermatozoīdu kvalitātes rādītāji korelē ar neskartu mtDNS sekvenci, turklāt neauglīgu 

vīriešu mtDNS bieži ir novērotas delēcijas (Kao et al., 1998; O’Connell et al., 2000). 

Nesen ir noskaidrota asociācija starp astenozoospermiju un mtDNS haplogrupu T, ar 

punktveida mutāciju mtDNS gēnā, kas kodē mitohondriālo tRNS (Ruiz-Pesini et al., 

2000). Astenozoospermija sastopama 30% vīriešu neauglības gadījumu. Līdz ar to visi 

gēni, kas atbild par mtDNS saglabāšanu un replikāciju, var tikt uzskatīti par vīriešu 

neauglības kandidātgēniem. Spermatozoīdu kustīgums ir atkarīgs no mitohondrijos 

saražotās enerģijas. Līdz ar to jau sen ir izteiktas hipotēzes, ka traucējumi spermatozoīdu 

kakliņā lokalizēto mitohondriju enerģijas metabolismā arī sekmē vīrieša neauglības 

attīstību (Vogt et al., 2004). 

 

1.4. Y hromosomas raksturojums 

 

Y hromosoma ir viena no mazākajām cilvēka hromosomām, tā ir ~ 60Mb gara, 

kas ir tikai 2% no cilvēka genoma (Quintana-Murci et al., 2001). Lielākā daļa Y 

hromosomas (95%) sastāv no tai unikālas DNS nukleotīdu secības, kas nav homologa ar 

citām cilvēka hromosomām. Šo hromosomas daļu pieņemts saukt par NRY – rajonu, kas 

mejozes laikā nerekombinējas ar X hromosomu vai kādu no autosomām. Y hromosomas 

īsā un garā pleca galos ir izvietoti pseidoautosomālie rajoni – PAR1 un PAR2 (5% no Y 

hromosomas), kas ir X-Y homologie rajoni un var rekombinēties mejozes laikā. Gēniem, 

kas atrodas PAR rajonos, nav konstatēta saistība ar cilvēka dzimuma determinēšanu.  

Y hromosomas gēnus pēc ekspresijas veida var iedalīt divās galvenajās grupās. 

Pirmās grupas gēni tiek ekspresēti dažādos audos, un šiem gēniem ir atrasti homologi X 

hromosomā. Otrās grupas gēniem piemīt sēkliniekiem specifiska funkcija, un tiem nav 

homologu X hromosomā. Gandrīz visi sēkliniekos ekspresētie gēni ir sastopami vairākās 

kopijās. 

Daudzi Y hromosomas pseidogēni (genomiskas DNS secības, kas pēc uzbūves 

līdzīgas gēna secībām, bet tām nepiemīt funkcionāla aktivitāte; tiek uzskatīti par izzudušu 

funkcionālo gēnu pēctečiem) ir aktīvi X hromosomā (piem., gēni STSP, KALP, GYG2P). 

Daži no gēniem, kas ir aktīvi cilvēka Y hromosomā, ir pseidogēni citiem placentāļiem 
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(Lahn & Page, 1997). Hromosomu evolūcijas pētījumi ir parādījuši, ka daži Y 

hromosomas gēni cēlušies no autosomu gēniem retrotranspozīcijas rezultātā. Tādi ir gēns 

CDY, kam nav introni, un cits piemērs ir DAZ gēni, kas satur intronus. Somaiņu 

autosomālais gēns ANT3 placentāļiem un arī cilvēkam atrodams Y hromosomas PAR1 

rajonā (Bachtrog & Charlesworth, 2001). Vislabāk izpētītais gēns Y hromosomā ir gēns 

SRY, kas atrodas Y hromosomas īsajā plecā un ir atbildīgs par vīrišķā dzimuma 

diferenciāciju embrionālās attīstības laikā. Gēns SRY tika kartēts Y hromosomā ar 

molekulārām metodēm, analizējot pacientus ar 46,XY genotipu, bet sievišķo fenotipu 

(Sinclair et al., 1990). 

Y hromosomas NRY rajonam raksturīga heterohromatīna un eihromatīna 

mozaīkas struktūra (1.1. att.). Heterohromatīna rajoni ir nevienmērīgi izkliedēti 

hromosomā: viena daļa atrodas centromēras rajonā (~ 1Mb) (Tyler-Smith et al., 2003), 

savukārt otrs heterohromatīna bloks (~ 40 Mb) ietver lielāko daļu no Y hromosomas garā 

pleca distālā rajona. Šie divi heterohromatīna bloki sastāv no tandēmiskiem 

atkārtojumiem. Pēdējā laikā ir atklāts arī trešais heterohromatīna bloks – stingri 

norobežots, kas stiepjas ~ 400 kb garumā, ietverot sevī vairāk nekā 3000 tandēmiskos 

125 bp garus atkārtojumus, tādā veidā pārtraucot proksimālo Y hromosomas īsā pleca 

eihromatīna sekvenci (Skaletsky et al., 2003). Heterohromatīna rajoni netiek īpaši pētīti, 

jo tiek uzskatīts, ka tie nesatur gēnus, un otrkārt šo kompakto, ģenētiski neaktīvo un 

daudzu atkārtoto sekvenču bagāto rajonu izzināšana sagādā lielas grūtības kartēšanas un 

sekvenēšanas projektos pašreiz lietoto klonēšanas un sekvenēšanas metožu nepilnību dēļ. 

Savukārt pētot augļu mušiņas – Drosophila sp. – Y hromosomas heterohromatīna rajonu, 

ir atklāti daži gēni, tādējādi, iespējams, arī cilvēka Y hromosomas heterohromatīna 

blokos varētu būt gēni (Bachtrog & Charlesworth, 2001).  

NRY rajona eihromatīna daļas sekvence noskaidrota un raksturota 2003. gadā 

(Skaletsky et al., 2003). NRY eihromatīna rajonu pieņemts apzīmēt par vīriešiem 

specifisko Y hromosomas reģionu – MSY (male specific Y chromosome region). Y 

hromosomā ir sastopamas trīs klašu eihromatīna sekvences: X-transponētās, X-

deģenerētās sekvences un amplikoni. MSY rajona DNS secība kopumā sastāda ~ 23 Mb 

(Skaletsky et al., 2003). Visas trīs eihromatīna klases satur vismaz 156 zināmas 

transkripcijas vienības, no kurām 78 kodē 27 dažādus proteīnus. No šiem 27 gēniem 16 
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ekspresējas dažādos audos, bet 11 ir ekspresēti galvenokārt sēkliniekos. No 78 proteīnus 

kodējošām transkripcijas vienībām 60 ir deviņu dažādu NRY specifisku gēnu saimju 

pārstāves, katrai no tām raksturīga > 98% nukleotīdu identitāte (gan introniem, gan 

eksoniem) starp saimes pārstāvjiem, un tie ir sastopami vairākās kopijās. Atlikušās 18 

proteīnus kodējošās transkripcijas vienības ir unikālas – atrastas tikai vienā kopijā NRY 

rajonā. Pārējās 78 NRY rajona transkripcijas vienības nav pierādītas kā proteīnus 

kodējošas, un daudzas no tām, iespējams, ir nekodējošas. No šīm transkripcijas vienībām 

13 ir unikālas, un atlikušās 65 veido 15 NRY rajonam specifiskas saimes. Ņemot vērā abu 

veidu transkripcijas vienības – gan kodējošās, gan nekodējošās, Y hromosomas 

eihromatīna rajons satur 24 NRY specifiskas saimes, kas kopā veido 125 no 156 NRY 

transkripcijas vienībām.  

 

 

1.1. attēls. Y hromosomas strukturālā organizācija un tās eihromatīna klašu shēma 

(pēc Skaletsky et al., 2003; Sadeghi-Nejad & Farrakhi, 2007). 

 

 

Lielākā daļa no X transponētajām (X-transposed region) Y hromosomas 

eihromatīna sekvencēm (99%) ir identiskas ar X hromosomā satopamām sekvencēm. X-

transpozoni (~3,4 Mb) savu nosaukumu ieguva pateicoties tam, ka to klātbūtne Y 

hromosomas sastāvā ir hromosomu evolūcijas rezultāts, kad pirms 30 – 40 miljoniem 

gadu notika liela X hromosomas gēnu transpozīcija uz Y hromosomas NRY rajonu. Pēc 
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tālākiem hromosomu evolūcijas notikumiem inversijas rezultātā NRY īsā pleca X-

transponētais sekvenču bloks tika pārdalīts divos nesaistītos segmentos. Šajos segmentos 

šobrīd ir atrasti tikai divi gēni un abiem ir homologi X hromosomā (Xq21). No visām 

trim NRY eihromatīna klasēm X-transponētām secībām raksturīgs vismazākais gēnu 

blīvums. Taču šīs secības ir bagātas ar daudziem atkārtotiem elementiem. (Skaletsky et 

al., 2003). Piemēram, cilvēka genomam raksturīgais LINE1 (garais iestarpinātais kodola 

elements 1, long interspersed nuclear element 1) atkārtojums aizņem 36% no Y 

hromosomas X-transponētā segmenta garuma (Venter et al., 2001).  

NRY reģiona X-deģenerētās (X-degenerate region) sekvences satur unikālus – 

vienā kopijā pārstāvētus gēnus vai pseidogēnus, kuriem ir 60 – 96% homoloģija ar X 

hromosomas sekvencēm. Šīs klases gēni iespējams ir evolucionārais mantojums no 

senajām autosomām, kas bija par pamatu X un Y hromosomu izveidei. 13 no 27 

proteīnus kodējošajiem gēniem ir homologi pseidogēniem, kuriem ir X hromosomai 

raksturīga intronu un eksonu struktūra. Pārējiem 14 proteīnus kodējošiem homologi ir 

funkcionāli X/Y saistītie gēni, kas kodē ļoti līdzīgas, bet ne identiskas proteīnu izoformas. 

Piemēram, funkcionālu Y-saistīto gēnu RPS4Y1 un RPS4Y2 pilnas sekvences ir 

homologas ar X-saistīto gēnu RPS4X, bet tie kodē divas dažādas ribosomālā proteīna S4 

izoformas. Kopumā X-deģenerēto sekvenču rajonos lokalizēti 16 no 27 Y hromosomas 

gēniem, kas kodē dažādus proteīnus. Svarīgi, ka šo sekvenču rajonos atrodas 15 no 16 

NRY gēniem, kas ekspresējas dažādos audos, savukārt no 11 NRY gēniem, kuri 

galvenokārt tiek ekspresēti sēkliniekos, tikai viens gēns – vīrišķo dzimumu nosakošais 

gēns SRY pieder pie X-deģenerētajām sekvencēm.  

Trešā eihromatīna sekvenču klase ir amplikoni (ampliconic region), kas veidoti 

no vairākkārt pavairotām (amplificētām) sekvencēm (99,9% homoloģija starp 

amplikoniem). Amplikoni evolūcijas gaitā ir radušies gēnu konversijas (ģenētiskās 

informācijas apmaiņa, ko nodrošina homologas secības) rezultātā: X-deģenerēto gēnu 

(RBMY un VCY) konversija un amplifikācija; autosomās lokalizēto gēnu (3. hromosomas 

gēns DAZ) konversija amplifikācija; un autosomālo gēnu (CDY) retropozīcija 

amplifikācija. Amplikoni ir novietoti septiņos segmentos, un to kopējais garums ir 10,2 

Mb. Tie ir izkliedēti Y hromosomas garā pleca eihromatīna rajonā un īsā pleca 

proksimālajā daļā. No visām trim eihromatīna klasēm amplikoni kodē vislielāko 
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transkriptu skaitu (gan kodējošo, gan nekodējošo). Ir atrastas deviņas atšķirīgas NRY-

specifisko proteīnu kodējošās gēnu saimes ar dažādu kopiju skaitu, kas atkārtotas divās 

kopijās (VCY, PRY), trījās kopijās (BPY2), četrās kopijās (CDY, DAZ), sešās kopijās 

(RBMY), līdz pat 35 kopijām (TSPY). Šo gēnu kopiju skaits dažādās populācijās var būt 

variabls. Kopumā šīs deviņas kodējošās saimes ietver aptuveni 60 transkripcijas vienību. 

Turklāt amplikonu sekvences ietver arī vismaz 75 citas transkripcijas vienības, kas 

proteīnus nekodē. No šīm 75 nekodējošajām transkripcijas vienībām 65 ir 15 NRY 

specifisko saimju pārstāves, un atlikušās 10 ir sastopamas vienā kopijā. Kopā amplikonu 

sekvences satur 135 no 156 līdz šīm identificētajām NRY transkripcijas vienībām. No 

visām trim eihromatīna klasēm amplikoni satur vismazāk atkārtotos elementus. Visas 

deviņas amplikonu rajonos sastopamās proteīnus kodējošās saimes tiek ekspresētas 

galvenokārt vai tikai sēkliniekos (Skaletsky et al., 2003). 

 

1.4.1. Y hromosomas Yq11 lokusa raksturojums  

 

Visbiežāk vīrieša auglības traucējumi saistīti ar Y hromosomas pārkārtojumiem, 

kuri ietver Yq11 lokusu. Jau pirms vairāk nekā 30 gadiem tika atklāts, ka lielas 

intersticiālas Y hromosomas garā pleca delēcijas atrodamas azoospermijas pacientiem 

(Tieppolo & Zuffardi, 1976). Pirms pilnas Y hromosomas sekvences noskaidrošanas 

veicot azoospermijas pacientu DNS paraugu Y hromosomas MSY rajona rūpīgu 

kartēšanu, tika noskaidrots, ka delēcijas notiek Yq11 lokusā jeb AZF rajonā (delitēts 

azoospermijas gadījumā). AZF rajonu sīkāk iedala AZFa, AZFb un AZFc apakšrajonos 

jeb delēciju intervālos AZFa, AZFb un AZFc. Sākotnēji tika uzskatīts, ka šie rajoni 

nepārklājas (Vogt et al., 1996). Pēc pilnas Y hromosomas MSY sekvences noskaidrošanas 

tika precizēta AZFb un AZFc rajonu lokalizācijas vieta. Sekvences dati parāda, ka AZFa 

lokuss atrodas Y hromosomas garā pleca 11 segmenta (Yq11) (1.2. attēls) proksimālajā 

daļā (Yq11.21), savukārt AZFb un AZFc rajoni pārklājas un atrodas distālājā segmenta 

daļā (Yq11.23) (Repping et al., 2002).  

Pēc Y hromosomas pilnas sekvences analīzes (publicēta GenBank datubāzē) 

zināms, ka Y hromosomas garā pleca Yq11 lokuss pārsvarā veidots no specifiskiem 

atkārtoto sekvenču blokiem (Tilford et al., 2001).  
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1.2. attēls. Y hromosomas strukturālā organizācija. Yq11 lokuss un AZF rajoni (pēc 

Vogt et al., 1996; Foresta et al., 2001; Skaletsky et al., 2003; Sadeghi-Nejad & Farrakhi, 

2007). Attēla kreisajā pusē parādīta Y hromosomas citoģenētisko joslu shēma, pa vidu – 

Vogt et al ieteiktas AZF rajonu atrašanās vietu attēlojums Y hromosomas delēciju 

reģionos, pa kreisi Skaletsky et al uz Y hromosomas sekvences datiem balstītā AZF 

rajonu atrašanās vietu shēma un Y hromosomas palindromu secību attainojums.  

 

 

AZFa rajonu veido ~ 1100 kb, un tam raksturīgi divi HERV (cilvēka endogēno 

retrovīrusu, Human Endogenous Retroviral) sekvenču bloki, kas atrodas 700 kb attālumā 

viens no otra (Blanko et al., 2000). HERV sekvences ir liela izkliedēto atkārtojumu 

apakšgrupa, un tās veido aptuveni 1% no cilvēka genoma. Pēc plašu cDNS skrīniga 

programmu un AZF gēnu bankā pieejamās AZF sekvences analīzes datiem ir noskaidrots, 

kādi gēni lokalizēti katrā AZF rajonā (Lahn & Page, 1997; Tilford et al., 2001). AZFa 
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rajonā atrodas divi gēni: USP9Y un DBY. AZFa rajonā varētu atrasties arī gēns UTY, kas, 

pēc ģenētiskās kartēšanas datiem, atrodams tuvu HERV robežai AZFa rajona distālajā 

daļā (Lahn & Page, 1997; Vogt et al., 1997). 

AZFb un AZFc rajoni kopā izveido piecus lielus atkārtoto secību blokus, kurus 

sauc par palindromiem (apzīmē P1, P2, P3, P4 un P5) (1.3. attēls). P1 palindromu (3Mb) 

veido pieci dažādi amplikoni. P1 atrodas AZFc rajona distālajā daļā un aizņem 2/3 no 

AZFc delēciju intervāla. (Kuroda-Kawaguchi et al., 2001; Repping et al., 2002). Pārējie 

četri palindromi (P2 – P5) atrodas AZFb rajona distālajā daļā un AZFc rajona 

proksimālajā daļā, kas savstarpēji pārklājas. AZFb rajona distālā daļā atrodas P2 (270 

Kb), P3 (730 kb) un AZFc rajona proksimālajā daļā – P4 (380 kb) un P5 (900 kb) 

palindromi. Palindromiskās DNS struktūras reti sastopamas eikariotu genomā. Tām 

raksturīga nestabilitāte, t.i., no paaudzes uz paaudzi tās pārmantojas izmanīti (Akgun et 

al., 1997). 

 

 

1.3. attēls. Y hromosomas AZFb un AZFc rajonu amplikonu sekvenču attainojums 

(pēc Kuroda-Kawaguchi et al., 2001; Repping et al., 2002; Ferlin et al., 2007; Sadeghi-

Nejad & Farrakhi, 2007). Ar nogriežņiem attēloti AZFb un AZFc rajoni, treknākām 

sarkanām līnijām parādīti pieci palindromi (P1 – P5), krāsainās bultiņas (katra pēc sava 

krāsu koda; pēc Kuroda-Kawaguchi et al., 2001) atspoguļo attiecīgās amplikonu secības. 

 

 

Apmēram 94% no AZFc rajona veido neparasti liels skaits dažāda izmēra 

atkārtoto sekvenču – Y hromosomai raksturīgo amplikonu. Amplikonus iedala pēc 

garuma, tāpēc katram no tiem dots savs apzīmējums. Mazākos amplikonus, kuru garums 

ir līdz 115 kb, pieņemts apzīmēt par pelēkajiem (gray) amplikoniem, savukārt lielākos 

amplikonus (līdz 700 kb) par dzeltenajiem (yellow) apmplikoniem. Pārējo amplikonu 
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izmēri svārstās robežās no 115 līdz 600 kb, un tos sauc par turquoise (tirkīzs), green 

(apzīmējums “g”; zaļš), blue (apzīmējums “b”; zils) un red (apzīmējums “r”; sarkans) 

(1.3. attēls). Minētās amplikonu secības, iespējams, radušās daudzu tandēmu duplikāciju 

un inversiju rezultātā. Unikālā AZFc rajona DNS struktūra izskaidro Y hromosomas 

Yq11 lokusa distālās daļas augsto mutāciju biežumu, jo starp identiskiem vienādā 

virzienā vērstiem amplikoniem iespējama homologā rekombinācija. Homologās 

rekombinācijas dēl var tikt zaudēti citas secības (amplikoni), kas atrodas starp 

identiskajiem amplikoniem (Kuroda-Kawaguchi et al., 2001). Bieži šādas homologās 

rekombinācijas novēro starp Y hromosomas amplikonu b2 un b4 secībām, kas ir iemesls 

AZFc rajona delēcijai (sīkāks apraksts 1.4.2. nodaļā).   

AZFb un AZFc rajonā atrodas 24 gēni, no kuriem lielākā daļa pārstāvēti daudzās 

kopijās, un līdz ar to šajā rajonā lokalizētas 46 gēnu kopijas (Simoni et al., 2004). 

Unikālajā AZFb delēciju intervālā lokalizēti 16 gēni: CDY2, CYorf14, CYorf15A/B, 

EIF1AY, HSFY, PRY, RBMY1, RPS4Y2, SMCY, TTY5, TTY6, TTY9, TTY10, TTY13, 

TTY14, XKRY. Gēni, kas apzīmēti ar CYorf simbolu, kodē proteīnus ar nezināmu 

funkciju, bet gēni, kas apzīmēti ar TTY simbolu, iespējams, ir RNS kodējošie gēni, jo to 

eksonu sekvences atšķiras no tām eksonu secībām, kuras satur informāciju par proteīnu 

sintēzi (Lahn & Page, 1997). Gēni CDY2, RPS4Y2, XKRY sastopami vairākās kopijās 

AZFb rajona proksimālajā daļā. Gēni BPY2.1, CDY1.1, DAZ1, DAZ2, TTY3.1, TTY4.1, 

TTY17 atrodas Y hromosmas daļā, kur AZFb-AZFc rajoni pārklājas – AZFb rajonā tie 

pārsvarā pārstāvēti vienā kopijā, bet AZFc rajonā tie pārstāvēti vairākās kopijās un 

izveido AZFc rajonam raksturīgās gēnu saimes. AZFc rajonu veido 12 gēni un transkriptu 

vienības, kas pārstāvēti vairākās kopijās, kopā izveidojot 32 kopijas (Repping et al., 

2003). AZFc rajona unikālajā daļā atrodas tikai divi gēni (CSPG4LY un GOLGA2LY). Y 

hromosomas DAZ gēni pārstāvēti četrās kopijās. DAZ1/DAZ2 gēnu pāris atrodas AZFb-

AZFc rajonā, savukārt DAZ3/DAZ4 atrodas AZFc rajona unikālajā daļā (McElreavey et 

al., 2007). 
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1.5. Y hromosomas mikrodelēcijas un vīriešu neauglība 

 

 Y hromosomā lokalizētajiem gēniem ir liela nozīme vīrišķo dzimumšūnu attīstības 

regulācijā. Apmēram 7% neauglīgu vīriešu ir sastopamas nelielas delēcijas Y 

hromosomā, kuras pieņemts saukt par mikrodelēcijām. Vīrišķā dzimuma nosakošais gēns 

– SRY, kurš atrodas Y hromosomas īsajā plecā un nosaka sēklinieku diferenciāciju 

embrionālās attīstības laikā, gandrīz vienmēr ir neskarts. Šī gēna izmaiņas notiek reti, un, 

ja notiek, tad tās noved pie vīrišķā dzimuma nomaiņas pret sievišķo. Y hromosomas 

strukturālās izmaiņas – mikrodelēcijas – novērojamas Y hromosomas garajā plecā un 

fenotipā izpaužas kā vīrieša neauglība (Raicu et al., 2003).  

Nav šaubu, ka Y hromosomas mikrodelēcijas ir saistītas ar spermatoģenēzes 

traucējumiem, jo nevienā no daudzajiem pētījumiem tās nav atrastas vīriešiem ar 

normāliem spermas rādītājiem (Krausz et al., 2006). Tā kā dažos gadījumos 

spermatozoīdi, lai arī samazinātā skaitā, veidojas arī vīriešiem ar Y mikrodelēcijām 

(piem., AZFc delēcijas) un apaugļošanās rezultātā var iestāties grūtniecība, tad Y 

mikrodelēcijas labāk uzskatīt par oligozoospermijas (samazināts spermatozoīdu skaits) 

vai azoospermijas (spermatozoīdu trūkums) iemeslu. Turklāt vīrieša neauglības fenotips 

ir atkarīgs no tā, kurš Y hromosomas AZF rajons ir skarts (Simoni et al., 2004).  

 Pilna AZFa rajona mikrodelēcijas atbild par Sertoli šūnu sindromu (Sertoli cell 

only syndrome; izlocītajos sēklas kanāliņos var atrast tikai pirmējās vīrišķās 

dzimumšūnas – spermatogonijus) un azoospermiju (Vogt et al., 1996; Krausz et al., 2000; 

Kamp et al., 2001; Kleiman et al., 2001; Hopps et al., 2003). Šīs mikrodelēcijas dēļ 

izlocītajos sēklas kanāliņos spermatozoīdi nenobriest un nenoformējas, un vīrietim ar šo 

mikrodēlēcijas veidu nav iespējams tik pie pēcnācēja arī ar ICSI tehnikas palīdzību.  

 Arī pilna AZFb rajona vai AZFb un AZFc rajonu mikrodelēciju gadījumā 

sēklinieku histoloģiskā aina parāda SCOS vai spermatoģenēzes traucējumus, kuru 

rezultātā attīstās azoospermija. Arī šajos gadījumos nerekomendē veikt mākslīgo 

apaugļošanu (Simoni et al., 2004). 

AZFc rajona delēcijas raksturojas ar variablu klīnisko un histoloģisko fenotipu 

(Reijo et al., 1996; Luetjens et al., 2002; Oates et al., 2002). AZFc rajona delēcijas sastop 

vīriešiem ar azoospermiju vai smagu oligozoospermiju, un retos gadījumos tās var būt 
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pārmantotas no tēva dēlam dabīgā ceļā. Līdz ar to vīrietis ar AZFc delēciju var kļūt par 

tēvu ar mākslīgās apaugļošanas palīdzību, taču dēli arī mantos AZFc delēciju un būs 

neauglīgi (Simoni et al., 2004). 

 

1.5.1. Y hromosomas mikrodelēciju kandidātgēni 

 

Gēni, kas lokalizēti minētajos trīs AZF reģionos, kodē RNS saistošos proteīnus un 

var būt iesaistīti gēnu ekspresijas regulācijā, RNS metabolismā, RNS procesēšanā un tās 

transportā caur kodola porām, kā arī RNS splaisingā (Skaletsky et al, 2003). 

 Vairāki gēni, kas atrodas AZF reģionos, tiek ekspresēti sēkliniekos un tādēļ var 

tikt uzskatīti par “AZF kandidātgēniem”. Tomēr, pamatojoties uz neauglīgo pacientu 

pētījumiem, tikai daži no minētajiem gēniem patiešām var būt atbildīgi par AZF fenotipu.  

Gēns RBMY (RNS-saistošais motīvs, Y hromosoma) bija pirmais no AZF 

kandidātgēniem, kurš tika atklāts (izolēts 1993. gadā) un klonēts, izmantojot pacienta 

DNS, kurā bija Y hromosomas garā pleca proksimālā rajona delēcija (Ma et al., 1993). 

Vēlāk tika noskaidrots, ka patiesībā tā ir gēnu saime ar 20 – 50 gēniem un pseidogēniem, 

kas atrodami abos Y hromosomas plecos, iekļaujot arī gēnu klasteri AZFb reģionā. Šo 

gēnu klasteri tāpēc nosauca par gēnu RBMY saimi. Pētot šo gēnu nozīmi spermatoģenēzē, 

tika noskaidrots, ka tie tiek ekspresēti sēkliniekos izlocītajos sēklas kanāliņos tikai vīrišķo 

dzimumšūnu priekštečos: spermatogonijos, spermatocītos un spermatīdās. Gēnu RBMY 

patiesā funkcija vīrišķo dzimumšūnu attīstībā vēl joprojām ir neskaidra. Gēni RBMY tiek 

uzskatīti par svarīgākajiem AZFb reģiona kandidātgēniem, pamatojoties, pirmkārt, uz to 

ekspresiju sēkliniekos, otrkārt, tāpēc, ka to trūkums novērots daļai neauglīgu pacientu, 

un, treškārt, šiem gēniem ir atklāts homologs Rbm gēns peles genomā, kura delēcija 

izraisa peļu tēviņu neauglību. 

Divus gadus vēlāk tika identificēts nākamais AZF kandidātgēns, kurš lokalizēts 

AZFc reģionā. Mēģinot atrast korelāciju starp smagiem spermatoģenēzes traucējumiem 

un biežām de novo mikrodelēcijām Y hromosomā, tika klonēts cits gēns, kurš atbilst Y 

hromosomas garā pleca distālās daļas DNS fragmentam (Reijo et al, 1995). Šī fragmenta 

delēcija pirms tam tika novērota pacientam ar azoospermiju. Gēnu nosauca par DAZ gēnu 

– deletēts azoospermijas gadījumā (deleted in azoospermia), un sākotnēji uzskatīja, ka tas 
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ir viens gēns. Turpmākie pētījumi pierādīja, ka gēns DAZ ir multigēnu saimes loceklis, 

kas ir vairāk nekā vienā kopijā Y hromosomā, respektīvi, AZFc reģionā (Vogt et al., 

1997). Līdz ar to gēnu DAZ pārdēvēja par “DAZ gēnu saimi”. DAZ gēnu transkriptu 

skaits nav zināms. Izmaiņas DAZ gēnu kopiju skaitā ir pierādītas, izmantojot fluorescento 

in situ hibridizāciju, “reālā laika” polimerāzes ķēdes reakciju (real time polymerase chain 

reaction, RT-PCR) un sekvenču radniecisko variantu analīzi (sequence family varinant 

analysis, SFV) (McElreavey et al., 2007). Līdz ar to tika pierādīts, ka katrs indivīds satur 

divus vai vairākus DAZ gēnu transkriptu variantus (apakšgrupas), kuri atšķiras pēc 

diviem parametriem: gan pēc kopiju skaita, gan DAZ atkārtojumu izvietojuma transkriptā. 

Šie DAZ transkripti, iespējams, radušies no viena gēna alternatīvā splaisinga rezultātā vai 

arī no dažādiem DAZ gēniem. Tāpat kā gēns RBMY (AZFb kandidātgēns), gēns DAZ tiek 

transkribēts un translēts proteīnos tikai vīrišķajās dzimumšūnās: spermatogonijos, 

spermatīdās un spermatozoīdos. Gēns DAZ ir atrasts tikai cilvēku, necilvēkveidīgo 

pērtiķu (baboni un makaki) un cilvēkveidīgo pērtiķu Y hromosomā. Visos citos zīdītājos 

tas ir autosomās lokalizēts gēns, kas pārstāvēts vienā kopijā. Iespējams, ka evolūcijas 

gaitā gēns DAZ nonācis Y hromosomā no tā autosomālā homologa DAZL1, kas atrodas 

trešās hromosomas īsajā plecā (3p24) vienā kopijā. Arī gēns DAZ nav vienīgais gēns, kas 

atrodams Y hromosomas garā pleca distālajā daļā, taču fakts, ka bieži gēna DAZ delēcijas 

novērojamas neauglīgiem vīriešiem, padara šo gēnu par galveno AZFc reģiona 

kandidātgēnu. Šis fakts tiek apstiprināts ar gēna DAZ homologo augļu mušiņas 

Drosophila neauglības gēnu boule, kura mutācijas ir cēlonis spermatoģenēzes 

traucējumiem (Burgoyne et al 1996; Eberhart et al 1996). Turklāt samērā nesen pierādīta 

gēna DAZ loma spermatoģenēzē. Cilvēka DAZ transgēns (gēns, kas ar ģenētiskās 

inženierijas metodēm pārnests no viena organisma citā) spēj daļēji atjaunot peles auglību, 

ja eksperimentos iepriekš veikta peles homologā gēna Dazl inaktivācija (Foresta et al 

2001). Bez gēna DAZ AZFc reģionā kartēti vairāki citi gēni: CDY1 (testis-specific 

chromodomain protein Y-1), BPY2 (testis-specific basic protein Y-2), PRY (testis-specific 

PTP-BL-related Y protein) un TTY2 (testis-specific transcript Y-2). Šo gēnu funkcija nav 

zināma, bet tiem ir līdzīgas īpašības: sastopami vairākās kopijās Y hromosomā, tiek 

ekspresēti tikai sēkliniekos (Foresta et al., 2001). 
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 AZFa reģiona struktūra un tam raksturīgie gēni noskaidroti vēlāk nekā AZFb un 

AZFc gēni, un šī reģiona analīze neauglīgos vīriešos liecina, ka AZFa kandidātgēni 

varētu būt trīs (Lahn et al., 1997; Brown et al., 1998). Pirmais gēns, kas atklāts AZF 

rajonā un tā delēcija sastopama neauglīgiem pacientiem, bija gēns DFFRY (fat facets-like, 

Drosophila, Y-linked), kuru vēlāk pārdēvēja par USP9Y gēnu (ubiquitin specific 

peptidase 9, Y-linked). Šis gēns būtiski atšķiras no citiem AZF kandidātgēniem – gēniem 

DAZ (AZFc kandidātgēns) un RBMY (AZFb kandidātgēns), jo nekodē RNS saistošu 

proteīnu (kā divi iepriekš minētie), bet funkcionē kā ubikvitīna hidrolāze (ubiquitin 

hydrolase). Šis gēns ir pārstāvēts arī vienā kopijā Y hromosomā, un tam ir homologs gēns 

X hromosomā, kas X hromosomas inaktivācijas laikā sievišķiem indivīdiem netiek 

inaktivēts, kā arī tiek ekspresēts dažādos audos (Lahn & Page, 1997). USP9Y aizņem 

mazāk nekā pusi no AZFa reģiona, turklāt vairākums neauglīgu vīriešu ar AZFa reģiona 

delēciju parāda tieši šī gēna trūkumu (Vogt et al., 1996; Foresta et al., 1998; Ferlin et al., 

1999). Nesen tika noskaidrots, ka gēna USP9Y delēcijas ne vienmēr saistītas ar neauglību, 

jo tās atrod arī vīriešiem ar normālu spermatozoīdu skaitu (Luddi et al., 2009; Tyler-

Smith & Krausz, 2009). Delēcijas AZFa lokusā korelē ar Sertoli šūnu sindroma pirmo 

tipu (dzimumšūnu trūkums visos izlocītajos sēklas kanāliņos, Sertoli cell only syndrome, 

SCOS) un samazinātiem sēkliniekiem (Vogt et al., 1996). Pētījumi liecina par to, ka arī 

citi AZFa rajona gēni (DBY un UTY) varētu būt atbildīgi par spermatoģenēzes 

traucējumiem (Vogt et al., 2000). Sākotnējie pacientu pētījumi liecināja, ka USP9Y 

deficīts ir cēlonis neauglībai un papildus gēna DBY (DEAD-box Y RNA helicase) trūkums 

padara neauglības fenotipu smagāku (Sargent et al., 1999). Vēlāk veiktā daudzpusējā 

gēnu delēciju (gēna DBY) un gēnu ekspresijas analīze ļāva izveidot un pilnveidot AZFa 

reģiona ģenētisko karti un pierādīt, ka DBY ir galvenais kandidātgēns šajā Y hromosomas 

reģionā (Foresta et al., 2000). Šī gēna nozīme cilvēka spermatoģenēzē ir apstiprināta, 

pamatojoties uz gēna DBY homoloģiju ar peles proteīnu PL10, kas tiek ekspresēts tikai 

vīrišķajās dzimumšūnās (Foresta et al., 2000). 
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1.5.2. Y hromosomas mikrodelēciju rašanās mehānisms 

 

Relatīvi bieži Y hromosomas mikrodelēcijas ir de novo notikums, par ko liecina Y 

hromosomai raksturīga spontāna ģenētiskā materiāla zaudēšana. Y hromosomas 

nestabilitātes iemesls varētu būt saistīts ar lielu atkārtoto DNS secību klātbūtni 

hromosomā. Delēcijas var notikt kļūdainas rekombinācijas rezultātā starp X un Y 

hromosomu homologām vai vienādām sekvencēm (PAR1 un PAR2 rajoni, X un Y 

hromosomu homologie gēni), vai arī nelīdzsvarotu aberāciju dēļ starp Y hromosomas 

māshromatīdām, un, iespējams, arī DNS polimerāzes „slīdēšanas“ dēļ replikācijas laikā 

(polimerāze uztver atkārtotās sekvences kā DNS kļūdas un izlaiž jeb pārlec tām pāri, līdz 

ar to tiek pazaudēti kādi DNS fragmenti) (Raicu et al., 2003).  

Y hromosomas nestabilitāti ilustrē arī tas, ka Y hromosomas mikrodelēcijas var 

tikt pārmantotas no paaudzes uz paaudzi, t.i., no auglīga tēva neauglīgam dēlam (Krausz 

et al., 1999; Chang et al., 1999). Tēva vecums arī varētu būt viens no delēciju iemesliem. 

Iespējams arī, ka eksistē kāds noteikts Y hromosomas haplotips, kas stimulē delēciju 

rašanos AZF reģionos. Tādā veidā daži indivīdi varētu būt vairāk pakļauti de novo 

mutācijām nekā citi (Raicu et al., 2003). Līdz ar pilnu Y hromosomas sekvences 

noskaidrošanu tika izprasts arī de novo mutāciju rašanās mehānisms. 

   

 

 

1.4. attēls. Y hromosomas pilnu AZF rajonu mikrodelēciju iespējamie varianti (pēc 

Simoni et al., 2004). Shēmā attēloti iespējamo AZF rajonu mikrodelēciju veidi un to 

izmērs. 
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Vairākas zinātnieku grupas vienlaikus ir noteikušas AZFa rajona delēcijas rašanās 

mehānismu. Šīs delēcijas notiek tā sauktajās retrovīrusu sekvencēs (HERV; bagātas ar 

identiskām DNS secībām), kur starp identiskiem vienā virzienā vērstiem sekvenču 

blokiem (HERVyq1 un HERVyq2) notiek homologās rekombinācijas, kuru rezultātā 

rodas delēcijas (Blanco et al., 2000; Kamp et al., 2000; Sun et al., 2000). Pilnas AZFa 

rajona delēcijas gadījumā tiek pazaudēts 792 kb liels fragments (1.4. attēls), kas satur 

abus AZFa rajona neauglības kandidātgēnus USP9Y un DBY. Delēcijas, kas skar tikai 

vienu no abiem gēniem, ir atklātas tikai vienas zinātnieku grupas pētījumos (Foresta et 

al., 2000), bet pārējiem vairāk nekā 1600 pacientiem, kuru paraugus analizējušas citas 

grupas, viena gēna delēcija nav novērota. Nav arī iespējams parādīt, kāds ir mehānisms, 

kas atbildētu tikai par viena gēna delēciju, kas savukārt apstiprina to, ka AZFa rajona 

delēcijas rezultātā tiek pazaudēti abi gēni (Simoni et al., 2004). 

 

 

1.5. attēls. Y hromosomas AZFb un AZFc rajonu mikrodelēciju iespējamie varianti 

(pēc Kuroda-Kawaguchi et al., 2001; Repping et al., 2002; Ferlin et al., 2007; Sadeghi-

Nejad & Farrakhi, 2007).  

 

Pilnas AZFb rajona delēcijas rezultātā tiek pazaudēts 6,2 Mb (1.4. un 1.5. attēls) 

liels Y hromosomas fragments, kas satur 32 gēnu kopiju un transkriptu vienības. 

Delēcijas iemesls ir homologā rekombinācija starp P5 palindromu (dzeltenais amplikons 
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P5.2) un P1 palindroma (dzeltenais amplikons P1.2) proksimālo daļu (Kuroda- 

Kawaguchi et al., 2001; Repping et al., 2002).  

Visbiežāk sastopamais delēciju veids neauglīgu vīriešu Y hromosomās ir 

klasiskās pilna AZFc rajona delēcijas (zaudēti 3,5 Mb) (1.4. un 1.5. attēls). Delēcijas 

iemesls ir homologās rekombinācijas starp Y hromosomas zilo (blue) amplikonu b2 un 

b4 secībām, respektīvi, starp Y hromosomas P3 un P1 palindromiem, kuru rezultātā no Y 

hromosomas AZFc rajona pazūd 21 gēna un transkripcijas vienību kopijas (Kuroda-

Kawaguchi et al., 2001). 

 Pilna abu AZF rajonu (AZFb un AZFc) delēcija var rasties divu notikumu dēļ: ja 

notiek homologā rekombinācija starp Y hromosomas palindromu P5 un P1 palindroma 

distālo daļu (7,7 Mb delēcija; pazaudētas 42 kopijas) vai ja notiek rekombinācijas starp 

palindromu P4 un palindroma P1 distālo rajonu (7,0 Mb delēcija; zaudētas 38 kopijas) 

(Repping et al., 2002).  

 Tātad Y hromosomas unikālā atkārtoto DNS nukleotīdu bagātā secība ir iemesls 

spontānai spermatoģenēzes nozīmīgu gēnu zaudēšanai homoloģisko rekombināciju dēļ, 

kā rezultātā attīstās spermatoģenēzes traucējumi un līdz ar to neauglība.  

 

1.5.3. Y hromosomas mikrodelēciju biežums 

 

Šobrīd zinātniskajos rakstos ir atrodami dati par vairāk nekā 3000 neauglīgu 

vīriešu un 1300 pierādītiem tēviem (Ferlin et al., 2007). Apkopojot šos datus, 

mikrodelēcijas atklātas tikai neauglīgiem vīriešiem, un to biežums ir ~ 7,3%. Visvairāk Y 

mikrodelēcijas atrastas pacientiem ar azoospermiju – 66%, mazāk vīriešiem, kuru 

spermatozoīdu skaits < 5 miljoni/ml – 28%, un 6% gadījumu vīriešiem, kuru 

spermatozoīdu skaits > 5 miljoni/ml. Šie dati liecina par to, ka mikrodelēciju biežums 

neauglīgu vīriešu Y hromosomās varētu būt ap 7%. Taču mikrodelēciju frekvence variē 

dažādās publikācijās no 1% (van der Ven et al, 1998) līdz 55% (Foresta et al, 1998). 

Variācijas mikrodelēciju biežumā galvenokārt ir saistītas ar dažādiem pacientu atlases 

kritērijiem un ar metodoloģisko pieeju dažādībām (Krausz & Forti, 2006). 

Biežāk mikrodelēcijas atrod AZFc rajonā, kas ir 79% no visām Y mikrodelēcijām, 

tad seko AZFb (9%) un AZFb+c (6%) vai arī AZFa+b+c (3%) delēciju varianti, reti 

sastopamas arī AZFa rajona delēcijas (3%) (Simoni et al., 2004). 
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1.5.4. Daļēja AZFc rajona delēcija un Y hromosomas polimorfisms 

 

AZFc rajona daļējo delēciju izcelsme skaidrojama ar unikālo, Y hromosomai 

raksturīgo, atkārtoto sekvenču bloku klātbūtni AZF rajonā (1.3. attēls).  

Korelācija starp daļēju AZFc rajona delēciju un samazinātu spermatozoīdu skaitu 

(un/vai auglību) ir neskaidra. Dažas no šīm daļējām delēcijām izmaina normālu 

spermatoģenēzes gaitu, savukārt citas vīrieša auglību neietekmē. Taču šī korelācija ir 

kompleksa un dati, kas vienas populācijas pētījumos parāda tiešu korelāciju starp AZFc 

rajonā atrastu noteiktu daļējas delēciju variantu, citā populācijā var izrādīties 

neinformatīvi (McElreavey et al., 2007). 

Zināms, ka rekombinācijas var notikt starp jebkuru amplikonu pāri, kas vērsti 

vienā un tajā pašā virzienā, kā rezultātā izveidojas invertēto sekvenču delēcija, savukārt 

šīs delēcijas ietekmē vīrieša neauglību. Izmantojot Sauzerna hibridizācijas jaunākās 

metodes, parādīts, ka lielākajai daļai vīriešu DAZ gēni ir pārstāvēti četrās kopijās, taču 

neliela daļa vīriešu (6%) šajā pētījumā uzrādīja, ka to Y hromosomās lokalizēti seši DAZ 

gēni (Yen et al., 2001).  

 

1.6. attēls. Y hromosomas dalējo AZFc rajona delēciju veidi un to rašanās 

mehānisma shēmas (pēc Ferlin et al., 2007). Krāsainās bultiņas (katra pēc sava krāsu 

koda; pēc Kuroda-Kawaguchi et al., 2001) atspoguļo attiecīgās amplikonu secības. 
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Literatūrā aprakstīta liela AZFc rajona daļēja delēcija, ko nosauc par g1/g3 

delēciju (1.6. attēls), kas ietver u3 sekvenci un divus DAZ gēnus: DAZ3 un DAZ4 

(Fernandes et al., 2004). Citas zinātnieku grupas darbs parāda, ka šī delēcija ietver arī 

gēnu CDY1b (šo delēciju par u3-gr/gr). Šī delēcija, domājams, radusies inversijas 

rezultātā, skārusi secību, kas atradās starp b2/b3 amplikoniem, kam sekoja rekombinācija 

starp g1 un g3 secībām, un rezultātā notika invertētās secības un DAZ3/4 rajona delēcija 

(Machev et al., 2004). 

Otrs šīs delēcijas rašanās variants varētu būt gr/gr inversija (g1, r1, r2 

rekombinējās ar r3, r4, g3), kam seko b2/b3 delēcija (Repping et al., 2004). Domājams, 

ka pastāv abi mutāciju rašanās ceļi. Veicot interfāzes kodolu analīzi vīriešiem, kas 

pārstāvēja 44 dažādas Y hromosomu līnijas, 4 no 44 indivīdiem saturēja gr/gr inversiju, 

bet 3 no 44 Y hromosomā novēroja b2/b3 inversiju (Repping et al., 2004). Šīs delēcijas 

(iespējami trīs nosaukumi g1/g3, u3-gr/gr vai b2/b3) dēļ tiek pazaudēta liela daļa AZFc 

rajona, kas ietver 12 gēnus vai transkriptus, kuri ekspresējas sēkliniekos. Līdz ar to rodas 

jautājums, cik nopietna ietekme šai delēcijai ir uz vīrieša auglību. Tās biežā sastopamība 

dažās populācijās liecina par to, ka šī delēcija varētu būt polimorfisms ar nelielu efektu uz 

auglību vai arī tai nav nekādas ietekmes (McElravey et al., 2007).  

Otras lielas AZFc rajona daļējās delēcijas rezultātā (1.6. attēls) tiek pazaudēts 1,6 

Mb segments, kas satur divas citas DAZ gēnu kopijas (DAZ1 un DAZ2). Šī delēcija 

sākotnēji atklāta pieciem no 63 oligozoospermijas paraugiem, bet 107 auglīgu vīriešu 

kontroles grupas paraugi šo delēciju neuzrādīja, kas varētu liecināt, ka DAZ1 un DAZ2 

gēnu zudums ir cēlonis samazinātam spermatozoīdu skaitam šo oligozoospermijas 

pacientu gadījumā (Fernandes et al., 2002). Pēc tam, kad citi zinātnieki šo delēciju 

novēroja 22 indivīdiem no 689 analizētajiem vīriešu DNS paraugiem, tiek pieņemts 

delēcijas apzīmējums – gr/gr delēcija (iespējami arī šādi nosaukumi: g1/g2, r1/r3 un 

r2/r4) (Repping et al., 2003). Šajā asociāciju pētījumā gr/gr delēcijas tika atrastas 9 no 

237 (3,7%) vīriešiem, kuru neauglības iemesls nav zināms (idiopātiska neauglība). 

Savukārt pētījumā analizētajiem 148 vīriešu paraugiem, kuru spermatoģenēze bija 

normāla, šī gr/gr delēcija netika atklāta. Iegūtie dati liecina, ka gr/gr delēcija korelē ar 

samazinātu spermatozoīdu veidošanos un ir uzskatāma par nozīmīgu spermatoģenēzes 

traucējumu riska faktoru. Taču šī asociācija starp gr/gr delēciju un neauglību nav tik 



46 

 

vienkārša. Šajā pašā pētījumā autori nosaka katra parauga piederību noteiktai Y 

hromosomas līnijai vai Y haplogrupai (skatīt vēlāk). Paraugi ar gr/gr delēciju tika atrasti 

14 dažādās/neradnieciskās Y hromosomas haplogrupās. Tas norāda, ka šī delēcija cilvēka 

evolūcijas gaitā ir notikusi vairākkārt. No analizētajiem paraugiem 12 pārstāvēja D2b 

haplogrupu, un visi saturēja gr/gr delēciju, kas varētu liecināt, ka šis delēcijas variants ir 

raksturīgs šai haplogrupai. Savukārt tas, ka gr/gr delēcija bija pārstāvēta arī citās 

haplogrupās, liecina par šī delēcijas veida limitētu ietekmi uz neauglību (Repping et al., 

2003).  

Vēlāk pierādīts, ka pacientiem ar samazinātu spermatozoīdu skaitu, salīdzinot ar 

indivīdiem, kam spermas rādītāji atbilst normai, biežāk novērojamas ne tikai gr/gr (ietver 

DAZ1 un DAZ2 gēnus), bet arī g1/g3 (ietver DAZ3 un DAZ4 gēnus) delēcijas (Ferlin et 

al., 2005). Turklāt vēl ir daudzi pētījumi, kuros neatrod gandrīz nekādu vai pilnīgi nekādu 

korelāciju ar šīm AZFc rajona daļējām delēcijām un traucētu spermatoģenēzi. Tā, 

piemēram, etnisko vāciešu populācijā pētot 348 vīriešus ar azoospermiju vai smagu 

oligozoospermiju, gr/gr delēcijas atrada 4% gadījumu, un normospermisku vīriešu 

kontroles populācijā gr/gr delēciju biežums bija 1,8%, kas neparāda stipru asociāciju 

(Hucklenbroich et al., 2005). Līdzīgi rezultāti iegūti arī citu zinātnieku darbos (Machev et 

al., 2004; Ravel et al., 2006). 

Dažos gadījumos daļējās delēcijas ir saistītas ar sekundārām Y hromosomas 

rajonu duplikācijām. Vienā no sākotnējiem AZFc daļējo delēciju pētījumiem, izmantojot 

fluorescento in situ hibridizācijas metodi, analizējot 22 vīriešu DNS paraugus ar gr/gr 

delēciju, divos paraugos atklāja sekundāru duplikāciju (Repping et al., 2004). Šī 

sekundārā duplikācija (b2/b4) tika atrasta arī citā pētījumā, un, iespējams, ka šī 

duplikācija ir izmainījusi gr/gr delēcijai raksturīgo neauglības fenotipu (Machev et al., 

2004). Šī ideja tālāk tika attīstīta, balstoties uz novērojumu, ka aptuveni 6% gadījumu 

vīriešu Y hromosomās DAZ gēni ir pārstāvēti sešās kopijās (Yen et al., 2001). Pēc šo 

pētījumu datiem, ir izteiktas hipotēzes, ka gr/gr delēcijas var attīstīties dzīves laikā, 

padarot auglīgu vīrieti – neauglīgu. Iespējams, ka šīm delēcijām lielāka nozīme ir nevis 

spermatozoīdu skaita redukcijā, bet gan spermatozoīdu kustīgumā un morfoloģijā 

(McElreavey et al., 2007). 
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Lai atrisinātu šīs neskaidrības AZFc daļējo delēciju saistībā ar vīrieša auglību, 

nepieciešami liela mēroga pētījumi, kuros izmantotu klīniski labi raksturotus 

normospermisku indivīdu un neauglīgu – azoospermisku vai oligozoospermisku pacientu 

DNS paraugus no dažādām etniskām grupām un analīzēs izmantotu daudzus informatīvus 

AZFc rajona marķierus (McElreavey et al., 2007). 

 

1.6. Y hromosomas “neauglības” haplogrupas 

 

 Pateicoties tam, ka starp X un Y hromosomām nenotiek (izņemot PAR rajonus) 

rekombinācija, Y hromosoma tiek pārmantota no tēva dēlam neizmainītā veidā, līdz ar to 

no paaudzes uz paaudzi tiek nodota viena un tā pati ģenētiskā informācija ar tai 

raksturīgajiem funkcionālajiem variantiem un neitrālajiem polimorfismiem. Y 

hromosomas variantu, kam raksturīgi noteikti polimorfismi, kurus var noteikt ar stabiliem 

bināriem marķieriem, tādiem kā viena nukleotīda polimorfismi (SNP) vai 

insercijām/delēcijām, sauc par Y hromosomas līniju vai haplogrupu (Y Hg). Savukārt, lai 

definētu Y hromosomas haplogrupas apakšvariantus – haplotipus, tiek izmantoti 

mikrosatelīti, kas ir variabli dažādās populācijās. Daudzi asociāciju pētījumi ir noteikuši 

Y haplogrupu izplatību dažādās populācijās un arī to biežumu neauglīgiem vīriešiem 

(Krausz et al., 2001a; Arredi et al., 2007; Yang et al., 2008; Krausz et al., 2009). Ir 

zināms, ka Y Hg dažādība ir specifiska noteiktai ģeogrāfiskai vietai un to daudzveidība 

variē dažādās populācijās (Jobling & Tyler-Smith, 2003). No vīriešu neauglības viedokļa, 

šie pētījumi ir interesanti, jo, iespējams, varētu identificēt Y hromosomas variantus, kas 

palielina neauglības risku, tā saucamās neauglības haplogrupas.  

Tā kā tika noskaidrots, ka visi polimorfie cilvēka Y hromosomas sekvenču 

varianti, kurus izmanto populāciju pētījumos, atrodas izklaidus pa visu Y hromosomu un 

arī AZF rajonā nav atrasti tikai šim rajonam raksturīgi haplogrupu nosakoši polimorfismi, 

tad sākotnēji nedomāja, ka Y hromosmas haplogrupas varētu saistīt ar samazinātu auglību 

(Carrell, 2007). Šobrīd ir zināmi daži izņēmumi, kuri neļauj apgalvot, ka tā saucamās 

neauglības haplogrupas nepastāv (Vogt et al., 2005). 

Jau 1999. gadā tika publicēti dati par Itālijas populācijas pētījumiem un iespējamo 

haplogrupas P (Hg P) asociāciju ar neauglību. Statistiski ticamus rezultātus izdevās 
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parādīt, pētot P haplogrupas izplatību. Hg P sastopamība kontroles populācijas paraugos 

bija 42%, savukārt neauglīgu vīriešu paraugos šīs haplogrupas biežums bija 24% 

(Previdere et al., 1999). Taču šajā pētījumā neauglīgu vīriešu paraugi galvenokārt tika 

iegūti no Centrālās Itālijas, bet kontroles paraugi pārstāvēja dažādus Itālijas reģionus. 

Vēlāk tika veikts pētījums, kurā kontrolgrupas paraugi tika izvēlēti no Centrālās Itālijas. 

Tad Hg P izplatība abās paraugkopās – gan neauglīgu vīriešu (26%), gan kontroles grupā 

(27%) – bija ļoti līdzīga un statistiski ticamas atšķirības neparādīja (Tyler-Smith, 2008). 

Pētījumos, kas aptvēra vairākus Eiropas reģionus (Paracchini et al., 2000; 

Quintana-Murci et al., 2001; Carvalhoet et al., 2003), netika atrasta haplogrupu un 

neauglības korelācija, taču citi zinātnieki, detalizēti atlasot kontroles un Y mikrodelēciju 

paraugus, pētīja jau pieminēto Centrālitāliju un novēroja palielinātu saitību AZFc rajona 

daļējām delēcijām ar Y hromosomas haplogrupu E (Arredi et al., 2007). Savukārt Ķīnas 

Dienvidrietumu apgabala pētījumos lielāka saistība tika novērota Hg O* (Yang et al., 

2008). Dānijas populācijā samazināta auglība tika novērota vīriešiem ar Hg K* (Krausz et 

al., 2001a). 

Savukārt Japānas populācijā azoospermijas fenotips tiek asociēts ar Hg D2b. 

Pētījums parāda, ka vīriešiem ar samazinātu spermatozoīdu koncentrāciju 30 – 40 % 

gadījumu ir atrastas gr/gr delēcijas un tās reprezentē Hg D2b. Taču, no otras puses, 

novērotā saistība starp Hg D2b un samazinātu spermatozoīdu skaitu nav pārliecinoša, jo 

lielākā daļa populācijas pārstāvju, kas pieder šai haplogrupai, ir ar normāliem 

spermatoģenēzes rādītājiem (40 miljoni mililitrā) (Kuroki et al., 1999; Ewis et al., 2002). 

Citi zinātnieki (Vogt et al., 2005), aplūkojot šo darbu detalizētāk, konstatē, ka gr/gr 

delēcijas un Hg D2b asociācijas pētījumā autori nav analizējuši iespējamo b2/b4 

duplikāciju biežumu Japānas vīriešu paraugos. Šīm duplikācijām vajadzētu būt biežāk 

sastopamām Hg D2b pārstāvjiem, jo iepriekš pētījumos (Yen et al., 2001) ir noteikta tieša 

korelācija ar duplikācijām un to ietekmi uz neauglību. Līdz ar to iespējams, ka vīriešiem 

ar D2b Y hromosomas variantu ir lielāks spermatoģenēzes traucējumu risks nekā 

vīriešiem, kas pārstāv citas haplogrupas (Vogt et al., 2005). 

Tā kā AZFc rajonu galvenokārt veido Y hromosomas amplikonu secības, tad šajā 

rajonā, kā jau iepriekš pieminēts, notiek daudzas inversijas un delēcijas. Tiek uzskatīts, 

ka b2/b3 inversija (g1/g1 delēcija), pretēji gr/gr inversijai, raksturīga Hg O (Repping et 
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al., 2004). Līdzīgi ģenētiskie pārkārtojumi AZFc rajonā, kas rodas g1/g3 rekombināciju 

rezultātā (kuras pamatā ir b2/b3 inversija), raksturīgi Hg N. Savukārt citas zinātnieku 

grupas pētījumos novērots, ka b2/b3 pārkārtojumi ir sastopami ne tikai Hg N gadījumā, 

bet arī vīriešiem, kas pārstāv Hg F* un Hg I (Machev et al., 2004). 

Klasiskās AZFc rajona mikrodelēcijas (b2⁄b4 delēcija) rezultātā tiek pazaudēti 

deviņi gēni, kas ietver pārstāvjus no trim gēnu saimēm BPY2, DAZ un CDY1 un fenotipā 

gandrīz vienmēr izpaužas kā spermatoģenēzes traucējumi (Kuroda-Kawaguchiet al., 

2001). Pretēji tam, g1/g3 delēcijas (b2/b3 delēcijas), kas ir daļēja iepriekš minētā rajona 

delēcija, rezultātā tiek zaudēti pieci gēni no deviņiem, kas neatstāj ietekmi uz vīrieša 

auglību (Fernandes et al., 2004; Repping et al., 2004). Tā kā g1/g3 delēcijas variants ir 

raksturīgs vīriešiem ar normālu spermatoģenēzi, kas pārstāv Hg N, tiek uzskatīts, ka Hg 

N pārstāvjiem, zaudējot kādus gēnus no iepriekš pieminētajām gēnu saimēm, var rasties 

b2/b4 delēcija, kas noved pie spermatoģenēzes traucējumiem (Tyler-Smith 2008). 

Y hromosomām, kas pieder pie Hg N3*, raksturīgas g1/g3 delēcijas, kas norāda, 

ka šī delēcija AZFc rajonā ir izcēlusies no viena kopīga senča. Līdz ar to iespējams, ka 

visas Y hromosomas, kas pieder Hg N, satur šo delēciju. Ja tā ir, tad iespējams diskutēt 

arī par Hg N biežumu un izplatību. Šī haplogrupa pārstāv 12% no visām pasaulē 

izplatītajām haplogrupām, un visvairāk Hg N ir izplatīta Ziemeļeiropā, piemēram, tā 

sastopama ~52% somu populācijā, savukārt Ziemeļāzijā jakutu populācijā tās biežums ir 

~ 86% (Zerjal et al. 1997). Tiek uzskatīts, ka kopējais Hg N sencis ir dzīvojis pirms ~ 

8800 – 3200 gadiem (Hammer & Zegura, 2002). Pēc publicētajiem datiem iespējams 

secināt, ka, pirmkārt, šī Y hromosomas līnija ir vecākā un no reproduktīvā viedokļa 

veiksmīgākā un, otrkārt, tā parāda, ka DAZ3/DAZ4 gēnu delēcijai (g1/g3 delēcija) nav 

nekādas lomas vīriešu neauglības attīstībā. Savukārt visas gr/gr delēcijas veidojas citu Y 

hromosomas AZFc rajona struktūras pārkārtojumu rezultātā un atšķiras no Hg N 

pārstāvjiem raksturīgās sekvences. Tāpēc gr/gr delēciju gadījumā tās ir raksturīgas citām 

haplogrupām, bet ne Hg N (Fernandes et al., 2004). 

Y hromosomas “neauglības haplogrupu” pētījumos ir jāsastopas ar vairākām 

grūtībām. Atklāti dažādi Y hromosomas AZFc rajona daļējo delēciju polimorfismi, kas 

atbilst dažādām haplogrupām, piemēram, D, E, K,O un N, un, iespējams, vēl citām šobrīd 

neidentificētām haplogrupām. Līdz ar to rodas jautājums, pirmkārt: kuri Y hromosomas 
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gēni AZF rajonā tiešām ir svarīgi spermatoģenēzei un to delēcijas patiešām ir cēlonis 

klīniski novērojamai sēklinieku patoloģijai? Otrkārt: kuras gēnu delēcijas ir neitrālas 

(polimorfas)? Treškārt: kuri AZF rajonu gēni ietekmē spermatoģenēzes procesus kopā ar 

kādiem citiem svarīgiem Y hromosomas vai citu hromosomu gēniem (arī vēl 

nezināmiem), kas atbild par vīrieša auglību, kā šo gēnu delēcijas ietekmē vīrieša auglību, 

un vai ir iespējamas šo variantu atšķirības starp populācijām (Vogt et al., 2004)? 

Cits šo pētījumu klupšanas akmens ir cilvēka genoma projektā iegūtā Y 

hromosomas sekvence (references sekvence), kas tiek ņemta par pamatu Y hromosomas 

polimorfismu un arī šo neauglības haplogrupu pētījumos. Noskaidrots, ka Y hromosomas 

references sekvence pieder vīrietim ar nezināmiem auglības rādītājiem un pārstāv Hg R 

(Fernandes et al., 2004). Ja šī references Y hromosoma būtu bijusi Hg N pārstāve, tad 

būtu bijis vieglāk spriest par AZFc rajona amplikonu struktūru, taču nebūtu iespējams 

izprast AZFc rajona dažādos pārkārtojumu variantus un daļējās šī rajona delēcijas. Šobrīd 

datu bāzē pieejamā Y hromosomas references sekvencē trūkst arī citi sekveču reģioni, kas 

satur informāciju par citām Y Hg (Vogt et al., 2005). Lai novērstu aprakstīto problēmu, 

tiek ieteikts sekvenēt visu AZFc reģionu, ja tas pārstāv dažādas haplogrupas, līdz ar to, 

iespējams, ka šī pieeja varētu dot nozīmīgāku un precīzāku informāciju par šī 

amplikoniem bagātā rajona evolūciju, funkcionālo un klīnisko nozīmi (Novaro-Costa et 

al., 2007).  

Tomēr svarīgi atzīmēt, ka Y hromosomas haplogrupu asociācija ar neauglību nav 

aplūkota plānveida pētījumos. Ir pētījumi, kuros Y Hg analīze veikta neauglīgu pacientu 

DNS paraugiem un salīdzināta ar attiecīgajā populācijā raksturīgiem Y Hg variantiem, 

bet statistiski ticama saistība nav atrasta (Paracchini et al., 2002; Lu et al., 2007) vai, tieši 

pretēji, atrastas nozīmīgas atšķirības (Kuroki et al., 1999; Krausz et al., 2001a; Yang et 

al., 2008). Jāatzīmē, ka dažreiz, atkārtojot analīzes, nav iespējams pierādīt atšķirības 

(Carvalho et al., 2003). Citas zinātnieku grupas haplogrupu analīzi izmanto kā papildu 

aspektu, pētot dažādus AZFc rajona daļējo delēciju variantus (Krausz et al., 2009; 

Navarro-Costa et al., 2010). 
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1.7. Gēns CFTR un vīrieša neauglība 

 

1.7.1. Gēna CFTR raksturojums un biežākās mutācijas 

 

Cistiskā fibroze (CF), kuras izcelsmē ir iesaistīts gēns CFTR, ir dzīvildzi 

samazinoša autosomāli recesīva slimība. Simptomi ir šādi: obstruktīva plaušu slimība, 

aizkuņģa dziedzera darbības traucējumi, gastrointestinālā trakta obstrukcija, paaugstināta 

elektrolītu koncentrācija sviedros, vīriešiem izpaužas kā sēklas vada trūkums (vas 

deferens) un līdz ar to neauglība. 

Gēns, kas atbild par cistisko fibrozi, pirmo reizi tika identificēts 1989. gadā 

(Rommens et al., 1989), un tas lokalizēts cilvēka 7. hromosomas garajā plecā (7q31.2). 

CFTR gēns ir aptuveni 230 kb garš un sastāv no 27 eksoniem (1.7. attēls).  

 

1.7. attēls. CFTR gēna un tā kodētā proteīna shematisks attēlojums (modificēts pēc 

Rommens et al., 1989; Zielenski, 2000). Attēla kreisajā pusē attēlota CFTR gēna vieta 7. 

hromosomā. Centrā CFTR gēna shematisks attēlojums un CF pacientiem biežāk 

satopamā mutācija delF508. Labajā pusē CFTR proteīna shēma. 

 

 

Gēns CFTR kodē cistiskās fibrozes transmembrānas regulatoro proteīnu (cystic 

fibrosis transmembrane conductance regulator), kuru veido 1480 aminoskābes. CFTR 

proteīns pēc savas funkcijas ir hlora jonu kanāls, kas atrodams šūnas plazmatiskajā 

membrānā. Visvairāk šis proteīns tiek ekspresēts plaušu, aknu, aizkuņģa dziedzera un 
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ādas šūnās, bez tam vīriešiem – sēklas izsviedējvada, sēklas pūslīšu, sēklas vada un 

sēklinieka piedēkļa šūnās. Mutācijas gēnā CFTR ir iemesls dažādiem šī proteīna 

defektiem, kuru dēļ savukārt var attīstīties tādas slimības kā cistiskā fibroze un iedzimts 

bilaterāls sēklas vada trūkums (congenital bilateral absence of the vas deferens, 

CBAVD) (Harris, 1992). 

CFTR proteīns pēc olbaltumvielu klasifikācijas pieder ABC transporta proteīnu 

grupai (ATF saistošais proteīns). Salīdzinot CFTR proteīnu ar citiem zināmiem ATF 

saistošiem proteīniem, tas sastāv nevis no četriem, bet gan no pieciem domēniem – 

diviem transmembrānu domēniem (MSD1 un MSD2), kas veido hlora jonu kanālu, 

diviem nukleotīdus saistošiem domēniem (NBD1 un NBD2), kas saista un hidrolizē ATF, 

un regulatoro domēnu (R) (1.7. attēls). CFTR proteīns ir vienīgais zināmais ABC grupas 

pārstāvis, kuram ir regulatorais domēns, kura fosforilēšana vai defosforilēšana nodrošina 

hlora jonu transporta regulāciju šūnā (Riordon et al., 1989). 

Aptuveni 70% gadījumu cistiskās fibrozes pacientu DNS paraugos atrod trīs 

nukleotīdu delēciju gēna CFRT 10. eksonā. Šīs delēcijas rezultātā tiek zaudēta 

aminoskābe fenilalanīns (Phe), kas atrodas proteīna sekvences 508. pozīcijā (1.7. attēls). 

Līdz ar to šo mutāciju ir pieņemts apzīmēt kā delF508. Normāla gēna CFTR gadījumā 

šūnas citoplazmā tiek sintezēts pareizs CFTR proteīns, kas tālāk tiek transportēts uz 

endoplazmatisko tīklu un Goldži kompleksu tā tālākai procesēšanai. Visbeidzot CFTR 

proteīns tiek integrēts šūnas plazmatiskajā membrānā un funkcionē kā hlora jonu kanāls. 

DelF508 mutācijas gadījumā tiek zaudēta aminoskābe fenilalanīns, kura normāli ietilpst 

pirmā nukleotīdus saistošā domēna (NBD1) sastāvā. Kad šāds CFTR proteīns ar delF508 

mutāciju sasniedz endoplazmatisko tīklu, šūnas kontroles mehānisms atpazīst defektīvo 

proteīnu un iznīcina to, kā rezultātā proteīns netiek integrēts šūnas membrānā. Personām, 

kas ir homozigotiskas pēc šīs mutācijas, attīstās slimības smagā forma, jo šūnās nav hlora 

jonu kanālu. Līdz ar to ir izjaukts nātrija un hlora jonu līdzsvars šūnās, kas noved pie 

biezas konsistences organisma sekrētu veidošanās un tādu orgānu kā plaušu un aizkuņģa 

dziedzera disfunkcijas. Vīriešiem tiek skarta arī reproduktīvā sistēma (Harris, 1992). 

CFTR mutāciju izplatība dažādās populācijās ir atšķirīga. Biežāk sastopamā gēna 

CFRT mutācija delF508 ir sastopama 70% gadījumu Ziemeļeiropas populācijās, savukārt 

daudz mazāks šīs mutācijas biežums ir Austrumeiropas populācijās. Citas biežākās gēna 



53 

 

CFTR mutācijas arī izplatītas dažādās populācijās atšķirīgi, un to biežums ir 1 – 2% no 

gēna CFRT mutācijām (Cuppens & Cassiman, 2004). 

Ir zināmas vairāk nekā 1600 mutācijas gēnā CFTR 

(http://genet.sickkids.on.ca/cftr; 2009). Lielākā daļa šo mutāciju ir radušās viena 

nukleotīda nomaiņas dēļ. Ir iespējams, ka vienai un tai pašai personai var būt viena vai 

vairākas mutācijas gēnā CFTR, un, vadoties pēc tā, kā šīs mutācijas ir lokalizētas cilvēka 

hromosomās, izšķir heterozigotus, kuriem tikai vienā gēna CFTR alēlē ir notikusi 

mutācija, cistiskās fibrozes slimniekus, kas ir homozigotiski pēc viena un tā paša 

mutācijas veida, vai arī kompaunda heterozigotas, personas, kuras slimo ar CF, bet to 

hromosomās atrodamas divas dažādas gēna CFTR mutācijas.  

Mutācijas, kas atklātas CFTR gēnā var iedalīt vismaz piecās grupās: 

I. Mutācijas, kuru rezultātā tiek traucēta CFTR proteīna normāla izveide 

(biosintēze). To iemesls ir nepareizs translācijas terminācijas signāls CFTR 

mRNS molekulā. Zināms, ka puse no gēna CFTR mutācijām pieder šai grupai. 

Tādas ir nonsense mutācijas, rāmja nobīdes vai splaisa saita mutācijas, kā 

rezultātā proteīns netiek producēts vai tā koncentrācija ir ļoti zema.  

II. Mutācijas, kas saistītas ar defektu CFTR proteīna pēctranslācijas etapā. CFTR 

proteīns tiek veidots, bet nenotiek tā pareiza modifikācija (foldings), un līdz ar 

to arī nenotiek proteīna nobriešana (glikozilēšana). Šādi proteīni tiek novirzīti 

uz endoplazmatisko tīklu, bet netiek transportēti uz šūnas plazmatisko 

membrānu. Šīs grupas biežākā gēna CFTR mutācija ir delF508. 

III. Mutācijas, kuru dēļ tiek traucēta CFTR proteīna funkciju regulācija, līdz ar to 

šūnās ir samazināts aktīvu hlora jonu kanālu skaits. CFTR ir nepareizi 

aktivēts, jo mutāciju dēļ nevar notikt ATP piesaiste un hidrolīze NBD 

domēniem vai regulatorā (R) domēna fosforilēšana. Biežākā šīs grupas 

mutācija ir missense mutācija G551D.  

IV. Mutācijas, kuras veicina nepareizu CFTR proteīna darbību, izmainot Cl jonu 

vadītspēju. Dažas no šīs grupas mutācijām samazina Cl jonu caurlaidību 

(piem., R117H), citas, tieši otrādi, palielina Cl jonu plūsmu. 

V. Mutācijas, kuru dēļ ir traucēta citu jonu kanālu (piem., nātrija kanālu) darbība, 

kuru regulācijā pastarpināti ir iesaistīts CFTR proteīns.   
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Cistiskās fibrozes fenotipus var iedalīt smagajās un vieglajās slimības formās, kas 

atšķiras pēc simptomu smaguma pakāpes, kura atkarīga no CFTR proteīna daudzuma, kas 

tiek ekspresēts šūnas plazmatiskajā membrānā. Smagās cistiskās fibrozes formas 

ģenētiskā līmenī satur mutāciju (I, II vai III grupas), kas vērā ņemami samazina CFTR 

proteīna līmeni, savukārt vieglais slimības fenotips ir saistīts ar mutācijām (IV un V 

grupa), kas gēna CFTR funkcijas un daudzumu ietekmē vieglākā formā (Cuppens & 

Cassiman, 2004; Castellani et al., 2008). 

 

1.7.2. Cistiskā fibroze (CF) un iedzimts sēklas vada trūkums (CAVD) 

 

Zināms, ka neauglīgiem vīriešiem 25% gadījumu novēro azoospermiju. Savukārt 

no azoospermijas gadījumiem 30% ir reproduktīvās sistēmas daļu nosprostojuma 

rezultāts jeb obstruktīva azoospermija, un pārējie gadījumi raksturīgi ar primāru 

testikulāru disfunkciju (neobstruktīva azoospermija). Turklāt 6% obstruktīva 

azoospermija ir attīstījusies iedzimta abpusēja sēklas vada trūkuma dēļ (congenital 

bilateral absence of vas deferens, CBAVD). CBAVD biežums neauglīgu vīriešu grupā ir 

2% (Chillon et al., 1995). 

Iedzimts abpusējs vas deferens trūkums raksturīgs 100% ar abpusēju sēklinieka 

piedēkļu (epididymis), sēklas vadu (vas deferens) un 80% ar sēklas pūslīšu trūkumu. 

Cistiskās fibrozes vīrišķā dzimuma pacientiem CBAVD ir sastopams 95% gadījumu. 

Eksperimentos ir novērota arī CFTR proteīna ietekme uz sēklas izsviedējvada, sēklas 

pūslīšu, sēklas vada un sēklinieka piedēkļa distālās daļas attīstību. No klīniskā viedokļa, 

lielai daļai vīriešu ar CBAVD novērojami subklīniski cistiskās fibrozes simptomi, tādi kā 

nelielas novirzes no hlora jonu normālas koncentrācijas sviedros, polipi degunā un 

hroniski sinusīti, kas arī sākotnēji lika domāt par šo abu slimību saistību. Aptuveni 70% 

CBAVD pacientu ir vismaz viens cistiskās fibrozes simptoms vieglā formā, kas apstiprina 

ideju, ka CBAVD ir viegla vai nepilnīga cistiskās fibrozes forma.  

Pamatojoties uz to, ka CBAVD raksturīgā klīniskā aina ir līdzīga tai, kas 

novērojama vīriešiem, kas slimo ar cistisko fibrozi, tika izteikta doma, ka abu šo šķietami 

dažādo slimību pamatā ir viens un tas pats ģenētiskais mehānisms. Šīs hipotēzes 

patiesums tika pierādīts, atklājot mutācijas gēnā CFTR ne tikai cistiskās fibrozes 
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pacientiem, bet arī neauglīgiem vīriešiem ar CBAVD.  

Cistiskās fibrozes pacientiem gēna CFTR abās alēlēs atrodas tā saucamās smagās 

mutācijas, savukārt pacientiem ar mazāk smagu klīnisko ainu (piemēram, ar normālu 

aizkuņģa dziedzera darbību un vieglu plaušu slimību) ir sastopama smagā mutācija vienā 

gēna CFTR kopijā, bet otrā kopijā ir vieglā mutācija, vai arī šiem pacientiem abas gēna 

CFTR alēles satur vieglās mutācijas (Chillon et al., 1995).  

Volfa vada anomālijas, kas sastopamas abu slimību – gan cistiskās fibrozes, gan 

CBAVD – gadījumā, liecina par vienu un to pašu ģenētisko cēloni, proti, mutācijām gēnā 

CFTR. Pilns mutāciju skrīnings pacientiem ar CBAVD atklāj dažādu, bet pārklājošos 

mutāciju spektru, kas pārstāv CFTR genotipus, kuri ir novēroti arī CF pacientiem 

(Philipson et al., 2000). Tā kā mutācijas gēnā CFTR tika atrastas arī CBAVD gadījumā, 

tika pieņemts, ka arī šajā gadījumā abās gēna CFTR kopijās jābūt mutācijām, taču 

izrādījās, ka vairākumā gadījumu CBAVD pacientu mutācijas tika atrastas tikai vienā 

CFTR gēna kopijā un vēl daļai indivīdu mutācijas gēna CFRT kodējošā rajonā vispār 

netika atrastas (Philipson et al., 2000). Zinātnieku grupa 1996. gadā apkopoja informāciju 

par 420 publicētiem CBAVD pacientiem un noskaidroja, ka 19% gadījumu šīm personām 

sastop divas CFTR mutācijas, 47% indivīdu ir vienas mutācijas nesēji un 34% mutācijas 

nav iespējams identificēt (Lissens et al., 1996). Savukārt citi zinātnieki savā pētījumā 

parādīja, ka 60% CBAVD pacientu ir gēna CFTR mutācijas nesēji, 20% kompaunda 

heterozigoti un 20% gadījumu mutāciju nav izdevies atrast (Phillipson et al., 2000), kas 

apstiprina iepriekš atrasto datu patiesumu. Arī franču zinātnieku grupa veica lielu 

pētījumu 327 CBAVD pacientiem, analizējot visu gēna CFTR kodējošo rajonu, kā arī 

eksonu/intronu robežsekvences (Claustres et al., 2000). Mutācijas tika atrastas 516 

(78,9%) no analizētajiem 654 CFTR gēniem, kas pārstāvēja CBAVD pacientu grupu; 

70,95% CBAVD pacientu mutācijas tika atrastas abās gēna CFTR alēlēs, 15,90% 

CBAVD pacientu mutācija tika atrasta tikai vienā CFTR kopijā, un 13,15% gadījumu 

mutācijas gēnā CFTR netika atrastas. Pacientiem, kuru gēna CFTR abās kopijās tika 

atklāta mutācija, vismaz viena mutācija pārstāvēja gēna CFTR mutāciju IV vai V grupu, 

tātad vieglās mutācijas. Taču 88% gadījumu viena gēna CFTR alēle pārstāvēja smago 

mutāciju klasi, bet otra vieglo, savukārt 12% gadījumu abās hromosomās bija lokalizētas 

vieglās gēna CFTR mutācijas. Šie rezultāti atšķiras no cistiskās fibrozes pacientu datiem, 
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kur 88% gadījumu slimnieku CFTR gēnos atrodamas abas smagās mutācijas un apmēram 

11% gadījumu vienā gēna kopijā ir smagā CFTR mutācija, bet otrā kopijā vieglā 

(Claustres et al., 2000; Dequeker et al., 2009; Schwarz et al., 2009).  

 

1.7.2.1. Gēna CFTR 8. introna poli-T polimorfisms 

 

Tā kā pētījumos (Lissens et al., 1996; Philipson et al., 2000) tika atklāti arī tādi 

CBAVD pacienti, kuriem mutācijas gēnā CFTR neizdevās atrast, tad tika izteikta 

hipotēze, ka, iespējams, ir vēl citas mutācijas, kas lokalizētas gēna CFTR proteīna 

nekodējošajās sekvencēs (intronos) un kurām ir liela loma CBAVD attīstībā. Iespējams, 

ka tieši šādu mutāciju dēļ CFTR proteīna daudzums ir samazināts, kas savukārt izraisa 

sēklas vada nosprostojumu, taču CFTR proteīna daudzums ir pietiekams, lai citi orgāni, 

kas parasti cistiskās fibrozes gadījumā ir skarti, varētu normāli funkcionēt. Samazināto 

CFTR proteīna daudzumu varētu izskaidrot ar normāla mRNS trūkumu. Līdz ar to tika 

pievērsta pastiprināta uzmanība CFTR mRNS pētījumiem. Normālu indivīdu audos tika 

konstatētas dažādas mRNS molekulas, kurām trūka 4., 9 vai 12. eksons (Chillon et al., 

1995). 9. eksons kodē daļu no pirmā nukleotīdus saistošā CFTR proteīna domēna. Ir 

zināms, ka transkripti bez 9. eksona veido CFTR proteīnu, kas nenobriest, un tādēļ netiek 

transportēts uz plazmatisko membrānu (Cuppens et al., 1998). Nepietiekams CFTR 

līmenis izraisa nātrija un ūdens reabsorbcijas izmaiņas sēklinieka piedēkļa lumenā, līdz ar 

to notiek hlora jonu sekrēcijas izmaiņas, kā rezultātā sēklinieka piedēklī esošais šķidrums 

sabiezē un embrionālās attīstības laikā tiek traucēta Volfa vadu diferenciācija, kas 

nepieciešama sēklas kanālu un sēklas pūslīšu normālai izveidei. Līdz ar to minētās 

pārmaiņas izraisa neauglības attīstību (Chan et al., 2009).  

Tālākos pētījumos tika parādīts, ka tas, vai mRNS molekulā būs vai nebūs 9. 

eksons, ir atkarīgs no variablās timīnu sekvences gēna CFTR 8. introna beigās (Chu et al., 

1993). Šī sekvence ir zināma kā poli-T secība (poli-T trakts) un satur attiecīgi piecu, 

septiņu vai deviņu timīnu atkārtojumus (respektīvi, 5T, 7T un 9T alēlēs) (1.8. attēls). Tā 

kā 5T alēle ir iemesls samazinātai normālā CFTR mRNS veidošanai, līdz ar to ir pierādīta 

šī DNS varianta loma CBAVD patoģenēzē (Chu et al., 1993).  
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1.8. attēls. Gēna CFTR 8. introna poli-T un poli-TG polimorfisma shematisks 

attēlojums (modificēts pēc Chillon et al., 1995; Cuppens & Cassiman, 2004). Attēla 

augšpusē attēlots CFTR gēna rajons no 7. līdz 10. eksonam. Pēc transkripcijas notiek 

splaisings: no CFTR mRNS tiek izgriezti introni un eksoni savietoti kopā (centrā pa 

kreisi). Splaisinga efektivitāte ir atkarīga no personas haplotipa (pa labi). Ja mazāks T 

atkārtojumu skaits un lielāks TG dinukleotīdu skaits, tad veidojas mRNS bez 9.eksona un 

attiecīgi normālā CFTR proteīna koncentrācija ir zema. 

 

Lielā pētījumā iegūti statistiski ticami dati, ka CBAVD pacientiem 5T alēle ir 

sastopama ievērojami biežāk (40,2%) nekā vispārējā populācijā (10,9%). Bet pacientiem 

ar vienpusēju aplāziju (congenital unilateral absence of vas deferens, CUAVD) 5T alēle ir 

sastopama retāk nekā CBAVD gadījumā, bet šai sakarībai nav būtiskas atšķirības abās 

analizētajās grupās. Turklāt 5T alēles biežums azoospermijas pacientiem bez CBAVD bija 

vienāds ar vispārējā populācijā novēroto (Chillon et al., 1995).  
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Poli-T trakta 5T alēles variants ir biežākā mutācija CBAVD gadījumā un tiek 

klasificēta kā vieglā gēna CFTR mutācija (Chillon et al., 1995; Costes et al., 1995). Ja 

pacients ir homozigotisks pēc šīs mutācijas, tad viņa šūnās tiek sintezēts defektīvs CFTR 

transkripts ar 9. eksona delēciju un līdz ar to CFTR proteīns, kas nespēj veikt savu 

funkciju (Chu et al., 1993; Mak et al., 1997; Teng et al., 1997). Eiropas izcelsmes 

CBAVD pacientiem 5T mutācija ir sastopama 21% gadījumu, savukārt kontroles grupā 

tikai 5% gadījumu (Cuppens & Cassian, 2004). 

Arī iepriekš pieņemtais apgalvojums, ka 5T alēle vienmēr ir saistīta ar CBAVD, it 

īpaši, ja tā ir atrodama kompaunda heterozigotām kopā ar smago CFTR gēna mutāciju vai 

arī homozigotiskā formā ar otru tādu pašu 5T alēli, ne vienmēr ir patiess, jo ne visi 

vīrieši, kuri ir kompaunda heterozigoti pēc smagās mutācijas un 5T polimorfisma, cieš no 

CBAVD. Kā piemēru var minēt tēvus, kuru bērni slimo ar cistisko fibrozi. Līdz ar to poli-

T trakta 5T variantu klasificē kā mutāciju ar nepilnu penetranci (Cuppens et al., 1998). 

Papildus izpratne par iespējamo mehānismu, kas parādīja fenotipiskās atšķirības, 

cistiskās fibrozes un CBAVD pacientu gadījumā tika apstiprinātas ar CFTR transkriptu 

analīzes palīdzību. Pētījumā analizēti CFTR transkripti ar dažādu poli-T trakta garumu, 

kas iegūti no veselu indivīdu deguna gļotādas un vas deferens šūnām. Ievērojami vairāk 

defektīvo transkriptu tika novērots vas deferens šūnās, salīdzinot ar tā paša indivīda 

deguna epitēlija šūnām, kurās vairāk tika atrasti funkcionāli aktīvi CFTR transkripti. 

Audu specifiskais diferenciālais splaisings varētu būt izskaidrojums tam, kāpēc CBAVD 

pacientiem nav novēroti bojājumi citos orgānos (Mak et al., 1997). 

Pārsteidzoši rezultāti tika iegūti, pētot vēl citas vīriešu neauglības formas, tādas kā 

obstruktīva azoospermija vai oligozoospermija, kuru iemesls nav CBAVD. Šajā grupā 

gēna CFTR mutācijas/polimorfismi bija pārstāvēti vairāk, nekā tika paredzēts. Tomēr 

pretēji CBAVD pacientiem, vīriešu DNS paraugos, kas pārstāvēja obstruktīvas 

azoospermijas grupu, reti tika atrastas CFTR mutācijas, kas raksturīgas CBAVD 

gadījumā. Tā kā šajā grupā nenovēro CBAVD raksturīgās mutācijas, savukārt biežāk 

sastop dažādus polimorfismus, tika ierosināts, ka tieši CFTR polimorfismu varianti varētu 

būt saistīti ar obstruktīvu azoospermiju vai citām ar CFTR saistītām slimībām (Zielenski 

et al., 2000). 
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1.7.2.2. CFTR gēna 8. introna poli-TG polimorfisms 

 

Bez polimorfā poli-T lokusa gēnā CFTR ir atklāti un aprakstīti vairāk nekā 120 

polimorfi lokusi (http://genet.sickkids.on.ca/cftr; 2009). Dažas no alēlēm, kas atrastas 

polimorfajos lokusos, atrodas eksonos, kas kodē pirmo nukleotīdus saistošo gēna CFTR 

domēnu, kā arī minēto eksonu/intronu robežsecībās, un bieži sastopamas vispārējā 

populācijā. Pētījumos noskaidrots, ka TG dinukleotīdu polimorfisms (poli-TG trakts) arī 

saistīts ar vīrieša neauglību. Poli-TG trakts arī atrodas 8. intronā un ir novietots pirms 

poli-T trakta 5’ galā, turklāt ir iespējami dažādi poli-TG polimorfisma (1.8. attēls) alēļu 

varianti (Cuppens et al., 1998). 

Gēna CFTR poli-TG trakta analīze parādīja – jo garāka TG atkārtojumu sekvence, 

jo lielāka iespējamība, ka splaisinga laikā tiks izgriezts arī 9. eksons, kas nepieciešams 

normāla proteīna veidošanai (Cuppens et al., 1998). Jāatzīmē, ka šajā pētījumā kvalitatīvā 

un kvantitatīvā analīze tika veikta paraugiem, kas iegūti no pacientiem, kuri cieš no 

hroniska deguna nosprostojuma vai sinusīta. Veicot gēna CFTR 5T alēles asociāciju 

analīzi, īsie TG atkārtojumi tika atrasti tikai veseliem cilvēkiem, taču netika atrasti 

pacientiem. Iegūtie rezultāti pārliecinoši apstiprina hipotēzi, ka TG dinukleotīda 

polimorfisms ietekmē CFTR proteīna izveidi. Bet splaisinga mehānisma molekulārie 

pētījumi ir pierādījuši, ka kādi no splaisingā iesaistītajiem faktoriem ir mazāk efektīvi, ja 

8. introna poli-TG rajonu veido liels skaits TG dinukleotīdu atkārtojumu (Pagani et al., 

2000; Buratti et al., 2001).  

Poli-T variantu 5T var atrast kombinācijā ar TG11, TG12, TG13 alēlēm (attiecīgi 

11,12, vai 13 TG atkārtojumi). TG12 atkārtojumi kombinācijā ar T7 alēli – TG12-T7 

CFTR haplotips, TG11-T9 haplotips vai TG13 atkārtojumi kombinācijā ar T5 variantu, 

novieto introna/eksona robežnukleotīdu mazāk labvēlīgā pozīcijā un veicina nepareizu 

splaisinga norisi. Līdz ar to abi polimorfismi – gan poli-TG, gan poli-T – nosaka CFTR 

transkriptu daudzumu, no kuriem tiks translēts funkcionāli aktīvs CFTR proteīns, un 

tādējādi ietekmē hlora jonu transportu šunās, kurās tiek ekspresēts gēns CFTR (Cuppens 

et al., 1998). 

Poli-TG polimorfisma varianti nosaka 5T mutācijas – slimību izraisošās alēles, 

penetranci un slimības smaguma pakāpi. Tādus mutantus CFTR gēnus, kas satur vairākus 
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alēļu un/vai polimorfismu kombināciju variantus, klasificē kā gēna CFTR polivariantus. 

Piemēram, viens tāds polivariants ir TG12/T5 gēna CFTR haplotips, kas ir bieži atrodams 

CBAVD pacientu CFTR gēnos. Šie gēna CFTR polivarinti arī izskaidro faktu, kāpēc 

dažiem pacientiem gēnā CFTR nav iespējams atrast klasiskās gēna CFTR mutācijas. Tā 

saucamais vieglais polivariants TG11-T5 ir reti sastopams CBAVD pacientu DNS 

paraugos, savukārt TG12-T5 ir biežākais polimorfismu variants, kas atrodams šo pacientu 

CFTR gēnos (Cuppens & Cassian, 2004; Tamburino, 2008; Gallati, 2009). TG13-T5 

genotips var izraisīt cistisko fibrozi, kurai nav raksturīga aizkuņģa dziedzera disfunkcija. 

Savukārt indivīdiem, kas ir kompaunda heterozigoti pēc vienas smagās mutācijas un 5T 

alēles, piemēram, CF pacientu tēvi, 5T alēle bieži sastopama kopā ar vieglo TG11 alēli. 

Tas, ka TG atkārtojumu daudzums nosaka, vai 5T polimorfisms būs patogēns vai 

labdabīgs, ir pierādīts lielā internacionālā pētījumā: 5T alēle blakus lielam TG 

atkārtojumu skaitam pierāda asociāciju ar slimības fenotipu (Groman et al., 2004).  

 

1.7.3. Gēna CFTR mutācija R117H un vīriešu neauglība 

 

Salīdzinot ar kontroles populāciju, CFTR mutāciju spektrs CBAVD pacientiem un 

cistiskās fibrozes slimniekiem ir atšķirīgs. Piemēram, CFTR gēna IV klases mutācija 

R117H vairāk sastopama CBAVD pacientu grupā, bet ne CF personām (Cuppens & 

Cassian, 2004). Šīs mutācijas biežums ir aptuveni 22% CBAVD gadījumā, bet tikai 0,8% 

gadījumu šo mutāciju atrod pacientiem ar klasisko cistiskās fibrozes formu (Gervais et 

al., 1999; Philipson et al., 2000).  

Dažām gēna CFTR mutācijām ir novērota korelācija ar konkrētu poli-T 

atkārtojumu skaitu gēna 8. intronā. Cistiskās fibrozes gadījumā biežākā mutācija delF508 

viennozīmīgi korelē ar 9T alēli, savukārt R117H mutācija sastopama gan ar 5T, gan ar 7T 

alēļu variantiem (Chu et al., 1993) 

Gēna CFTR 4. eksona mutācijai R117H un 8. introna poli-T trakta 5T alēlei 

piemīt sinerģisks efekts, un to mijiedarbība nosaka slimības fenotipu. R117H mutācija 

pārstāv aptuveni 0,8% no visām gēna CFTR mutācijām. R117H ir missense mutācija, 

kuras rezultātā notiek CFTR proteīna transmembranālā domēna aminoskābes arginīna 

nomaiņa uz histidīnu (Sheppard et al., 1993). R117H mutācija pēc mutāciju klasifikācijas 
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tiek definēta kā vieglā gēna CFTR mutācija, jo tās klātbūtne būtiski neizmaina hlora jonu 

kanāla aktivitāti. Ir zināms, ka indivīds, kas ir heterozigots pēc R117H mutācijas vienā 

hromosomā un heterozigotisks pēc 5T polimorfisma otrā hromosomā (gēni trans 

pozīcijā), nav slims ar tipisko cistisko fibrozi, taču viņam varētu būt atipiskā cistiskās 

fibrozes forma. Pretēji iepriekš aprakstītajam, ja personas vienā un tajā pašā hromosomā 

gēnā CFTR ir gan R117H mutācija, gan 5T alēles variants (gēni cis pozīcijā), tad 

izpaužas slimības smagā forma (Kieswetter et al., 1993). Salīdzinot ar šo abu mutāciju 

biežumu vispārīgā populācijā un pacientiem ar atipisku cistisko fibrozi, biežāk R117H 

mutācija un 5T alēles variants sastopams atipiskas CF gadījumā (Pont-Kingdon et al., 

2004). 

Līdz ar to R117H mutācija var izraisīt gan CBAVD, gan cistisko fibrozi 

(Kiesewetter et al., 1993). Tā kā R117H biežāk ir saistīta ar 5T vai 7T alēli, tad CBAVD 

pacientiem R117H mutāciju atrod kopā ar poli-T trakta 5T alēli, kas veido tā saucamo 

vieglo R117H-T7 haplotipu. Cistiskās fibrozes pacientiem savukārt atrod smago R117H-

T5 haplotipu, bet jāpiebilst, ka arī R117H-T7 haplotipu var sastapt CF pacientu 

hromosomās (Cuppens & Cassiman, 2004). Tādējādi R117H mutācija kopā ar 7T alēli 

ietekmē vīrieša reproduktīvo sistēmu un nav pietiekama, lai izraisītu citus cistiskai 

fibrozei raksturīgus simptomus, turklāt 5T alēle pastiprina R117H mutācijas fenotipisko 

izpausmi, kuras rezultātā attīstās cistiskā fibroze bez aizkuņģa dziedzera darbības 

traucējumiem (Zielenski et al., 2000). 

 

1.7.4. Gēna CFTR mutācijas un citas vīrieša neauglības formas 

 

Ir publicēti dati par to, ka gēna CFTR mutācijas var būt iemesls arī citām 

neauglības formām. Vairāki pētījumi ir pierādījuši, ka gēnam CFTR ir ietekme uz 

spermatoģenēzi, savukārt citi noliedz šo faktu (Mak et al., 2000). 

Cistiskās fibrozes vīriešu sēklinieku biopsijas analīzē atklātas histoloģiski 

redzamas izmaiņas spermatoģenēzē (Denning et al., 1968; Gottlieb et al., 1991). 

Sēklinieku biopsija tika veikta CF pacientiem, kuri sasnieguši pēcpubertātes vecumu. 

Biopsijas materiāla analīze parādīja samazinātu spermatozoīdu skaitu, kā arī 

spermatozoīdu morfoloģijas izmaiņas. Turklāt CBAVD pacientu gadījumā izmaiņas 



62 

 

spermatoģenēzē netika novērotas. Līdz ar to, ka CF pacientu veselības statuss ir stipri 

zemāks nekā CBAVD gadījumā, tiek uzskatīts, ka izmainītā spermatoģenēzes aina, ko var 

novērot histoloģiskos izmeklējumos, ir uzturvielu trūkuma, gonadotoksisko medikamentu 

(antibiotikas, kortikosteroīdi) vai hroniskas slimības sekas, nevis spermatoģenēzes 

primārais defekts. Spermatoģenēzes traucējumi CBAVD gadījumā var būt saistīti ar 

ieilgušu testikulāro vadu un/vai sēklinieka piedēkļa nosprostojumu. To, ka izmaiņas 

spermatoģenēzē izraisa nosprostojums, apstiprina pētījumi, kuros analizēta sēklinieku 

darbība vīriešiem pēc vazektomijas veikšanas (Mak et al., 2000). 

Grauzēju spermatoģenēzes pētījumi parāda gēna CFTR lomu šī procesa 

regulācijā, kas savukārt vedina uz domām, ka, iespējams, gēnam CFTR tomēr ir nozīme 

spermatoģenēzē. Grauzēju spermatoģenēzes laikā CFTR transkripti atrasti postmejotiskās 

spermatīdās, kur arī novēro maksimālo gēna CFTR ekspresiju. Spermatīdas tiek 

pārveidotas par spermatozoīdiem – notiek kodola kondensācija un citoplazmas tilpuma 

samazināšanās. Tiek uzskatīts, ka citoplazmas zaudēšana notiek, pateicoties intracelulārā 

ūdens reabsorbcijai, un procesā piedalās hlora jonu kanāli. Tā kā šīs fāzes laikā gēna 

CFTR ekspresija ir maksimālā, tiek pieņemts, ka tomēr kādi vieglie, cistisko fibrozi vai 

CBAVD slimību neizraisošie CFTR polimorfismi ir iesaistīti citu vīriešu neauglības 

formu attīstībā (Trezise et al., 1993; Chan 2009). Līdzīgi eksperimenti ir veikti arī, pētot 

CFTR ekspresiju cilvēka sēkliniekos, taču nav izdevies pierādīt to, ka spermatīdās ir 

traucēta citoplazmas izzušana (Tizzano et al., 1994; Dube et al., 2008).  

Tieša gēna CFTR ietekme uz spermatoģenēzi ir pierādīta arī ar necerēti lielo gēna 

CFTR mutāciju biežumu oligozoospermijas gadījumos (van der Ven et al., 1996; Gallati, 

2009). Taču jāatceras, ka samazinātu spermatozoīdu daudzumu šo vīriešu grupā varētu 

skaidrot ar reproduktīvās sistēmas vadu nosprostojumu, bet ne ar defektīvu 

spermatoģenēzi (Mak et al., 2000). Daudzi pētījumi ir veikti, lai noskaidrotu gēna CFTR 

mutāciju saistību ar citām neauglības formām. Analizējot 56 neauglīgu vīriešu 

(neiekļaujot CBAVD) DNS paraugus, septiņi (12,5%) saturēja vienu CFTR mutāciju 

(Traystman et al., 1994). Savukārt nelielā pētījumā 17 obstruktīvas azoospermijas 

pacientiem, kuru gadījumā sēklas vads un/vai priekšdziedzeris neiztrūkst, bet ir 

nosprostosts, mutācijas gēnā CFTR tika identificētas astoņās no 34 (23,5%) 

hromosomām. Jāpiemin, ka pieci no astoņiem mutantiem gēniem CFTR saturēja 5T alēli 
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(Jarvi et al., 1995). Citi zinātnieki vismaz vienu CFTR mutāciju atrod 14 no 80 (17,5%) 

idiopātiskiem neauglīgiem vīriešiem ar samazinātiem spermas kvalitātes rādītājiem un 

trim no 21 (14,5%) azoospermijas pacientiem bez CBAVD. Pētījumā noteikto mutāciju 

biežums bija augstāks nekā attiecīgo CF mutāciju nesēju biežums vispārējā populācijā 

(Van Der Ven et al., 1996). Citā pētījumā niecīgs nobriedušu spermatīdu skaits sēklinieku 

biopsijas analizē tika konstatēts CBAVD vīriešiem, kuriem gēna CFTR 8. intronā ir 5T 

alēle, salīdzinot ar pacientiem bez šīs mutācijas, kas liecina, ka poli-T trakta 5T alēle 

varētu ietekmēt spermatoģenēzes normālu norisi (Larriba et al., 1998). Savukārt veicot 

gēna CFTR mutāciju analīzi intracitoplazmatiskās spermas injekcijas (intracytoplasmic 

sperm injection, ICSI) kandidātiem, kas pārstāv oligoastenoteratozoospermijas grupu, 

CFRT mutācijas tika atklātas četriem no 75 (3%) pacientiem, kas neatšķīrās no mutāciju 

sastopamības biežuma vispārējā populācijā (Tuerlings et al., 1998). Šie pētījumi parāda, 

ka visiem vīriešiem ar azoospermiju būtu ieteicams veikt gēna CFTR mutāciju analīzi 

(Mak et al., 2000; Gallati, 2009). Tomēr gēna CFTR mutāciju nozīme citās vīriešu 

neauglības formās nav līdz galam skaidra, un tādēļ ir nepieciešami tālāki pētījumi.  

 

1.8. Mākslīgā apaugļošana un vīrieša neauglības ģenētisko faktoru 

pārmantošanas risks pēcnācējos 

 

Mākslīgās apaugļošanas metodes in vitro apaugļošana (IVF) un 

intracitoplazmatiskā spermas injekcija (ICSI) ir ieguvušas lielu popularitāti smagas 

vīrieša neauglības ārstēšanā. ICSI tehnika ir radikāli pārmainījusi neauglīgu vīriešu 

ārstēšanu, ļaujot vīrietim, kurš bez šīs tehnikas nekad nevarētu radīt savus pēcnācējus, 

kļūt par tēvu. Pēcnācējiem, kas iegūti ar šo metožu palīdzību, diemžēl ir palielināts 

ģenētisko defektu risks: in vitro mehānisms, kas atlasa vai, tieši otrādi, izslēdz defektīva 

spermatozoīda izmantošanu, nav tik precīzs kā in vivo; ir zināms, ka ir iespējami gametu 

fizikālie bojājumi – tādi kā mejotiskās dalīšanās vārpstas bojājums; spermatoģenēzes 

procesos iesaistīto mutanto gēnu pārnese var izraisīt somatiskas anomālijas pēcnācējos; 

izmainītais hormonu līmenis un manipulācijas ar gametām var izraisīt aizkavētu DNS 

replikāciju, gēnu mutācijas vai mejozes un mitozes traucējumus; hromosomālās 

anomālijas (lai arī nav atrodamas somatiskajās šūnās) biežāk sastopamas vīriešu 
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spermatozoīdos, kas cieš no azoospermijas vai smagas oligozoospermijas (Chan et al., 

2002). 

Eksistē trīs ģenētiskās anomālijas, kas saistītas ar vīrieša neauglību, un tām ir 

jāpievērš uzmanība, pirms tiek veikta mākslīgā apaugļošana. Šīs patoloģijas ir Y 

hromosomas mikrodelēcijas CBAVD un Klainfeltera sindroms.  

Sakarā ar mākslīgās apaugļošanas tehniku parādīšanos un izmantošanu praksē arī 

spermatozoīdi ar Y hromosomas AZFc rajona mikrodelēcijām ir spējīgi apaugļot ovocītus 

un ierosināt embrionālās attīstības sākumu. AZFc rajona mikrodelēciju vertikālā pārnese 

(tiek nodotas, neizlaižot paaudzi, no tēva dēlam) noved pie ģimenes neauglības, jo 

mikrodelēciju izraisītā neauglība var tikt pārmantota no paaudzes uz paaudzi ar ICSI 

procedūras palīdzību (Raicu et al., 2003; Mau-Kai et al., 2008; Poongthai et al., 2009). 

 Pacienti ar Y hromosomas mikrodelēcijām AZFc rajonā var izvēlēties ICSI kā 

ārstēšanas veidu, un procedūras efektivitāte īpaši neatšķirsies no tādiem vīriešu 

neauglības gadījumiem kā neobstruktīva azoospermija. Taču ar ICSI palīdzību vīrieša 

pēcnācējiem (vīrišķā dzimuma) tiks pārnestas arī šīs Y hromosomas mikrodelēcijas. 

Tāpēc pacientiem būtu jāpiedāvā iespēja noteikt Y hromosomas mikrodelēciju klātbūtni 

Y hromosomā pirms ISCI metodes izmantošanas. Pacientus vajadzētu informēt par faktu, 

ja šīs mikrodelēcijas ir atklātas Y hromosomā, tad tās tiks arī nodotas iespējamam vīrišķā 

dzimuma pēcnācējam (dēlam) un arī pēcnācējam izpaudīsies kā neauglība (Rodavalho et 

al., 2008). Jāpievērš uzmanība arī tam, ka dēlam neauglības forma var būt smagāka nekā 

tēvam, jo AZFc rajona delēcijām ir tendence kļūt lielākām no paaudzes uz paaudzi. 

Protams, sievišķā dzimuma pēcnācējs nebūs neauglīgs. Interesants ir arī fakts, ka 

dzimumu attiecības pēcnācējos, kuru tēviem ir Y hromosomas mikrodelēcijas, ir 

vienādas, kas parāda to, ka AZF mikrodelēciju klātbūtne neietekmē Y hromosomas 

atiešanu uz gametām mejozes laikā (Chan et al., 2002). 

ICSI ir vienīgā neauglības ārstēšanas pieeja arī CBAVD pacientiem. Kā zināms, 

šiem vīriešiem galvenokārt ir obstruktīva azoospermija ar normālu spermatoģenēzi 

sēkliniekos. Taču šo indivīdu spermatozoīdu genomā var būt mutācijas gēnā CFTR, kas 

palielina ar cistisko fibrozi slima bērna piedzimšanas risku. Turklāt lielākā daļa CBAVD 

pacientu ir CFRT gēna I, II vai III grupas mutāciju (slimības smagās formas mutācijas) 

nesēji, un līdz ar to mutācijas pārmantojamības risks ir 50% (1/2). Pieņemot, ka vidēji 
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populācijā CF smagās mutācijas delF508 nesēju biežums ir 1/25, tas nozīmē, ka risks 

bērnam mantot šo mutāciju no CBAVD pacienta veselās partneres arī ir 50% (1/2), līdz ar 

to kopējais risks (1/2x1/2x1/25), ka šādam pārim būs slims bērns, ir 1:100 

(salīdzinājumam risks CF bērnam kontrolpopulācijā ir 1:2500). Līdz ar to, kad tiek veikta 

ģenētiskā konsultācija, veselajam partnerim būtu jāpārbauda CFTR mutāciju klātbūtne, 

un tad varētu precīzāk spriest par slima bērna piedzimšanas risku. Taču komerciāli 

pieejamie gēna CFTR mutāciju noteikšanas testi pārbauda tikai biežākās CFTR mutācijas, 

tāpēc pastāv varbūtība, ka netiks noteiktas retāk izplatītās mutācijas. (Cuppens & 

Cassiman, 2004). 

Vairākos pētījumos ir noteikta arī CF mutāciju korelācija ar in vitro apaugļošanas 

procedūras veiksmīgumu. Apaugļošanās gadījumu skaits bija ievērojami zemāks 

vīriešiem ar CBAVD un delF508 mutāciju nekā CBAVD pacientiem bez šīs mutācijas. Bet 

gēna CFTR mutācijas neietekmēja spermatozoīdu funkcijas, ja in vitro apaugļošana tika 

veikta ar mikromanipulācijas palīdzību (Boucher et al., 1999).  

Arī R117H mutācija samazina mākslīgās apaugļošanas efektivitāti. Pētot divus 

pārus, kur vienam no vīriešiem bija R117H, bet otram – R117C mutācija, grūtniecība 

neiestājās, neskatoties uz 25 embriju pārnesi deviņu ciklu laikā. Savukārt embriji, kas 

iegūti no kompaunda heterozigotiskiem vīriešiem ar delF508/R117H genotipu, raksturīgi 

ar pietiekamu embriju implantācijas biežumu. Tomēr būtu nepieciešams lielāks pētījumu 

skaits, lai varētu spriest par specifisku CF mutāciju korelāciju ar pozitīvu vai negatīvu 

ICSI iznākumu (Philipson et al., 2000).  
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2. Materiāls un metodes 

 

2.1. Paraugi 
 

Pētījumā izmantoti 100 neauglīgu vīriešu DNS paraugi, kas iegūti no šo pacientu 

perifērajām asinīm (2.1. tabula). Pētījumā iekļautie pacienti bija 24 – 46 gadus veci. 

Vidējais neauglības ilgums bija 4,5 gadi (robežās no 1 līdz 20 gadiem). Visi pacienti 

pirms asins parauga nodošanas tika iepazīstināti ar informāciju par ģenētiskajiem 

pētījumiem un ir parakstījuši piekrišanas formas. Pētījums ir apstiprināts Centrālajā 

Medicīnas Ētikas komitejā.  

Pacientu asins paraugi iegūti, sadarbojoties ar RSU androloģijas laboratorijas 

vadītāju un klīnikas “Piramīda” andrologu Dr.med J.Ērenpreisu, EGV klīnikas ārstu 

V.Lejiņu un VSIA “Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas” Medicīniskās ģenētikas 

klīnikas DNS laboratorijas vadītāju N.Proņinu un ārstiem I. Grīnfeldi un J.Bāru. 

 

Neauglīgo vīriešu atlases kritēriji bija šādi: 

 Idiopātiski azoospermijas (nav spermatozoīdi), oligozoospermijas (<20x10
6 

spermatozoīdi/ml), teratozoospermijas (anomālijas spermatozoīdu kustīgumā un 

galviņas morfoloģijā) gadījumi;  

 No pētījuma tika izslēgti visi azoospermijas un oligospermijas gadījumi, kuru iemesls 

ir izlocīto sēklas kanāliņu trūkums (Congenital bilateral absence of vas deferens, 

CBAVD) vai nosprostojums, endokrīnās sistēmas traucējumi, citoģenētiska patoloģija 

vai kādi citi zināmi traucējumi, kas var izraisīt neauglību. 

 

Kontroles grupām tika izmantoti sekojoši paraugi no RSU Molekulārās ģenētikas 

zinātniskās laboratorijas kolekcijas (1. tabula):  

 Lai veiktu Y hromosomas haplogrupu salīdzinājumu, kā kontroles tika izmantoti 153 

vīriešu (trīs paaudzēs latvieši, nav radnieciski pa mātes un tēva līniju) DNS paraugi;  

 Lai veiktu gēna CFTR poli-T un poli-TG polimorfismu salīdzinājumu, kā kontroles 

tika izmantoti 60 vīriešu (latvieši trīs paaudzēs, nav radnieciski pa mātes un tēva 

līniju) DNS paraugi, kā arī 15 DNS paraugi, kas iegūti no cistiskās fibrozes vīrišķā 

dzimuma pacientiem. 
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2.1. tabula. Pārskats par analizētajiem paraugiem 

Indivīdu / analizēto 

DNS paraugu skaits 

 

Analīzes nosaukums Analīzes metodes 

100 neauglīgi vīrieši Y hromosomas 

mikrodelēciju analīze 

Multipleksās polimerāzes ķēdes 

reakcijas (polymerase chain reaction, 

PCR) 

 

Y hromosomas haplogrupu 

analīze 

PCR ar tai sekojošu restrikcijas 

fragmentu garuma polimorfisma 

(RFLP) analīzi un DNS sekvenēšana  

 

Y hromosomas haplotipu 

analīze 

Y hromosomas mikrsatelītu (Y-STR 

jeb DYS) genotipēšana 

 

Gēna CFTR mutācijas 

delF508 analīze 

PCR ar tai sekojošu heterodupleksu 

analīzi 

 

Gēna CFTR mutācijas 

R117H analīze 

 

PCR ar tai sekojošu RFLP analīzi 

 

Gēna CFTR poli-T un poli-

TG polimorfisma analīze 

 

DNS sekvenēšana 

153 vīrieši (latvieši trīs 

paaudzēs) – kontroles 

grupa  

Y hromosomas haplogrupu 

analīze 

PCR ar tai sekojošu RFLP analīzi un 

DNS sekvenēšana  

 

Gēna CFTR poli-T un poli-

TG polimorfisma analīze 

 

DNS sekvenēšana 

15 vīrieši, cistiskās 

fibrozes pacienti  

Y hromosomas 

mikrodelēciju analīze 

 

Multipleksās PCR 

Gēna CFTR poli-T un poli-

TG polimorfisma analīze 

 

DNS sekvenēšana 

 

2.1.1. DNS izdalīšana 

Y hromosomas mikrodelēciju skrīningam DNS tika iegūta no pētījumā izmantoto 

neauglīgo vīriešu perifēro asins paraugiem ar Nucleon BACC1 komerciālo komplektu 

(Amersham, USA). Savukārt DNS no kontroles grupu pārstāvju asins paraugiem bija 

izdalīta ar fenola-hloroforma metodi (un uzglabāta RSU Molekulārās ģenētikas 

zinātniskās laboratorijas kolekcijā). 
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2.2. Y hromosomas mikrodelēciju analīze 

 

Y hromosomas mikrodelēcijas tika noteiktas ar polimerāzes ķēdes reakcijas 

(polymerase chain reaction, PCR) palīdzību, kuras gaitā tika pavairoti noteikti specifiski 

Y hromosomas reģioni. 

Analīzē tika izmantoti Y hromosomas sekvencei specifiski rajoni (PCR marķieri), 

kas ļauj noteikt Y hromosomas mikrodelēciju klātbūtni vai to trūkumu neauglīgu vīriešu 

DNS paraugos. Šie PCR marķieri tagad tiek dēvēti kā Y hromosomas sekvencei 

specifiski rajoni – STS (sequence target sites), un ar fizikālās kartēšanas palīdzību Y 

hromosomā tādi ir atklāti vairāk nekā 300. Katrs STS nosaka zināmu sekvenci 

genomiskajā DNS, un tā amplifikācija ar PCR palīdzību liecina par šīs secības/STS 

klātbūtni Y hromosomā, savukārt STS trūkums liecina par delēciju. STS var būt specifisks 

gēnam, gēna saimei vai kādai anonīmai sekvencei.  

Katra PCR tika veikta multipleksā PCR formā. Multipleksais reakcijas formāts ir 

lietderīgs, lai izvairītos no negatīva rezultāta tehnikas kļūdas dēļ, jo multipleksā PCR 

ietver vairākas iekšējās kontroles. Ir pieņemts, ka iekšējā AZF mikrodelēciju PCR 

kontrole ir gēns ZFX/ZFY. Gēns ZFX/ZFY izvēlēts kā DNS klātbūtnes kontrole, jo ar 

specifiskiem praimeriem iespējams amplificēt unikālu sievietes X hromosomas DNS 

fragmentu (gēns ZFX) un arī unikālu vīrieša Y hromosomas DNS fragmentu (gēns ZFY). 

Papildus nepieciešamas gan pozitīvās, gan negatīvās ārējās kontroles. Par pozitīvo 

kontroli kalpo sievietes DNS un vesela vīrieša DNS paraugs (saturēs ZFY, SRY un visu 

trīs AZF rajonu STS), savukārt negatīvā kontrole ir ūdens. Principā pietiek ar viena STS 

analīzi visos trijos AZF rajona reģionos – AZFa, AZFb un AZFc, lai noteiktu 

mikrodelēcijas klātbūtni vai iztrūkumu kādā no šiem reģioniem. Tomēr divu STS analīze 

katrā AZF reģionā palielina analīzes precizitāti, jo iespējams, ka delēcijas var skart 

vairākus STS vienā reģionā. Tāpēc ir pieņemts, ka, veicot Y hromosomas analīzi, ir 

jāanalizē vairāk nekā viens (respektīvi, divi) STS katrā Y hromosomas AZF reģionā. 

Līdz ar to abas multipleksās PCR pavairo piecus fragmentus, t.i., trīs AZF reģionu 

apgabalus un divas kontroles secības (ZFX/ZFY un SRY). Tādējādi katra pacienta Y 

hromosomā tiek analizēti seši AZF lokusi: multipleksā A PCR pavairo AZFa rajona sY84 
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STS, AZFb rajona sY127 STS un AZFc rajona sY254 STS, savukārt multipleksā B PCR 

pavairo AZFa rajona sY86 STS, AZFb rajona sY134 STS un AZFc rajona sY255 STS. 

Lai pavairotu nepieciešamos Y hromosomas rajonus, izmantotas tabulā 2.2. 

apkopotās praimeru secības. ZFY un SRY praimeru pāri pavairo Y hromosomas un abu 

dzimumu specifiskās sekvences, bet pārējie praimeru pāri pavairo attiecīgos Y 

hromosomas AZF rajonus. Tabulā apkopotās praimeru sekvences sākotnēji ieviesa 

M.Simoni ar līdzstrādniekiem (Simoni et al., 2004), un tagad šo metodi Eiropas 

Androloģijas akadēmija ir atzinusi par “zelta standartu” Y mikrodelēciju diagnosticēšanā.  

 

2.2. tabula. Y hromosomas mikrodelēciju analīzē lietotie praimeri 

Y hr. 

rajons 

Praimera 

nosaukums 

 

Nukleotīdu secība (bp) 

Tm 

(
o
C) 

Amplificētā 

produkta 

garums (bp) 

ZFY ZFY-F 

ZFY-R 

ACCRCTGTACTGACTGTGATTACAC (25 bp) 

GCACYTCTTTGGTATCYGAGAAAGT (25 bp) 

61,8 495 

SRY SRY-F 

SRY-R 

GAATATTCCCGCTCTCCGGA (20 bp) 

GCTGGTGCTCCATTCTTGAG (20 bp) 

59,4 477 

AZFa sY86-F 

sY86-R 

GTGACACACAGACTATGCTTC (21 bp) 

ACACACAGAGGGACAACCCT (20 bp) 

58,6 320 

AZFa sY84-F 

sY84-R 

AGAAGGGTCCTGAAAGCAGGT (21 bp) 

GCCTACTACCTGGAGGCTTC (20 bp) 

60,6 326 

AZFb sY127-F 

sY127-R 

GGCTCACAAACGAAAAGAAA (20 bp) 

CTGCAGGCAGTAATAAGGGA (20 bp) 

55,3 274 

AZFb sY134-F 

sY134-R 

GTCTGCCTCACCATAAAACG (20 bp) 

ACCACTGCCAAAACTTTCAA (20 bp) 

55,3 301 

AZFc sY254-F 

sY254-R 

GGGTGTTACCAGAAGGCAAA (20 bp) 

GAACCGTATCTACCAAAGCAGC (22 bp) 

58,8 400 

AZFc sY255-F 

sY255-R 

GTTACAGGATTCGGCGTGAT (20 bp) 

CTCGTCATGTGCAGCCAC (18 bp) 

57,8 126 

 

 

Multipleksā PCR analīze  

Multipleksās PCR tiek sagatavotas pēc šādas shēmas: tiek pagatavots PCR maisījums (25 

l vienam paraugam), pievienota pētāmā parauga DNS. Maisījuma sagatavošanu veic 

sterilā boksā, bet attiecīgo DNS (50ng) katram paraugam pievieno PCR boksā. Tad tiek 

veikta PCR noteiktos temperatūras parametros (skat. zemāk). Pēc PCR iegūtie produkti 

tiek analizēti 6% poliakrilamīda gēlā (PAAG) (skat. 2.8. nodaļu). 
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PCR maisījums vienam paraugam (kopā 25l): 

PCR maisījums 

multiplekss A reakcijai 
l PCR maisījums 

multiplekss B reakcijai 

Destilēts ūdens (H2O) 3 Destilēts ūdens (H2O) 

10XPCR buferis ar (NH4)2SO4 2,5 10XPCR buferis ar (NH4)2SO4 

25mM MgCl2 6,5 25mM MgCl2 

10mM dNTP 0,5 10mM dNTP 

10M ZFY-F praimeris 1,0 10M ZFY-F praimeris 

10M ZFY-R praimeris 1,0 10M ZFY-R praimeris 

10M SRY-F praimeris 1,0 10M SRY-F praimeris 

10M SRY-R praimeris 1,0 10M SRY-R praimeris 

10M sY86-F praimeris 1,0 10M sY84-F praimeris 

10M sY86-R praimeris 1,0 10M sY84-R praimeris 

10M sY127-F praimeris 1,0 10M sY134-F praimeris 

10M sY127-R praimeris 1,0 10M sY134-R praimeris 

10M sY254-F praimeris 1,0 10M sY255-F praimeris 

10M sY254-R praimeris 1,0 10M sY255-R praimeris 

5U/l Taq DNS polimerāze 0,5 5U/l Taq DNS polimerāze 

Ūdenī atšķaidīta DNS matrica (50ng) 2,0 Ūdenī atšķaidīta DNS matrica (50ng) 

 

PCR parametri: 

Pirmējā denaturācija    94
o
C, 5 minūtes 

Otrējā denaturācija    94
o
C, 1 minūte 

Praimera piesaistīšanās (Tm; tabulā)  62
o
C, 1 minūte 36 cikli 

DNS sintēze     72
o
C, 1 minūte 

Elongācija     72
o
C, 5 minūtes 

 

 

2.3. Y hromosomas haplogrupu analīze  
(analīze veikta ar L.Pliss un I.Pelnēnas palīdzību) 

 

Y hromosomas haplogrupu noteikšanai neauglīgu vīriešu DNS paraugos tika 

lietoti seši bialēliskie marķieri (2.1. attēls). Analīzē izmantotie bialēliskie marķieri (M9, 

SRY1532, M17, Tat, P21, M170) tika izvēlēti, pamatojoties uz literatūras datiem par 

Eiropas populācijās raksturīgajām Y hromosomas haplogrupām (Y Chromosome 

Consortium 2002; Karafet et al., 2008) un iepriekšējo pieredzi, veicot Y haplogrupu 

analīzi etniskajiem latviešiem (L.Timšas Maģistra darbs “Y hromosomas NRY rajona 

polimorfismu pētījumi latviešu populācijā”).  
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Šajā pētījumā tika noteiktas neauglīgu vīriešu populācijai raksturīgās Y 

hromosomas haplogrupas, izmantojot PCR, restrikcijas fragmentu garuma polimorfisma 

(RFLP) un DNS sekvenēšanas metodi. 

 

2.1. attēls. Y hromosomas haplogrupu (hg) noteikšanas shēma 

 

2.3.1. Y hromosomas NRY rajona amplifikācija 

 

PCR matrica bija neauglīgu vīriešu DNS. Bialēlisko marķieru analīzē izmantotie 

praimeri, to nukleotīdu secība un piesaistīšanās temperatūra apkopota 2.3. tabulā. NRY 

rajona sekvence ir iegūta Gēnu bankā (www.ncbi.nlm.nih.gov /genome/gide/human/Y un 

Karafet et al., 2008). 

 

2.3. tabula. Y hromosomas NRY rajona analīzē lietotie praimeri 

Marķieris 

(izmantotā 

metode) 

Praimera 

nosaukums 

 

Nukleotīdu secība (bp) 

Tm 

(
o
C) 

Amplificētā 

produkta 

garums (bp) 

M9 

(RFLP) 

M9-F 

M9-R 

GCAGCATATAAAACTTTCAGGA (22) 

GTAAGACATTGAACGTTTGAACA (23) 

58 127 

SRY1532 

(RFLP) 

SRY1532-F 

SRY1532-R 

TCCTTAGCAACCATTAATCTGG (22) 

AAATAGCAAAAAATGACACAAGGC (24) 

59 167 

M17 

(sekvenēšana) 

M17-F 

M17-R 

CTGGTCATAACACTGGAAATC (21) 

TGACCTACAATTGAGAAACTC (21) 

58 335 

Tat 

(RFLP) 

Tat-F 

Tat-R 

GACTCTGAGTGTAGACTTGTGA (22) 

GAAGGTGCCGTAAAAGTGTGAA (22) 

59 112 

P21 

(sekvenēšana) 

P21-F 

P21-R 

TAGCCCTTTGTCTTGATTACAG (22) 

GTGCTAGGTCCAAATATG (18) 

58 819 

M170 

(RFLP) 

M170-F   

M170-R 

TGTTTTCATATTCTGTGCATT (21) 

GACACAACCCACACTGAAAAAGA (23) 

58 84 

 



72 

 

PCR analīze 

Tiek pagatavots PCR maisījums (25 l vienam paraugam), pievienota pētāmā parauga 

DNS. Tad tiek veikta PCR noteiktos temperatūras parametros (skat. zemāk). Pēc PCR 

reakcijas iegūtie produkti tiek analizēti 6% PAAG. 

PCR maisījums vienam paraugam (kopā 25l): 

PCR maisījums 

 
l 

Destilēts ūdens (H2O) 11 

10XPCR buferis ar (NH4)2SO4 2,5 

25mM MgCl2 6,5 

10mM dNTP 0,5 

10M tiešais praimeris  1,0 

10M reversais praimeris  1,0 

5U/l Taq DNS polimerāze 0,5 

Ūdenī atšķaidīta DNS matrica (50ng) 2,0 

 

PCR parametri: 

Pirmējā denaturācija    94
o
C, 5 minūtes 

Otrējā denaturācija    94
o
C, 1 minūte 

Praimera piesaistīšanās (Tm; tabulā)  59
o
C, 1 minūte 34 cikli 

DNS sintēze     72
o
C, 1 minūte 

Elongācija     72
o
C, 5 minūtes 

 

 

2.3.2. NRY rajona restrikcijas garuma polimorfisma (RFLP) analīze 

 

 RFLP metode tika izmantota tajos gadījumos, kad pētāmo paraugu analizēja 

attiecīgi ar M9, SRY1532, Tat, M170 marķieriem, atbilstoši izmantojot katram marķierim 

savu restrikcijas endonukleāzi (restriktāzi) (2.4. tabula). 

 

2.4. tabula. NRY rajona RFLP analīzē izmantotās restrikcijas endonukleāzes  

Marķieris Mutācijas 

vieta 

Restriktāze / 

buferis 

RFLP produkta garums (bp) Restrikcijas vieta 

ar mutāciju bez mutācijas 

M9 68 C→G HinfI; R+ 127 68+59 G↓ANTC 

SRY1532 A35 A→G AdeI; G+ 167 112+55 CACNNN↓GTG 

Tat 28 T→C Hin1II; G+ 85+27 112 CATG↓ 

M170 327 A→C MnlI; G+ 84 70+14 CCTC(N)7↓ 
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Restrikcijas shēma vienam paraugam (kopējais tilpums 10l):  

7 l PCR produkta 

3 l restrikcijas maisījuma, kas sastāv no: 

  0,3 l   restrikcijas buferis (skatīt 2.3. tabulu) 

  0,2 l   restriktāze (skatīt 2.3. tabulu) 

  2,5 l   sterils ūdens 

 

Sagatavo restrikcijas maisījumu un pievieno parauga PCR produktu. Paraugus inkubē 2 

stundas 37
o
C. Pēc restrikcijas iegūtie produkti tiek analizēti 12% PAAG. 

2.3.3. Y hromosomas NRY rajona marķieru M17 un P21 sekvenēšana  

 

PCR produkti, kas satur pavairotos M17 vai P21 rajonus, tika sekvenēti. Šo 

marķieru sekvenēšanai izmantoti atbilstošie reversie (sekvenēšanas) praimeri M17-R un 

P21-R. Sekvenēšanas metodes apraksts atspoguļots 2.9. nodaļā. 

 

 

2.4. Y hromosomas haplotipu analīze 

 

Lai noteiktu Y hromosomas haplotipus jeb mikrosatelītu (Y-STR, DYS) alēļu 

variantus tika analizēti 12 Y-STRs (Promega, ASV).  

Sagatavoti MSY rajona 12 Y-STRs produkti tiek analizēti ar ABI PRISM 310 

ģenētisko analizatoru (Applied Biosystems, ASV), izmantojot praimeru pārus, kuros tiešā 

praimera 5’gals ir iezīmēts ar vienu no četrām fluorescējošām iezīmēm. Fluorescējošās 

iezīmes un iekšējais garuma standarts 600 (Internal Lane Standard – ILS 600) tiek 

iezīmēts ar CXR fluorescējošo krāsu. ILS 600 satur 22 DNS fragmentus – 60, 80, 100, 

120, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 275, 400, 425, 450, 475, 500, 550 un 600 bāzu pāru 

garus. Katrs ILS 600 fragments tiek iezīmēts ar karboksi-X-rodamīnu (CXR) un 

noamplificēts Y-STRs lokuss ar vienu no trijām flurescējošām krāsām. ILS 600 kopā ar 

amplificēto paraugu tiek analizēts ar ABI PRISM 310 ģenētisko analizatoru. Iekšējais 

garuma standarts 600 paredzēts uznešanai katrā gēla bedrītē, lai palielinātu kapilārās 

elektroforēzes (CE) un veiktas analīzes precizitāti. Pirms Y-STRs detektēšanas paraugi 

tiek denaturēti, karsējot 3 min 95
0
C, tad strauji atdzesēti 3 min.  
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 Iegūtie rezultāti tiek apskatīti un analizēti ar programmu Genotyper 3.7 (Applied 

Biosystems, ASV) un PowerTyper TM YMacro (Promega, ASV), nosakot katra 

mikrosatelīta alēles garumu.  

Pacientu Y hromosomas mikrosatelītu dati tika izmantoti, lai noskaidrotu to 

piederību noteiktām Y hromosomas haplogrupām, izmantojot datorprogrammu 

(http://www.hprg.com /hapest5; Athey, 2005; Athey, 2006).  

 

 

 

2.5. Gēna CFTR mutācijas delF508 noteikšana 

(analīze veikta ar I.Pranes palīdzību) 

 

Gēna CFTR 10. eksona mutācija delF508 noteikta ar heterodupleksu PCR analīzi 

(Rommens et al, 1990). Lai pavairotu nepieciešamo gēna CFTR fragmentu, izmantoti 

tabulā (2.5. tabula) apkopotie praimeri. Pēc PCR iegūtie produkti tiek analizēti 12% 

PAAG. 

 

2.5. tabula. Gēna CFTR mutācijas delF508 noteikšanā izmantotie praimeri 

Praimera 

nosaukums 

 

Nukleotīdu secība (bp) 

Tm 

(
o
C) 

Amplificētā 

produkta 

garums (bp) 

CF1_for 

CF2_rev 

TTTTCCTGGATTATGCCTG 

TCTAGTTGGCATGCTTTGA 

59,0 101 

 

Heterodupleksu PCR analīze 

Katru pacienta DNS paraugu amplifikācijai sagatavo pēc šādas shēmas:  

a) PCR maisījumam pievieno tikai pacienta DNS (50 ng); 

b) PCR maisījumam pievieno pacienta DNS (50 ng) un normālu homozigotisku 

kontroles DNS (50 ng) bez delF508 mutācijas; 

c) PCR maisījumam pievieno pacienta DNS (50 ng) un mutantu homozigotisku 

kontroles DNS (50 ng) ar delF508 mutāciju. 
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PCR maisījums vienam paraugam (kopā 25l): 

PCR maisījums 

 
l 

Destilēts ūdens (H2O) a) 11  

b) 9 

c) 9 

10XPCR buferis ar (NH4)2SO4 2,5 

25mM MgCl2 6,5 

10mM dNTP 0,5 

10M tiešais praimeris (CF1_for) 1,0 

10M reversais praimeris (CF2_rev) 1,0 

5U/l Taq DNS polimerāze 0,5 

a) Ūdenī atšķaidīta pacienta DNS matrica (50ng) 

b) Ūdenī atšķaidīta pacienta DNS matrica (50ng) un normālā kontrole 

c) Ūdenī atšķaidīta pacienta DNS matrica (50ng) un mutantā kontrole 

a) 2 

b) 2+2 

c) 2+2 

 

PCR parametri: 

Pirmējā denaturācija    94
o
C, 5 minūtes 

Otrējā denaturācija    94
o
C, 1 minūte 

Praimera piesaistīšanās (Tm; tabulā)  59
o
C, 1 minūte 25 cikli 

DNS sintēze     72
o
C, 1 minūte 

Elongācija     72
o
C, 5 minūtes 

 

 

2.6. Gēna CFTR mutācijas R117H noteikšana 

 

Gēna CFTR 4. eksona mutācija R117H tika noteikta ar PCR un tai sekojošu RFLP 

(Boucher et al, 1999). Lai pavairotu nepieciešamo gēna CFTR fragmentu, izmantoti 

tabulā (2.6. tabula) apkopotie praimeri.  

 

2.6. tabula. Gēna CFTR mutācijas R117H noteikšanā izmantotie praimeri 

Praimera 

nosaukums 

 

Nukleotīdu secība (bp) 

Tm 

(
o
C) 

Amplificētā 

produkta 

garums (bp) 

R117H_for 

R117H_rev 

ACCCGGATAACAAGGAGGAG (20 bp) 

TTGTACCAGCTCACTACCTA (20 bp) 

59,0 248 
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PCR analīze 

Tiek pagatavots PCR maisījums (25 l vienam paraugam), pievienota pētāmā parauga 

DNS. Tad tiek veikta PCR noteiktos temperatūras parametros. Pēc PCR iegūtie produkti 

tiek analizēti 6% PAAG. 

 

PCR maisījums vienam paraugam (kopā 25l): 

PCR maisījums 

 
l 

Destilēts ūdens (H2O) 11 

10XPCR buferis ar (NH4)2SO4 2,5 

25mM MgCl2 6,5 

10mM dNTP 0,5 

10M tiešais praimeris (R117H_for) 1,0 

10M reversais praimeris (R117H_rev) 1,0 

5U/l Taq DNS polimerāze 0,5 

Ūdenī atšķaidīta DNS matrica (50ng) 2,0 

 

PCR parametri: 

Pirmējā denaturācija    94
o
C, 5 minūtes 

Otrējā denaturācija    94
o
C, 1 minūte 

Praimera piesaistīšanās (Tm; tabulā)  59
o
C, 1 minūte 25 cikli 

DNS sintēze     72
o
C, 1 minūte 

Elongācija     72
o
C, 5 minūtes 

 

Restrikcijas fragmentu garuma polimorfisma analīze (RFLP) 

 

2.7. tabula. R117H mutācijas RFLP analīzē izmantotā restrikcijas endonukleāze 

Mutācijas 

vieta 

Restriktāze / 

buferis 

RFLP produkta garums (bp) Restrikcijas vieta 

ar mutāciju bez mutācijas 

477 G→A HaeII; NEB4 248 226+22 RGCGC↓Y 
Kur,  

R = A vai G 

Y = C vai T 
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Restrikcijas shēma vienam paraugam (kopējais tilpums 10l):  

 7 l PCR produkta 

 3 l restrikcijas maisījuma, kas sastāv no: 

  0,3 l   10 X NEB 4 buferis 

  0,2 l   Hae II restriktāze 

  0,03 l  BSA 

  2,5 l   sterils ūdens 

 

Sagatavo restrikcijas maisījumu un pievieno parauga PCR produktu. Paraugus inkubē 2 

stundas 37
o
C. Pēc restrikcijas iegūtie produkti tiek analizēti 12% PAAG. 

 

 

 

 

2.7. Gēna CFTR poli-T un poli-TG polimorfismu analīze 

 

Gēna CFTR 8. intronam raksturīgās timīna nukleotīdu poli-T sekvences un TG 

dinukleotīda atkārtojumu poli-TG polimorfismi tika analizēti ar PCR (Chillon et al., 

1995) un tai sekojošu PCR produktu sekvenēšanu (sekvenēšanas pieeja izstrādāta šī darba 

ietvaros). Lai pavairotu nepieciešamos gēna CFTR rajonus un veiktu sekvenēšanu, 

izmantoti 2.8. tabulā apkopotie praimeri.  

 

2.8. tabula. Gēna CFTR poli-T un poli-TG polimorfismu noteikšanā izmantotie 

praimeri  

Praimera 

nosaukums 

 

Nukleotīdu secība (bp) 

Tm 

(
o
C) 

Amplificētā 

produkta 

garums (bp) 

9i5 

9i3 

TAATGGATCATGGGCCATGT (20 bp) 

ACAGTGTTGAATGTGGTGCA (20 bp) 

58,0 ~558 

(556-560) 

I9D9 

E9R2 

CCGCCGCTGTGTGTGTGTGTGTGTTTTT (28 bp) 

GGATCCAGCAACCGCCAACA (20 bp) 

58,0 ~202 

(200-204) 

 

PCR analīze 

Tiek pagatavots PCR maisījums (25 l vienam paraugam), pievienota pētāmā parauga 

DNS. Tad tiek veikta PCR noteiktos temperatūras parametos. Pēc PCR amplifikācijas 

iegūtie produkti tiek analizēti 6% poliakrilamīda gēlā. 
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PCR maisījums vienam paraugam (kopā 25l): 

PCR maisījums 

 
l 

Destilēts ūdens (H2O) 11 

10XPCR buferis ar (NH4)2SO4 2,5 

25mM MgCl2 6,5 

10mM dNTP 0,5 

10M tiešais praimeris (9i5) 1,0 

10M reversais praimeris (9i3) 1,0 

5U/l Taq DNS polimerāze 0,5 

Ūdenī atšķaidīta DNS matrica (50ng) 2,0 

 

PCR parametri: 

Pirmējā denaturācija    94
o
C, 5 minūtes 

Otrējā denaturācija    94
o
C, 1 minūte 

Praimera piesaistīšanās (Tm; tabulā)  58
o
C, 1 minūte 25 cikli 

DNS sintēze     72
o
C, 1 minūte 

Elongācija     72
o
C, 5 minūtes 

 

 

Gēna CFTR poli-T un poli-GT trakta sekvenēšana  

PCR produkti (iegūti izmantojot 9i5 un 9i3 praimerus), kas satur pavairoto CFTR gēna 8. 

introna rajonu, tika sekvenēti. CFTR gēna poli-T un poli-GT trakta sekvenēšanai 

izmantots reversais praimeris E9R2 (sekvenēšanas praimeris). 
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2.8. Gēla elektroforēze 

 

Lai veiktu PCR amplifikācijas produktu analīzi, izmantots agarozes vai 

poliakrilamīda gēls, kura koncentrācija ir atkarīga no analizējamā DNS fragmenta 

garuma. Tika izmantots 2% agarozes, kā arī 6% un 12% poliakrilamīda gēls (PAAG). 

 

Elektroforēze agarozes gēlā 

2% agarozes gēla pagatavošanai nepieciešams pagatavot agarozes (0,5 g) un 1xTBE 

bufera (25 ml) maisījumu. Iegūto maisījumu karsē mikroviļņu krāsnī, līdz agaroze ir 

izšķīdusi un iegūts dzidrs šķīdums. Atdzesētai agarozei (60
 o

C) pievieno 1,5 l etīdija 

bromīda šķīdumu (0,5 g/ml) un pagatavo gēlu. Kad gēls sastindzis, to ievieto 

elektroforēzes aparātā un uzpilda ar 1xTBE buferi. Ar mikropipeti gēla bedrītē uznes 

garuma marķieri un pārējās bedrītēs iepilda analizējamos PCR produktus, kuri iepriekš 

samaisīti ar uznešanas krāsu. Elektroforēzes režīms: 100V, 70mA.  

 

Elektroforēze poliagrilamīda gēlā (PAAG) 

PAAG pagatavošana (vienam gēlam; 15ml): 

 

Gēls polimerizējas 20 – 30 minūtes istabas temperatūrā. Pēc tam gēlu ievieto 

elektroforēzes aparātā, uzpilda ar 1 x TBE buferi. Gēla bedrītēs ar mikropipeti ienes 5l 

garuma marķieri un 10 l PCR produkta, kam pievienoti 3 l 6 x Loading Dye paraugu 

uznešanas krāsu. Elektroforēzes režīms: 100V, 50mA, 1 – 1,5 stundas. Pēc elektroforēzes 

gēlu krāso etīdija bromīda šķīdumā (0,5 g/ml) 10 - 15 minūtes.  

 

Reaģenti  6% PAAG 12% PAAG 

30% AA-bisAA 3 ml 6 ml 

5 x TBE buferis 3 ml 3 ml 

Destilēts H2O 9 ml 6 ml 

10% amonija persulfāts 150 l 150 l 

TEMED (tetrametilēndiamīds) 15 l 15 l 
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Analizēto DNS fragmentu vizualizācija  

Gēlu apskata 590 nm UV apgaismojumā, fotografē ar „Kodak” digitālo kameru un 

analizē iegūto ainu.  

 

2.9. DNS sekvenēšana 

 

Paraugu sagatavošana 

Pēc PCR produktu (iegūti izmantojot attiecīgus praimerus) elektroforēzes un paraugu 

aplūkošanas UV gaismā iegūtās joslas tiek izgrieztas no 6% PAAG ar žileti (katra josla ar 

savu žileti), un katrs gēla gabaliņš, kas satur attiecīgo joslu, tiek ievietots savā stobriņā. 

Pēc tam stobriņus ievieto -70
o
C, lai sasaldētu gēla joslas. Pēc sasaldēšanas katru gēla 

gabaliņu saberž ar atsevišķu plastmasas spieķīti un pievieno 20 l destilēta H2O. 

Stobriņus inkubē pa nakti istabas temperatūrā. Ja sekvenēšanu neveic nākamajā dienā, tad 

stobriņus atstāj +4
o
C. 

 

Paraugu sekvenēšana 

PCR produkti, kas satur pavairoto DNS fragmentu, tika automātiski sekvenēti ar 16 

kapilāru sekvenātoru ABI Prism 31 Genetic Analyser (Applied Biosistems, ASV), 

izmantojot četrus fluorescējoši iezīmētus dezoksinukleozīdtrifosfātus jeb terminatorus. 

 

Gatavs reakcijas terminācijas maisījums (Big Dye Terminator mix ) sastāv no: 

 ddATP ar dihlor-[R6G] 

ddCTP ar dihlor-[ROX] 

ddGTP ar dihlor-[R110] 

ddTTP ar dihlor-[TAMRA] 

dezoksinukleozīdtrifosfāti (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) 

AmriTaq DNS polimerāze, FS 

MgCl2 

Tris-HCl buferis (pH=9) 

 

Sekvenēšanas maisījums (vienam paraugam 10l): 

Sekvenēšanas maisījums l 

Big Dye 2 

5 x sekvenēšanas buferis 2 

Attiecīgais sekvenēšanas praimeris  1 

Attiecīgā parauga PCR produkta DNS ekstrakts  5 
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Sekvenēšanas reakcijas parametri: 

Pirmējā denaturācija    95
o
C, 2 minūtes 

Otrējā denaturācija    95
o
C, 30 sekundes 

Praimera piesaistīšanās   50
o
C, 15 sekundes  25 cikli 

DNS sintēze     60
o
C, 4 minūtes 

Strauja atdzesēšana    4
o
C, 15 sekundes 

 

DNS attīrīšana pēc sekvenēšanas reakcijas ar amonija acetātu 

1. Stobriņos, kuros ir sekvenēšanas reakcijas produkts, pievieno 35 l aukstu 96% 

etanolu un 2 l amonija acetātu, vorteksē, inkubē 30 minūtes pie -20 
o
C; 

2. Centrifugē 15 minūtes, 13000 apgr/min. Noņem visu supernatantu; 

3. Pieliek 100 l aukstu 70% etanolu, centrifugē 15 minūtes, 13000 apgr/min., 

noņem visu supernatantu.  

4. Stobriņus žāvē 30 minūtes istabas temperatūrā ar atvērtiem vāciņiem. 

5. Analizē ar ABI Prism 3100 analizatoru. 

 

Iegūtie sekvenēšanas rezultāti tika analizēti, izmantojot datorprogrammu “Contig 

Express” (Applied Biosistems, ASV). 
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2.10. Datu statistiskā apstrāde 

 

2.10.1. 
2
 statistikas metode 

 

Lai noteiktu atšķirības Y hromosomas haplogrupu un gēna CFTR poli-T un poli-

TG alēļu variantu sastopamības biežumā Latvijas populācijas neauglīgu vīriešu un 

kontroles grupās, tika izmantota 
2
 analīze.  

Visi p lielumi balstīti uz divu paraugkopu salīdzinājumu, un p<0,05 norāda 

statistiski ticamus rezultātus. Analīze tika veikta, izmantojot interaktīvo kalkulatoru 

(datorprogrammu), kas pieejama http://www.quantpsy.org (Preacher, 2001).  

Multiplu salīdzinājumu (Y hromosomas haplogrupu analīze) korekcijai 
2
 analīzē, 

lai mazinātu statistiskās a kļūdas iespējamību, tika veikta korekcija ar Bonferoni 

(Bonferoni) testu (Bland & Altman, 1995). Šis tests bija jāpielieto, Y hromosomas 

haplogrupu – N3a1, R1a1 un I analīzē salīdzinot šo haplogrupu frekvenci analizēto 

paraugu grupās. Pēc Bonferoni korekcijas Hg N3a1, Hg R1a1 haplogrupu gadījumā p 

vērtība ir statistiski ticama, ja p<0,016, bet Hg I gadījumā, ja p<0,025. 

 

 

2.10.2. Konfidences intervāla analīze (Confidence Interval Analysis, CIA)  

 

Lai noteiktu atšķirības CFTR gēna polimorfisma variantu (poli-T, poli-TG un 

poli-T/TG) sastopamības biežumā neauglīgu vīriešu, kontroles grupās, tika izmantota 

konfidences intervāla analīzes (CIA) metode (Newcombe & Altman, 2000).  

Konfidences intervāla analīze tika veikta, izmantojot statistiskās analīzes 

datorprogrammu CIA (Confidence Interval Analysis; proportions and their diferences, 

95% confidence interval for the difference, Newcombe method).  

Visi p lielumi balstīti uz divu paraugkopu salīdzinājumu (neauglīgi 

vīrieši/kontroles grupa; neauglīgi vīrieši/CF pacienti; kontroles grupa/CF pacienti) un 

p<0,05 norāda statistiski ticamus rezultātus.  
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3. Rezultāti 

 

 

3.1. Y hromosomas mikrodelēcijas neauglīgiem vīriešiem  

 

Darba ietvaros tika analizēti 115 (100 neauglīgu vīriešu un 15 cistiskās fibrozes 

slimnieku) DNS paraugi ar multiplekso PCR analīzi (multipleksā A un B reakcija). Lai 

veiktu metožu salīdzinājumu, neauglīgu vīriešu DNS paraugi, kuros novērotas 

mikrodēlēcijas, tika analizēti ar “Promega 2.0” komerciālo komplektu. 

Multipleksā PCR analīze, analizējot Y hromosomas mikrodelēcijas dotajos 

paraugos, visos gadījumos deva neapšaubāmus rezultātus – abās multipleksās A un B 

polimerāzes ķēdes reakcijās netika novērota negatīvo kontroļu kontaminācija un abas 

pozitīvās kontroles, gan ar sievietes DNS (PCR iekšējā kontrole), gan auglīga vīrieša 

DNS (vīrieša DNS pozitīvā kontrole), vienmēr deva pozitīvus signālus. 

 

 

  

 

 

 

 

Multiplekss A:  

1.sleja – garuma marķieris 

(GeneRuller100bp, Fermentas),  

2.sleja – negatīvā kontrole,  

3.sleja – sievietes DNS  

(iekšējā kontrole),  

4.sleja – auglīga vīrieša DNS, 

5.sleja – pacienta DNS,  

kas parāda AZFc delēciju. 

 

Multiplekss B:  

1. sleja – garuma marķieris 

(pUC8, Fermentas),  

2. sleja – negatīvā kontrole,  

3.sleja – sievietes DNS  

(iekšējā kontrole),  

4.sleja – auglīga vīrieša DNS,  

5.sleja – pacienta DNS,  

kas parāda AZFc delēciju. 

3.1. attēls. Neauglīga vīrieša Y hromosomas mikrodelēciju analīze, kas parāda 

delēciju AZFc rajonā 

 

Multiplekss A 

ZFY: 495 bp 

SRY: 472 bp 

sY254: 400 bp (AZFc) 

sY86: 320 bp (AZFa) 

sY127: 274 bp (AZFb) 

Multiplekss B 

ZFY: 495 bp 

SRY: 472 bp 

SY84: 326 bp (AZFc) 

SY134: 301 bp (AZFa) 

SY255: 126 bp (AZFb) 
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Y hromosomas mikrodelēciju biežums analizētajā Latvijas neauglīgo vīriešu 

populācijā ir 5% (5 paraugos no 100) (3.1. tabula, 3.3. attēls). Trīs gadījumos no pieciem 

delēcija novērota AZFc rajonā (3.1. attēls), savukārt divos gadījumos atklāta visu AZF 

rajonu – AZFa, AZFb un AZFc delēcija (3.2. attēls). Dati par Y hromosomas 

mikrodelēciju veidiem apkopoti 3.3. attēlā.  

 

 

 

 

 

 

Multiplekss A (2. – 5. sleja), 

Multiplekss B (6. – 9.sleja):  

 

1. sleja – garuma marķieris  

(pUC8, Fermentas),  

2. un 6. sleja – negatīvā kontrole,  

3. un 7. sleja – sievietes DNS  

(iekšējā kontrole),  

4. un 8. sleja – auglīga vīrieša DNS 

(pozitīvā kontrole), 

5. un 9. sleja – pacienta DNS, kas 

parāda AZFa, AZFb un AZFc delēciju. 

 

 

3.2. attēls. Neauglīga vīrieša Y hromosomas mikrodelēciju analīze, kas parāda 

delēciju AZFa, AZFb un AZFc rajonos 

 

Visos gadījumos mikrodelēcijas tika atklātas neauglīgiem pacientiem ar smagu 

neauglības formu – azoospermiju vai oligozoospermiju. Neauglīgiem vīriešiem, kuru Y 

hromosomas garajā plecā atrasta delēcija AZFc rajonā (trīs gadījumi), spermatozoīdu 

skaits spermatogrammās ir atšķirīgs – vienā gadījumā spermatozoīdi netika novēroti 

(azoospermija), bet divos gadījumos atrada 1 – 5 nekustīgus spermatozoīdus (smaga 

oligozoospermija). Savukārt indivīdiem ar pilnu AZF rajonu (AZFa, AZFb, AZFc) 

delēciju (divi gadījumi) spermatogrammu dati parādīja azoospermijas fenotipu. Abām 

personām ar pilnu visu trīs rajonu delēciju citoģenētiskā analīze parādīja anomāliju 

kariotipā, respektīvi, Y hromosomas garā pleca delēciju – 46,X,del(Y)(q). Vienai 

personai ar visu AZF rajonu delēciju kariotipa analīzē tika novērots ļoti neliels Y 

hromosomas garais plecs ar aizdomām par īsā pleca izohromosomu, kas netika 

Multiplekss A 

ZFY: 495 bp 

SRY: 472 bp 

sY254: 400 bp (AZFc) 

sY86: 320 bp (AZFa) 

sY127: 274 bp (AZFb) 

Multiplekss B 

ZFY: 495 bp 

SRY: 472 bp 

SY84: 326 bp (AZFc) 

SY134: 301 bp (AZFa) 

SY255: 126 bp (AZFb) 
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apstiprināta ar šajā pētījumā izmantotajām metodēm (Y hromosomas mikrodelēciju un Y 

hromosomas mikrosatelītu analīze). Šim indivīdam klīniskās izmeklēšanas gaitā atklāta 

centrālā tipa aptaukošanās un īss kakls. Neauglības ilgums trīs gadi (3.1. tabula).  

 

3.1. tabula. Genotipu un fenotipu asociācija vīriešiem ar Y hromosomas 

mikrodelēcijām 
 

Nr. Deletētais 

rajons 

Spermatozoīdu 

skaits 

spermatogrammā 

Klīniskā diagnoze Kariotips Fenotipiskie 

dati 

1.  

AZFc 

 

0 

 

azoospermija 

 

46,XY 

centrāla tipa 

aptaukošanās, 

ginekomastija, 

brahidaktīlija 

2.  

AZFc 

 

5 mazkustīgi 

 

smaga 

oligozoospermija 

 

46,XY 

epidēmiskais 

parotīts bērnībā, 

sēklinieku 

biopsijā atrod 

spermatīdas 

3.  

AZFc 

 

1 – 2 nekustīgi 

 

smaga 

oligozoospermija 

 

 

46,XY 

 

epidēmiskais 

parotīts bērnībā 

 

4. AZFa, 

AZFb, 

AZFc 

 

0 

 

azoospermija 

 

46,X, del (Y)(q) 

centrāla tipa 

aptaukošanās, 

ginekomastija, 

mazs labās 

puses sēklinieks  

5. AZFa, 

AZFb, 

AZFc 

 

0 

 

azoospermija 

 

46,X, del (Y)(q) 

 

datu nav 

 

 

 

 Analizējot 15 cistiskās fibrozes slimnieku DNS paraugus, Y hromosomas 

mikrodelēciju klātbūtne šajos paraugos netika apstiprināta. 

 Lai veiktu divu Y hromosomas mikrodelēciju noteikšanas metožu salīdzinājumu 

pacientu DNS paraugi, kuros novērotas mikrodēlēcijas, tika atkārtoti analizēti ar 

komerciālo kitu (Promega 2.0). Iegūtie rezultāti apkopoti 3.3. attēlā (pelēkās rūtiņas). Šī 

analīze apstiprina delēcijas analizētajos STS rajonos, kuri tika analizēti ar multiplekso A 

un B PCR metodi (3.3. attēls, STS iezīmēti trekniem burtiem) un parādīja delēcijas citos 
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STS, kas izkliedēti pa visiem trim AZF rajoniem. Komerciālā kita dati parāda to pašu, ko 

multipleksās PCR reakcijas – trim no pieciem paraugiem ar mikrodelēcijām Y 

hromosomā delēcijas lokalizētas AZFc rajonā, pārējiem diviem deletēts viss AZF 

reģions, respektīvi, mikrodelēcijas skārušas gan AZFa, gan AZFb, gan AZFc rajonus.   
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3.3. attēls. Y hromosomas mikrodelēciju analīzes dati pieciem pacientiem, kuros 

noteikta delēciju klātbūtne  
AZF rajoni parādīti attēla sānos, Y hromosomas specifisko marķieru (sequence target 

sites – STS; mikrosatelīti – Y-STR jeb DYS) lokalizācija atzīmēta attēla vidējā slejā. 

Melnās rūtiņas – attiecīgā AZF rajona/lokusa delēcija (Multipleksā A un B PCR 

rezultāti). Trekniem burtiem atzīmēti tie STS, kas izmantoti multipleksajās PCR. Pelēkās 

rūtiņas – attiecīgā AZF rajona/lokusa delēcija (komerciālā kita rezultāti). Pluss (+): Y-

STR ir paraugā; mīnuss (-): Y-STR nav paraugā. PAR1 un PAR2 – Y hromosomas 

pseidoautosomālie rajoni.  

 

3.1.1. Y hromosomas mikrodelēciju biežums dažādos pētījumos 

 

Latvijā Y hromosomas mikrodelēcijas vīriešiem ar idiopātisku neauglību sastop 

5% gadījumu, kas atbilst literatūras datiem. Lai salīdzinātu Y mikrodelēciju frekvences 

atšķirības vai līdzību citās populācijās, veikta vairāku pētījumu analīze. Y hromosomas 

mikrodelēciju biežums variē dažādos pētījumos no 1% (van der Ven et al., 1997) līdz 

55% (Foresta et al., 1998). Variācijas mikrodelēciju biežumā ir saistītas ar dažādiem 

pacientu atlases kritērijiem un ar metodoloģisko pieeju dažādībām. Bez tam Y 

hromosomas mikrodelēciju frekvenču atšķirības dažādos pētījumos lielā mērā saistītas ar 

precīzas un efektīvas šo mikrodelēciju noteikšanas metodes (Simoni et al., 2001) izveidi. 

 Vairāki zinātnieki apskatrakstos ir apkopojuši publicēto informāciju par Y 

hromosomas mikrodelēciju frekvenci no 1992. līdz 2000. gadam, tādējādi atspoguļojot 

periodu, kad nebija izstrādāta laba mikrodelēciju noteikšanas metode un apkopotas 

indikācijas pacientu atlasei (Krausz & McElreavey, 1999; Foresta et al., 2001). No 1992. 

gada līdz 2000. gadam bija publicēti dati par 4868 neauglīgiem vīriešiem, un Y 

hromosomas mikrodelēciju vidējais biežums attiecīgi bija 8,2%. Turklāt dažādos 

pētījumos novēroja lielas mikrodelēciju frekvences atšķirības. Kā jau iepriekš minēts, tās 

variēja no 1% līdz 55% un precīzais klīniski nozīmīgu mikrodelēciju biežums nebija 

zināms. Lai veiktu šo dažādo pētījumu salīdzināšanu, autori (Krausz & McElreavey, 

1999; Foresta et al., 2001) atlasīja 3640 pacientus, kurus varēja sagrupēt vairākās grupās 

un tādējādi secināt par mikrodelēciju biežumu šajās grupās. Lielākā daļā analizēto 

pētījumu kā objektus izmantoja azoospermijas un smagas oligozoospermijas pacientus 

(spermatozoīdu skaits <5x10
6
/ml), kopā 1491 pacientu, un mikrodelēcijas šajā grupā 

novēroja 10,5%. Citos pētījumos analizēja mikrodelēciju biežumu neauglīgiem vīriešiem 
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pirms ICSI (intracytoplasmic sperm injection) procedūras, kur šo delēciju frekvence bija 

3,8% (32 no 850 ICSI kandidātiem). Bez tam, analizējot šo dažādo pētījumu datus, 

redzams, ka ir svarīgi definēt neauglības klīnisko formu: ir jāizšķir īsta azoospermija un 

smaga oligozoospermija, idiopātiska neauglība un neauglība ar zināmu spermatoģenēzes 

traucējumu iemeslu, obstruktīvas azoospermijas un neatlasītu pacientu grupa. Līdz ar to 

uzskatāmi parādīts, ka delēciju biežums korelē ar neauglības smaguma pakāpi. Neatlasītā 

(nav ņemts vērā oligozoospermijas cēlonis) oligozoospermijas grupā mikrodelēciju 

biežums ir 2,9%, idiopātiskas oligozoospermijas gadījumā mikrodelēciju frekvence 

palielinās līdz 11,6% un 14,3% idiopātiskas smagas oligozoopermijas gadījumā. Līdzīgu 

ainu novēro neatlasītas azoospermijas pacientiem, kur mikrodelēciju biežums ir 7,3%, 

savukārt, izslēdzot obstruktīvas azoospetmijas pacientus no pētījumiem, mikrodelēciju 

frekvence idiopātiskas azoospermijas gadījumā palielinās līdz 10,5 - 18%. Turklāt, ja 

pacienti atlasīti pēc sēklinieku histoloģiskās ainas, tad idiopātiskas smagas 

oligozoopermijas gadījumā, kas klīniski raksturojas ar smagu hipospermatoģenēzi, 

mikrodelēciju biežums ir 24,7%. Savukārt idiopātiskas azoospermijas gadījumā, kas 

klīniski manifestējas kā sertoli šūnu sindroms (Sertoli cell only syndrome, SCOS), Y 

mikrodelēciju frekvence ir 34,5%. Bez tam neauglīgiem vīriešiem ar spermatozoīdu 

skaitu >5x10
6
/ml, Y hromosomas mikrodelēcijas analizētajos pētījumos novērotas ļoti 

reti (0,7%) (Foresta et al., 2001). Galvenie skaidrojumi, kāpēc dažādos pētījumos ir tik 

atšķirīga Y hromosomas mikrodelēciju frekvence, pirmkārt, ir nedefinēti pacientu atlases 

kritēriji, kā arī atšķirīgu protokolu izmantošana mikrodelēciju noteikšanai.   

 Vēlākās publikācijās uzskatāmi parādīts, ka sākotnējā lielā Y hromosomas 

mikrodelēciju frekvences variabilitāte, kas atspoguļota apskatrakstos pirms 2000. gada, 

visbiežāk bija mikrodelēciju noteikšanas metožu tehnisko risinājumu problēmas un 

neatbilstošu marķieru (STS, sequence target sites) izmantošana. Bez tam tika kļūdaini 

interpretēti gadījumi, kad novēroja viena STS delēciju. Tika apgalvots, ka šie gadījumi 

parāda mikrodelēciju mozaīkas formas, nepārbaudot šos rezultātus ar citām metodēm, kas 

pierāda mozaīcismu, piem., gēnu kopiju skaita vai molekulārās citoģenētikas analīzēm 

(Krausz & Degl Innocenti., 2006). Līdz ar precīzas Y mikrodelēciju analīzes metodes 

ieviešanu (Simoni et al., 2001) Y mikrodelēciju biežums dažādos pētījumos, kas 

izmantoja šo optimizēto metodi un ieteikto pacientu atlasi, bija līdzīgs. Tā, piemēram, 
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sākotnēji publicētais secinājums, ka mikrodelēcijas novēro 55% SCOS pacientiem 

(Foresta et al, 1998), nav apstiprināts vēlākajos pētījumos (Simoni et al., 2004). Lielā 

pētījumā, kas atspoguļo Y mikrodelēciju noteikšanas 10 gadu pieredzi Itālijā, ir secināts, 

ka Y hromosomas mikrodelēciju biežums ir 3,2% (99 no 3073 pacientiem), bet ja Y 

mikrodelēciju frekvenci aprēķina, iekļaujot tikai azoospermijas un oligozoospermijas 

pacientus, tad Y mikrodelēciju biežums ir 5% (99 no 1997 pacientiem). Sākot no 2000. 

gada, šajā laboratorijā novēroja Y mikrodelēciju incidences strauju samazināšanos, kas 

saistīts gan ar piemērotu STS marķieru izmantošanu delēciju noteikšanas procedūrā, kā 

arī ar precīzāku pacientu atlasi. Taču delēciju biežums pacientu grupā, kuru 

spermatozoīdu skaits ir <5x10
6
/ml, saglabājas relatīvi konstants 10 gadu laikā. Šajā 

pētījumā vidējais mikrodelēciju biežums ir 8,3% azoospermijas gadījumā un 3,4% 

(<5x10
6
/ml) - 6,7% (<2x10

6
/ml) pacientiem ar smagu oligozoospermiju (Ferlin et al., 

2006). Citā starptautiskā pētījumā analizētas četras dažādas populācijas (trīs Eiropas un 

viena Āzijas populācija). Analīzēs izmantots līdzīgs STS marķieru (attiecīgi arī praimeru) 

komplekts, un objekti atlasīti pēc neauglības formas, kas skaidri definēta kā idiopātiska 

vai neidiopātiska. Delēciju biežums šajās grupās variēja no 1,5 līdz 10,8%. Augstākā 

frekvence tika atrasta divās populācijās, kur bija vislielākais azoospermijas pacientu 

skaits. Aprēķinot mikrodelēciju biežumu vienādi definētiem idiopātiskiem azoospermijas 

un smagas oligozoospermijas pacientiem, novēroja līdzīgu delēciju frekvenci. Šajā grupā 

mikrodelēciju biežums bija 10 – 18%, kas liecina, ka etniskas vai ģeogrāfiskas atšķirības 

acīmredzami neietekmē delēciju biežumu. Apkopojot biežāk Y mikrodelēcijas atrod 

idiopātiskas azoospermijas pacientiem – 15%, savukārt smagas oligozoospermijas 

gadījumos Y mikrodelēciju biežums ir 5 – 7% (Krausz & Forti, 2006). 

 

3.2. Y hromosomas haplogrupas un vīriešu neauglība  

 

Lai noteiktu Y hromosomas neauglību predisponējošās haplogrupu, tika analizēti 

79 neauglīgu vīriešu DNS paraugi. No 79 izanalizētajiem DNS paraugiem 56 saturēja 

makrohaplogrupas (skatīt pielikumu nr.1.) M9 G alēles variantu, un, izmantojot attiecīgos 

bialēliskos marķierus, šī Y hromosomas līnija tika sīkāk grupēta K klasterī (K*), kas 

attiecīgi sadalījās N3a1 haplogrupā (Hg N3a1; marķieri Tat un P21) un R1a1 haplogrupā 
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(Hg R1a1; marķieri SRY1532 un M17). M9 C alēles variants tika noteikts 23 (Hg I un 

citas M9-C) gadījumos no 79 analizētiem pacientu DNS paraugiem. Dotie paraugi atbilda 

F klasterim (F*). Šajā paraugu grupā haplogrupa tika atrasta tikai diviem paraugiem, kas 

attiecīgi atbilda I haplogrupai (Hg I; marķieris M170). Diemžēl 21 paraugs neiekļāvās 

nevienā no analizētajām haplogrupām, līdz ar to šie paraugi pārstāv citas haplogrupas 

(M9-C; DE* un F*: G, J) (3.2 tabula). Līdz ar to būtu nepieciešami tālāki pētījumi, taču 

tas netraucēs saprast galvenās tendences, kas vērojamas “neauglības haplogrupu” 

pētījumos.   

Lai būtu iespējams spriest par Y Hg saistību ar vīrieša neauglību, salīdzinājumam 

izmantoti dati, kas iegūti, veicot Y Hg analīzi etniskiem latviešiem (vīrieši, trīs paaudzēs 

latvieši, kontroles grupa).   

Četras galvenās haplogrupas: N3a1 (K* klastera N apakšklasera N3 haplogrupas 

apakšhaplogrupa), R1a1 (K* klastera R apakšklasera R1 haplogrupas apakšhaplogrupa), 

K* (K* klasteris bez Hg N3a un Hg R1a) un I (F* klastera IJ apakšklastera haplogrupa) 

gan neauglīgo vīriešu, gan kontroles grupā veido ~ 90% no visa latviešu Y hromosomas 

genofonda un ir dominējošās haplogrupas Eiropas ziemeļaustrumu daļā. Šo haplogrupu 

sadalījums dažādās Eiropas populācijās un arī abās analizētajās grupās norāda uz to 

kopīgo pirmsvēsturi un izcelšanos. 

 

3.2. tabula. Y hromosomas haplogrupu sastopamība neauglīgu vīriešu un kontroles 

grupā 

 

 

Haplogrupas 

Haplogrupu sastopamība (%) 

 

 

p 

(Hg) Neauglīgi vīrieši 

n = 79 
Kontroles grupa 

n = 153 

 

N3a1 24 (30,4%)  65 (42,5%) 0,223 

R1a1 12 (15,2%)  60 (39,2%) 0,005 

I 2 (2,5%)  13 (8,5%)  0,097 

K*  

(bez N3 un R1a) 

20 (25,3%) 10 (6,5%)  < 0,001 

Citas (M9-C; 

DE* un F*: G, J) 

21 (26,6%)  5 (3,3%) < 0,001 
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Biežāk sastopamā haplogrupa analizēto neauglīgo vīriešu grupā ir N3a1, kas 

pārstāv 30,4% no visiem analizētajiem paraugiem (24 paraugi no 79). Savukārt tās 

biežums kontrolgrupas pārstāvjiem ir 42,5%. Šī haplogrupa ir pārstāvēta abās analizētajās 

grupās, un, veicot datu statistisko analīzi (
2
 analīze), netika parādīta Hg N3a1 saistība ar 

vīriešu neauglību (p=0,223).   

 Otra biežāk sastopamā Y hromosomas haplogrupa gan kontroles, gan neauglīgu 

vīriešu grupā ir Hg R1a1. Salīdzinot R1a1 haplogrupas biežumu abās grupās, tika 

noskaidrots, ka Hg R1a1 ir mazāk atrodama neauglīgu vīriešu DNS paraugos (15,2%, jeb 

12 paraugi no 79), taču kontroles grupā tās biežums ir 39,2%. Veicot 
2
 analīzi, tika 

noteikta ticamības p vērtība, kas bija 0,005 (statistiski ticamas atšķirības pēc 
2
, ja 

p<0,05; pēc Bonferoni korekcijas, ja p=0,016) un tā parāda, ka Hg R1a1 varētu būt vairāk 

raksturīga vīriešiem bez spermatoģenēzes traucējumiem nekā analizētajiem neauglīgiem 

vīriešiem.  

Hg I tika pārstāvēta 2,5% (2 paraugi no 79) neauglīgu vīriešu vidū, savukārt 

kontroles grupā 8,5% (13 gadījumi no 153). Arī šīs abas grupas tika salīdzinātas savā 

starpā, veicot 
2
 analīzi, un tika noskaidrots, ka p = 0,097. Tātad Hg I neparāda saistību ar 

vīriešu neauglību. 

Pētījumā tika noteikts, ka K* klasteris sastopams 25,3% neauglīgu vīriešu Y 

hromosomās (20 paraugi no 79). Taču kontroles grupā šīs haplogrupas sastopamība ir 

daudz mazāka, attiecīgi tikai 6,5%. Veicot 
2
 analīzi, tika noteikta ticamības p vērtība, 

kas bija <0,001, un tā parāda, ka K* klasteris vairāk raksturīgs analizēto neauglīgu vīriešu 

Y hromosomas līnijām.  

 

3.2.1. Y hromosomas haplotipi neauglīgiem vīriešiem ar Y hromosomas 

mikrodelēcijām 

 

Y hromosomas mikrosatelītu (Y-STR) genotipēšanas metode tika izmantota šajā 

pētījumā, lai noteiktu Y hromosomas haplotipus pacientiem, kuriem novērotas Y 

mikrodelēcijas. Bez tam šī metode atkārtoti apstiprināja Y hromosomas mikrodelēcijas, 

jo pacientiem ar šīm mikrodelēcijām attiecīgajos Y hromosomas rajonos netika konstatēti 

noteikti Y hromosomas mikrosatelīti (Y-STR jeb DYS). 
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3.3. tabula. Mikrosatelītu dati pacientiem ar Y hromosomas mikrodelēcijām 

Nr. 

 

 

  

Mikrodelēcijas 

veids 

 

 

Y hromosomas haplotips (Y-STR haplotips) 

Y Hg 

 

 D
Y

S
 3

9
3

 

D
Y

S
 1

9
 

D
Y

S
 3

9
1

 

D
Y

S
 4

3
7

 

D
Y

S
 4

3
9

 

D
Y

S
 3

8
9
I 

D
Y

S
 3

8
9
II

 

D
Y

S
 4

3
8

 

D
Y

S
 3

9
0

 

D
Y

S
 3

8
5
a 

D
Y

S
 3

8
5
b

 

D
Y

S
 3

9
2

 

1. AZFc 14 15 11 13 9 13 29 10 23 11 14 13 N3a1 

2. AZFc 14 15 11 13 10 13 29 10 23 11 14 13 N3a1 

3. AZFc 14 15 10 13 10 14 30 10 23 11 14 13 K* (N) 

4. AZFa,b,c 14 15 - - - - - - - - - - M9-C (F*) 

5. AZFa,b,c 13 - - - - - - - - - - - K* (R1b) 

AZFc, AZFa,b,c – mikrodelēcijas AZF rajonos 

DYS – mikrosatelītu apzīmējms (Y-STR) 

Skaitļi – mikrosatelītu atkārtojumu skaits 

Mīnuss (-) – mikrosatelīts nav atrasts 

 

Y-STR genotipēšanas rezultāti ir apkopoti 3.3. attēlā un 3.3. tabulā. DNS paraugi 

ar AZFc mikrodelēcijām (nr. 1. – 3.) parāda dažādu Y-STR ainu un dažādu attiecīgo 

mikrosatelītu atkārtojumu skaitu.  

Tā kā visi komerciālajā komplektā pieejamie Y-STR lokalizēti pa visu Y 

hromosomu, izņemot AZFc rajonu, tad iegūtie rezultāti nedod papildu informāciju par 

indivīdiem, kuru Y hromosomās atrasts tieši šis mikrodelēciju veids. Savukārt abu 

neauglīgo vīriešu paraugos (paraugi nr.4 un nr.5) ar visu trīs AZF rajonu delēciju Y-STR 

genotipēšanas dati parāda tikai divu mikrosatelītu DYS393 un DYS19 klātbūtni. Abi 

mikrosatelīti atrodas Y hromosomas īsajā plecā (3.3. attēls). Taču paraugs nr.5. atšķiras 

no parauga nr.4, jo tam trūkst DYS19 mikrosatelīta. Iegūtie dati parāda, ka, nosakot 

mikrosatelītu iztrūkumu Y hromosomas garajā plecā, tiek apstiprināts, ka analizēto 

paraugu DNS ir notikušas delēcijas attiecīgos AZF rajonos un ārpus tiem.  

Bez tam Y-STR datus var izmantot, lai uzzinātu Y hromosomas haplotipu 

(alēļu/gēnu vai polimorfismu grupa, kas iedzimst pilnīgi saistīti; haplotipi veido 

haplogrupas) pacientiem ar Y hromosomas miktrodelēcijām. Tabulā 3.3. parādīti 

neauglīgo vīriešu DNS paraugu Y hromosomas haplotipi ar tiem raksturīgo mikrosatelītu 

kombinācijas un atkārtojumu variantu. Y-STR analīzes dati papildina un dažos gadījumos 

precizē neauglīgo vīriešu DNS paraugu piederību noteiktai Y hromosomas haplogrupai. 
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Pacientu Y hromosomas mikrosatelītu dati tika izmantoti, lai noskaidrotu to piederību 

noteiktām Y hromosomas haplogrupām, izmantojot datorprogrammu 

(http://www.hprg.com/hapest5/), kuras zinātniskais pamatojums un ticamība aprakstīta 

divās publikācijās (Athey, 2005 un Athey, 2006). 

 

3.4. tabula. Parauga nr.1 un nr.2 Y-STR haplotips:   

DYS 

393 

DYS 

19 

DYS 

391 

DYS 

437 

DYS 

439 

DYS 

389I 

DYS 

389II 

DYS 

438 

DYS 

390 

DYS 

385a 

DYS 

385b 

DYS 

392 

14 15 11 13 9/10 13 29 10 23 11 14 13 

 

Neauglīgu vīriešu DNS paraugi nr.1 un nr.2 ir ļoti līdzīgi pēc Y-STR haplotipa 

ainas (skatīt 3.4. tabulu). Atšķiras tikai DYS439 mikrosatelīta atkārtojumu reižu skaits: 

paraugam nr.1 DYS439 atkārtots 9, bet paraugam nr.2 – 10 reizes. Abi paraugi pēc Y 

haplogrupas analīzes ar bialēliskiem marķieriem atbilda N3a1 haplogrupai. Analizējot Y-

STR genotipēsanas datus, arī tika noskaidrots, ka šie paraugi pieder N haplogrupai 

(datorprogramma parādīja 99,8% ticamību). Šo paraugu piederību N haplogrupai 

vispārliecinošāk raksturoja DYS437, DYS438 un DYS439 mikrosatelīti (tabulā atzīmēti 

treknrakstā) ar tiem raksturīgajiem īso tandēmisko atkārtojumu alēļu variantiem, 

respektīvi: 13, 10 un 9/10.  

  

3.5. tabula. Parauga nr.3 Y-STR haplotips:   

DYS 

393 

DYS 

19 

DYS 

391 

DYS 

437 

DYS 

439 

DYS 

389I 

DYS 

389II 

DYS 

438 

DYS 

390 

DYS 

385a 

DYS 

385b 

DYS 

392 

14 15 10 13 10 14 30 10 23 11 14 13 

 

Paraugam nr.3 ar bialēlisko marķieru palīdzību tika noskaidrota tā piederība M9-

G Y hromosomas līnijai, bet tālāk atrast tā piederību noteiktai haplogrupai nebija 

iespējams – ar SRY1532 marķieri netika pierādīta piederība Hg R1a, un pēc analīzes ar 

Tat marķieri šis paraugs neparādīja piederību Hg N3. Līdz ar to šajā gadījumā 

mikrosatelītu analīze deva precizējumu par parauga nr.3 piederību noteiktai Y Hg. Tā kā 

šī parauga Y-STR haplotipā ir 13 mikrosatelīta DYS437, 10 mikrosatelīta DYS439 un 10 
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mikrosatelīta DYS438 atkārtojumi (tabulā atzīmēti treknrakstā) un šie alēļu varianti 

raksturīgi Y hromosomas N haplogrupai (N*), tad tika noskaidrota parauga nr.3 

haplogrupa (datorprogramma uzrādīja 99,9% ticamību). Apvienojot iegūtos datus par šo 

paraugu gan no bialēlisko marķieru analīzes, gan mikrosatelītu analīzes, izdevās noteikt, 

ka paraugs pieder N* haplogrupai (K klasteris), bet nav N3 haplogrupas pārstāvis. 

 

3.6. tabula. Parauga nr.4 Y-STR haplotips:   

DYS 

393 

DYS 

19 

DYS 

391 

DYS 

437 

DYS 

439 

DYS 

389I 

DYS 

389II 

DYS 

438 

DYS 

390 

DYS 

385a 

DYS 

385b 

DYS 

392 

14 15 - - - - - - - - - - 

 

 Paraugs nr.4 pēc bialēlisko marķieru analīzes atbilst M9-C alēles variantam, un arī 

šī parauga tālākajā analīzē ar atbilstošajiem marķieriem (M170) nevarēja noskaidrot Y 

hromosomas haplogrupu un paraugu klasificēja kā M9-C ( F* klasteris). Šī parauga 

mikrosatelītu dati parāda tikai divu DYS klātbūtni (DYS393 un DYS19; tabulā atzīmēti 

treknrakstā), un to raksturīgo atkārtojumu variants pēc datorprogrammas parādīja 

iespējamo piederību I2b1 (36% ticamība) vai G2a (34% ticamība) haplogrupām. Abas 

minētās haplogrupas ir F* klastera apakšgrupas. Līdz ar to arī pēc Y-STR datiem var 

pieņemt, ka paraugs nr.4 atbilst kādai no F* klastera haplogrupām. Iespējams, ka 

haplogrupas noteikšanu apgrūtināja tas, ka paraugam nr.4 raksturīga AZFa+b+c delēcija. 

 

3.7. tabula. Parauga nr.5 Y-STR haplotips:   

DYS 

393 

DYS 

19 

DYS 

391 

DYS 

437 

DYS 

439 

DYS 

389I 

DYS 

389II 

DYS 

438 

DYS 

390 

DYS 

385a 

DYS 

385b 

DYS 

392 

13 - - - - - - - - - - - 

 

Pēc bialēlisko marķieru analīzes datiem, paraugs nr.5 pieder M9-G Y 

hromosomas līnijai. Arī šim paraugam, veicot tālākās analīzes ar attiecīgajiem 

bialēliskajiem marķieriem (SRY1532 un Tat), neizdevās noskaidrot tā piederību noteiktai 

haplogrupai. Ļoti iespējams, ka haplogrupas noteikšanu arī šim paraugam apgrūtināja 

paraugam nr.5 raksturīga AZFa+b+c delēcija. Veicot mikrosatelītu analīzi, paraugam tika 
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noteikts tikai viens Y-STR varaints, respektīvi, Y hromosomas īsā pleca DYS393 ar tam 

raksturīgiem 13 atkārtojumiem (tabulā atzīmēti treknrakstā). DYS393 ar 13 

atkārtojumiem ir bieži izplatīts Rietumeiropā (~82%), šim mikrosatelītam ir zems 

mutāciju biežums, un tas ir pazīstams arī kā atlantiskais modālais haplotips (Atlantic 

Modal Haplotype, AMH). Bez tam tieši šim mikrosatelītam ir spēcīga korelācija ar R1b Y 

hromosomas haplogrupu. Līdz ar to, neskatoties uz to, ka paraugs nr.5 parādīja tikai šī 

viena unikālā mikrosatelīta alēles varianta (DYS 393=13) klātbūtni, ir iespējams noteikt 

parauga piederību noteiktai Y hromosomas haplogrupai, respektīvi, R1b. 

Datorprogramma parādīja 75% ticamību. Tas skaidrojams ar to, ka tikai viens 

mikrosatelīts veidoja Y-STR haplotipu. Savukārt ir skaidri zināms, ka DYS393 

mikrosatelīts ar atkārtojumu skaitu 12 vai 14 liecina par daudz zemāku atbilstību šai 

haplogrupai (pēc datorprogrammas; Athey, 2005; Athey, 2006). 
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3.3. Gēna CFTR molekulārā izpēte 

 

Darba ietvaros tika analizēti 82 neauglīgu vīriešu DNS paraugi. Lai būtu 

iespējams spriest par analizēto gēna CFTR mutāciju spektru neauglīgu vīriešu grupā, 

pētījumā tika analizēti 75 DNS paraugi: 60 vīrieši, trīs paaudzēs latvieši (tekstā 

kontrolgrupa) un 15 cistiskās fibrozes slimnieki (tekstā CF pacienti). Katra CFTR 

mutācija noteikta ar standartmetodēm, ko lieto mutāciju noteikšanai, izņēmums 8. introna 

polimorfie rajoni (poli-T un poli-GT trakts) analizēti ar DNS sekvenēšanas palīdzību. 

 

 

3.3.1. Gēna CFTR mutāciju delF508 un R117H analīze  

 

Nosakot gēna CFTR delF508 mutācijas klātbūtni 82 neauglīgu vīriešu DNS 

paraugos, šī mutācija netika atklāta. 

Analizējot 82 neauglīgu vīriešu DNS paraugus ar restrikcijas fragmentu garuma 

polimorfisma (RFLP) metodi, R117H mutācija tika sākotnēji noteikta 13 paraugos. Šajos 

paraugos mutācija atradās tikai vienā CFTR gēnā, līdz ar to attiecīgie neauglīgie vīrieši ir 

heterozigotiski pēc šīs mutācijas (3.4. attēls). 

 

 

 

1. sleja – garuma marķieris  

(pUC19, Fermentas),  

2., 4. un 6. sleja – paraugi, kas nav 

šķelti ar HaeII restriktāzi, kontrole, pēc 

kuras salīdzina RFLP ainas 

3. sleja – paraugs, kas šķelts ar 

restriktāzi, mutācijas nav (226 bp josla) 

5. un 7. sleja – paraugi, kas šķelti ar 

restriktāzi, heterozigotiski pēc 

mutācijas R117H (284 bp un 226 bp 

joslas) 

3.4. attēls. R117H mutācijas analīze neauglīgu vīriešu DNS paraugos (pēc RFLP 

metodes) 

 

Tā kā R117H mutācijas biežums nepārsniedz 0,8% Eiropas populācijās, tad 

augstais šīs mutācijas biežums dotajā pētījumā izraisīja šaubas par RFLP metodes jutību. 
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Arī atkārtotas šo 13 paraugu RFLP analīzes parādīja tādus pašus rezultātus. Lai pierādītu 

vai izslēgtu varbūtību, ka minētie paraugi satur R117H mutāciju (ir heterozigotiski pēc šīs 

mutācijas), šie paraugi tika analizēti ar DNS sekvenēšanas metodi. Sekvenēšanas rezultāti 

neapšaubāmi parādīja (3.5. attēls), ka analizētie paraugi R117H mutāciju nesatur. 

 

 

3.5. attēls. R117H mutācijas sekvences analīze neauglīgu vīriešu DNS paraugos 

Sekvence iegūta, sekvenējot neauglīga vīrieša DNS paraugu (pēc RFLP metodes 

aizdomas par mutāciju) ar reverso praimeri R117H_rev (ierāmēts ar melnu). Ar sarkanu 

ierāmēta secība, kurā novēro nukleotīdu nomaiņu (atzīmēts ar bultiņu) jeb R117H 

mutāciju (GCG normālais kodons, GTG būtu kodons ar mutāciju) 

 

 

3.3.2. Gēna CFTR 8. introna poli-T un poli-GT polimorfismu analīze  

 

3.3.2.1. Gēna CFTR poli-T polimorfisms 

  

Gēna CFTR poli-T secības (poli-T trakts) 5T variants neauglīgu vīriešu grupā bija 

satopams 3 gadījumos no analizētajām 164 alēlēm, kas atbilst 2%, 9T variants bija 

novērojams 19 alelēs jeb 12% gadījumu. Neauglīgu vīriešu DNS paraugos visbiežāk 

pārstāvētais poli-T variants bija 7T alēle, kas atbilst 87% no analizētām alelēm (3.4. 

tabula, 3.8. attēls).  

Bez tam homozigotiskā formā 7T alēle (7T/7T) atrodama 62 no analizētajiem 82 

neauglīgu vīriešu DNS paraugiem. Heterozigotiskā formā kopā ar 9T alēli 7T variants 

(7T/9T) sastopams 15 paraugos, bet tikai trīs no analizētajiem paraugiem ir ar 

heterozigotisko genotipu 7T/5T. Pēc 9T alēles homozigotiski (9T/9T) ir divi paraugi (3.5. 

tabula). 
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Analizējot gēna CFTR poli-T polimorfismu kontroles grupas (vīrieši, trīs 

paaudzēs latvieši) DNS paraugos, 5T variants bija satopams 10 gadījumos no 

analizētajām 120 alēlēm, kas atbilst 8%, 9T variants bija novērojams 18 alēlēs jeb 15% 

gadījumu. Līdzīgi kā neauglīgu vīriešu DNS paraugos, arī kontroles grupā visbiežāk 

atrodama 7T alēle, kas aptver 77% no analizētajām alēlēm (3.8. tabula, 3.8. attēls). Šī 

alēle homozigotiskā formā (7T/7T) tika novērota 37 no analizētajiem 60 neauglīgu 

vīriešu DNS paraugiem (3.9. tabula). Heterozigotiskā formā kopā ar 9T alēli 7T variants 

(7T/9T) sastopams 14 paraugos, un četros no analizētajiem paraugiem 7T alēle veido 

heterozigotisko genotipu 7T/5T. Līdzīgi kā neauglīgo vīriešu grupā, pēc 9T alēles 

homozigotiski (9T/9T) ir divi paraugi, turklāt atšķirīgi kā neauglīgu vīriešu DNS 

paraugos, kur genotips 5T/5T netika novērots, kontroles grupā trīs paraugi bija 

homozigotiski pēc 5T alēles (5T/5T).  

 

3.8. tabula. Poli-T trakta alēļu polimorfisms  

 

Poli-T trakta  

alēle 

 

Neauglīgi vīrieši 

n=164 (%) 

 

Kontroles grupa 

n=120 (%) 

 

CF pacienti 

n=30 (%) 

9T 19 (12%)
 a 

 18 (15%)
 a 

 21 (70%)
 a b

 

7T 142 (87%)
 c
 92 (77%)

 d
 8 (27%)

 c d
 

5T 3 (2%) 10 (8%)
 e
 1 (3%)

 e
 

a
 statistiski ticamas atšķirības, salīdzinot 9T alēles biežumu CF pacientu un neauglīgu vīriešu 

paraugos (95% ticamības intervāls CI=0.396-0.723; 
2
= 24.559, p<0.001) 

b
 statistiski ticamas atšķirības, salīdzinot 9T alēles biežumu CF pacientu un kontroles grupas 

paraugos (95% CI=0.356-0.693; 
2
= 16.320, p<0.001) 

c 
statistiski ticamas atšķirības, salīdzinot 7T alēles biežumu neauglīgu vīriešu un CF pacientu 

paraugos (95% CI=0.411-0.732; 
2
= 7.834, p=0.005) 

d 
statistiski ticamas atšķirības, salīdzinot 7T alēles biežumu kontroles grupas un CF pacientu 

paraugos (95% CI=0.304-0.642; 
2
= 5.804, p=0.016) 

e 
statistiski ticamas atšķirības, salīdzinot 5T alēles biežumu kontroles grupas un neauglīgu vīriešu 

paraugos (95% CI=0.014-0.129; 
2
= 4.744, p=0.029) 

 

70% gadījumu (21 no 30 alelēm) cistiskās fibrozes vīrišķā dzimuma pacientu 

paraugos gēna CFTR 8. intronā lokalizēta 9T alēle, kas atbilst literatūras datiem (Chu et 

al., 1993). Pretēji neauglīgo vīriešu un kontroles grupas datiem, 7T alēle CF slimnieku 

paraugos atrodama 27% gadījumu (8 no 30 alēlēm), un tikai viens paraugs CFTR gēnā 
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saturēja 5T alēli, kas savukārt biežāk bija sastopama divās pārējās grupās (3.8. tabula, 

3.8. attēls). Līdz ar to, ka 9T alēle ir visvairāk pārstāvētais poli-T trakta variants CF 

pacientu paraugos, tad homozigotiskā formā (9T/9T) to atrod deviņos paraugos no 15 

analizētajiem, heterozigotisko genotipu 9T/7T var novērot trijos paraugos. Homozigotiski 

pēc 7T alēles (7T/7T) bija divi paraugi, un heterozigotiskā formā 7T alēle bija kopā ar 5T 

(7T/5T) tikai vienā paraugā (3.9. tabula).  

 

3.9. tabula. Poli-T trakta genotipu polimorfisms analizētajos paraugos  

 

Poli-T trakta 

genotips 

 

Neauglīgi vīrieši 

n=82 (%) 

 

Kontoles grupa 

n=60 (%) 

 

CF pacienti 

n=15 (%) 

9T/9T  2 (2%)
 a 

 2 (3%)
 b

 9 (60%)
 a b

 

7T/7T  62 (76%)
 c
 37 (62%)

 d
 2 (13%)

 c d
 

5T/5T  nav 3 (5%) nav 

9T/7T 15 (18%) 14 (23%) 3 (20%) 

5T/7T 3 (4%) 4 (7%) 1 (7%) 

a
 statistiski ticamas atšķirības, salīdzinot 9T/9T genotipa biežumu CF pacientu un neauglīgu 

vīriešu paraugos (95% CI=0.326-0.778; 
2
= 21.475, p<0.001) 

b
 statistiski ticamas atšķirības, salīdzinot 9T/9T genotipa biežumu CF pacientu un kontroles 

grupas paraugos (95% CI=0.311-0.770; 
2
= 15.278, p<0.001) 

c 
statistiski ticamas atšķirības, salīdzinot 7T/7T genotipa biežumu neauglīgu vīriešu un CF 

pacientu paraugos (95% CI=0.357-0.748; 
2
= 4.978, p=0.026) 

d 
statistiski ticamas atšķirības, salīdzinot 7T/7T genotipa biežumu kontroles grupas un CF 

pacientu paraugos (95% CI=0.052-0.462; 
2
= 4.472, p=0.034) 

 

Salīdzinot poli-T trakta alēļu un genotipu sastopamību analizētajos paraugos, tika 

noskaidrots, kuri alēļu un genotipu varianti parāda statistiski ticamas atšķirības 

analizētajās paraugu grupās (3.8. un 3.9. tabulas, 3.6. attēls).  

Poli-T trakta 9 T alēle ir biežāk sastopama CF pacientiem, salīdzinot ar neauglīgu 

vīriešu (95% CI=0.396-0.723; 
2
=24.559, p<0,001) un kontroles grupas (95% CI=0.356-

0.693; 
2
= 16.320, p<0.001) paraugiem. Savukārt 7T alēle, kas ir visbiežākais poli-T 

variants neauglīgu vīriešu DNS paraugos, neparāda statistiski ticamas atšķirības (95% 

CI=0.009-0.193; 
2
=0.344, p=0.558), salīdzinot šīs alēles biežumu ar kontroles grupu, 

taču 7T alēle mazāk sastopama CF pacientu grupā, salīdzinot ar neauglīgu (95% 
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CI=0.411-0.732; 
2
= 7.834, p=0.005) un kontroles grupas (95% CI=0.304-0.642; 

2
= 

5.804, p=0.016) DNS paraugiem. Poli-T trakta 5T alēle, kas, pēc literatūras datiem 

(Chillon et al., 1995), biežāk sastopama CBAVD (iedzimts vas deferens trūkums, 

congenital bilateral absence of the vas deferens) gadījumā, šajā pētījumā vairāk 

pārstāvēta kontroles grupas paraugos, salīdzinot ar šīs alēles biežumu neauglīgiem 

vīriešiem (95% CI=0.014-0.129; 
2
= 4.744, p=0.029). Salīdzinot 5T alēles frekvenci 

kontroles grupas un CF slimnieku paraugos, statistiski ticamas atšķirības netika novērotas 

(95% CI= -0.089-0.119; 
2
=0.240, p=0.624).  

 

 
3.6. attēls. Gēnā CFRT poli-T alēļu polimorfisms neauglīgu vīriešu, kontroles grupas 

un cistiskās fibrozes pacientu DNS paraugos 

 

Tā kā 9T alēle, kā iepriekš minēts, ir biežāk satopama CF pacientiem, tad attiecīgi 

9T/9T genotips ir visbiežāk pārstāvēts tieši CF slimnieku paraugos, salīdzinot ar 

neauglīgu vīriešu (95% CI=0.326-0.778; 
2
= 21.475, p<0.001) un kontroles grupas (95% 

CI=0.311-0.770; 
2
= 15.278, p<0.001) paraugiem. Līdzīgi dati iegūti arī 7T/7T genotipa 

gadījumā, jo, pateicoties 7T alēles augstajai izplatībai neauglīgu vīriešu un kontroles 

grupas hromosomās, 7T/7T genotips vismazāk pārstāvēts CF pacientu grupā, salīdzinot ar 

neauglīgu vīriešu (95% CI=0.357-0,748; 
2
= 4.978, p=0.026) un kontroles grupas (95% 

CI=0.052-0.462; 
2
= 4.472, p=0.034) paraugiem. Pārējie genotipi (5T/5T, 9T/7T, 5T/7T), 
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kas tika novēroti analizētajos paraugos, neuzrādīja statistiski ticamas atšķirības starp 

parauggrupām. 

 

3.3.2.2. Gēna CFTR poli-TG polimorfisms 

 

Neauglīgu vīriešu DNS paraugos gēna CFTR 8. introna poli-TG secību (poli-TG 

trakts) var veidot šādas alēles: 12TG, 11TG, 10TG un 9TG. Biežāk sastopamais TG 

dinukleotīdu atkārtojumu variants ir 11TG, kas veido 52% no analizētām alēlēm (86 no 

164 alēlēm). Otrs biežāk satopamais TG polimorfisms ir 10TG, kas atrodams 59 alēlēs un 

kas atbilst 36% no analizētajiem paraugiem. Dinukleotīdu atkārtojumi 12TG un 9TG 

sastopami daudz retāk, respektīvi, 15 alelēm raksturīgs 12TG variants (9%), bet tikai 4 

alēles ir satopamas 9TG formā (2%) (3.10. tabula, 3.7. attēls).  

 

3.10. tabula. Poli-TG trakta alēļu polimorfisms  

 

Poli-TG trakta  

alēle 

 

Neauglīgi vīrieši 

n=164 (%) 

 

Kontroles grupa 

n=120 (%) 

 

CF pacienti 

n=30 (%) 

12TG  15 (9%) 18 (15%) 1 (3%) 

11TG  86 (52%)
 a
 52 (43%)

 b
 4 (13%)

 a b
 

10TG  59(36%) 48 (40%) 15 (50%) 

9TG 4 (2%)
 c 

 2 (2%)
 d

 8 (27%)
 c d

 

8TG nav nav 1 (3%) 

7TG nav nav 1 (3%) 

a
 statistiski ticamas atšķirības, salīdzinot 11TG alēles biežumu neauglīgu vīriešu un CF pacientu 

paraugos (CI=0.211-0.501; 
2
=6.077, p=0.014) 

b
 statistiski ticamas atšķirības, salīdzinot 11TG alēles biežumu kontroles grupas un CF pacientu 

paraugos (95% CI=0.116-0.420; 
2
=4.003, p=0.045) 

c 
statistiski ticamas atšķirības, salīdzinot 9TG alēles biežumu CF pacientu un neauglīgu vīriešu 

paraugos (95% CI=0.112-0.421; 
2
=16.438, p<0.001) 

d 
statistiski ticamas atšķirības, salīdzinot 9TG alēles biežumu CF pacientu un kontroles grupas 

paraugos (95% CI=0.118-0.428; 
2
=15.471, p<0.001) 

 

Turklāt 18 no 82 neauglīgu vīriešu paraugiem ir homozigotiski pēc 11TG alēles 

(11TG/11TG), bet 8 paraugi veido 10TG/10TG genotipu. Tikai divi paraugi CFTR gēnā 
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nes 12TG alēli homozigotiskā stāvoklī (12TG/12TG), taču četras iepriekš pieminētās 

9TG alēles nav sastopamas homozigotikā formā, bet kopā ar 11TG alēli veido 11TG/9TG 

heterozigotisko genotipu (3 paraugi no 82) un 10TG/9TG genotipu. Vēl ir sastopamas 

citas poli-TG trakta alēļu heterozigotiskās formas. Tā, piemēram, visbiežākais variants ir 

11TG/10TG genotips, kas atrodams 39 paraugos, tam seko 12TG/11TG (8 paraugi), un 

tikpat reti kā 11TG/9TG genotips, respektīvi, trīs paraugi pārstāv 12TG/10TG genotipu 

(3.11. tabula). 

Līdzīgi kā neauglīgu vīriešu DNS paraugos, arī kontroles grupas paraugos CFTR 

gēna 8. introna poli-TG traktā var atrast šādas alēles: 12TG, 11TG, 10TG un 9TG. Poli-

TG traktā vienlīdz bieži pārstāvētas ir 11TG un 10TG alēles, respektīvi, 43% (52 11TG 

alēlēs no visām 120 analizētajām) un 40% (48 TG10 alēles). Otrs biežākais alēļu variants 

šajā grupā ir 12TG (15% jeb 18 alēles), kas ir vairāk nekā neauglīgu vīriešu paraugos 

konstatētais (9%) (3.10. tabula, 3.9. attēls). Tikai divas alēles pārstāv 9TG variantu, un 

abas šīs alēles izveido attiecīgi 10TG/9TG un 11TG/9TG genotipu. Abi minētie genotipi 

pārstāv katrs vienu paraugu. Homozigotiskais 11TG/11TG genotips ir viens no biežāk 

pārstāvētajām alēļu kombinācijām, un atrodams 12 no 60 analizētajiem kontroles grupas 

paraugiem (3.11. tabula). Šim genotipam seko 10TG/10TG variants, kas atrodams 

septiņos paraugos. Savukārt abas bieži sastopamās alēles 11TG un 10TG izveido vēl 

11TG/10TG heterozigotisko genotipu, kas pārstāvēts 21 paraugā. 12TG alēle nav 

sastopama homozigotiskā formā, taču kopā ar 10TG veido 11TG/10TG kombināciju (12 

paraugi) un 12TG/11TG genotipu (6 paraugi). 
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3.11. tabula. Poli-TG trakta genotipu polimorfisms  

Poli-TG trakta  

genotips 

Neauglīgi vīrieši 

n=82 (%) 

Kontroles grupa 

n=60 (%) 

CF pacienti 

n=15 (%) 

12TG/12TG 2 (2%) nav nav 

11TG/11TG 18 (22%) 12 (20%) 0 

10TG/10TG 8 (10%)
 a 

 7 (12%)
 b

 6 (40%)
 a b

 

9TG/9TG nav nav 3 (20%) 

12TG/11TG 8 (10%) 6 (10%) 1 (7%) 

12TG/10TG 3 (4%)
 c
 12 (20%)

 c
 0 

11TG/10TG 39 (48%) 21 (35%) 2 (13%) 

11TG/9TG 3 (4%) 1 (2%) 1 (7%) 

10TG/9TG 1 (1%) 1 (2%) 1 (7%) 

8TG/7TG nav nav 1 (7%) 

a
 statistiski ticamas atšķirības, salīdzinot 10TG/10TG genotipa biežumu CF pacientu un neauglīgu 

vīriešu paraugos (95% CI=0.084-0.550; 
2
= 4.332, p=0.037) 

b
 statistiski ticamas atšķirības, salīdzinot 10TG/10TG genotipa biežumu CF pacientu un kontroles 

grupas paraugos (95% CI=0.056-0.533; 
2
= 4.171, p=0.041) 

c 
statistiski ticamas atšķirības, salīdzinot 12TG/10TG genotipa biežumu kontroles grupas un 

neauglīgu vīriešu paraugos (95% CI=0.059-0.284; 
2
= 6.339, p=0.012) 

 

Cistiskās fibrozes slimnieku DNS paraugos gēna CFTR poli-TG traktu var veidot 

šādas alēles: 12TG, 11TG, 10TG, 9TG, 8TG un 7TG. Biežāk sastopamais TG 

dinukleotīdu atkārtojumu variants ir 10TG, kas sastāda 50% no analizētajām alēlēm (15 

no 30 alēlēm). Otra biežāk sastopamā alēle CF vīriešu poli-TG sekvencē ir 9TG, kas 

sastāda 27% (8 alēles no 30). Četros CFTR gēnos atrod 11TG alēli (13%), un pa vienai 

alēlei 12TG, 8TG un 7TG poli-TG secībā (3.6. tabula, 3.9. attēls). Kopumā šajā paraugu 

grupā vairāk atrod īsākus poliTG variantus, kas arī atbilst literatūras datiem (Chillon et 

al., 1995; Cuppens & Cassiman, 2004). 8TG/7TG genotips sastopams tikai vienā paraugā 

no 15 analizētajiem un veido unikālu literatūrā līdz šim neminētu alēļu kombināciju 

(3.11. tabula), kas netika atrasta arī abās pārējas pētījumā analizētajās grupās. CF 

pacientu CFRT hromosomās neatrod arī 12TG un 11TG alēļu homozigotiskās formas, 

turklāt sastop 10TG/10TG (6 paraugi) un 9TG/9TG (3 paraugi) genotipus. Vēl sastopami 
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šādi genotipi: 11TG/10TG (divi paraugi), 12TG/11TG, 11TG/9TG un 10TG/9TG (katrs 

genotips pa vienam). 

 

 

3.7. attēls. Gēna CFRT poli-TG alēļu polimorfisms neauglīgu vīriešu, kontroles 

grupas un cistiskās fibrozes pacientu DNS paraugos 

 

Salīdzinot poli-TG trakta alēļu un genotipu sastopamību analizētajos paraugos, 

tika noskaidrots, kuri alēļu un genotipu varianti parāda statistiski ticamas atšķirības 

analizētajās paraugu grupās (3.10. un 3.11. tabulas, 3.7. attēls).  

Poli-TG trakta alēle 11 TG vairāk sastopama neauglīgu vīriešu (CI=0.211-0.501; 


2
=6.077, p=0.014) un kontroles grupas (95% CI=0.116-0.420; 

2
=4.003, p=0.045) 

paraugos, salīdzinot ar CF pacientu paraugkopu. Bez tam, salīdzinot neauglīgu un 

kontroles grupas gēna CFTR poli-TG polimorfisma 11TG variantu, statistiski ticamas 

atšķirības netika novērotas (95% CI= -0.026-0.205; 
2
=0.434 p=0.510). Savukārt 9TG 

alēle, kas atbilst vienam no īsākajiem TG dinukleotīda atkārtojumiem, vairāk pārstāvēta 

CF pacientu paraugos, salīdzinot ar neauglīgu vīriešu (95% CI=0.112-0.421; 
2
=16.438, 

p<0.001) un kontroles grupas (95% CI=0.118-0.428; 
2
=15.471, p<0.001) paraugiem. 

Pārējām TG alēlēm (12TG, 10TG), kuras novēro visās analizētajās parauggrupās, 

statistiski ticamas atšķirības starp analizētajiem paraugiem netika novērotas.  
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Salīdzinot poli-TG trakta TG genotipus analizētajās paraugu grupās, statistiski 

ticamas atšķirības tika novērotas 10TG/10TG un 12TG/10TG genotipu variantiem. 

Genotips 10TG/10TG vairāk sastopams CF pacientiem, salīdzinot ar neauglīgu vīriešu 

(95% CI=0.084-0.550; 
2
= 4.332, p=0.037) un kontroles grupas (95% CI=0.056-0.533; 


2
= 4.171, p=0.041) paraugiem. Turklāt 12TG/10TG genotips ir dominējošais variants 

kontroles grupas hromosomās, salīdzinot ar neauglīgo vīriešu grupu (95% CI=0.059-

0.284; 
2
= 6.339, p=0.012). Savukārt 12TG/10TG genotipa klātbūtne CF pacientu 

paraugos nav novērota. Analizējot 11TG/10TG genotipu biežumu visās trijās paraugu 

grupās ar statistiskās analīzes datorprogrammu CIA (ticamības intervāla analīze, 

Confidence Interval Analysis, CIA; proportions and their diferences 95% confidence 

interval for the difference, Newcombe method), tika apstiprināts, ka 11TG/10TG genotips 

ir biežāk sastopams neauglīgiem vīriešiem, salīdzinot ar kontroles grupu (95% CI=0.075-

0.489). Taču, veicot 
2
 analīzi, statistiski ticami dati, salīdzinot šī genotipa varianta 

izplatību abās minētajās paraugu grupās, netika iegūti (
2
= 0.647, p=0.421). Iegūtie 

rezultāti liecina par to, ka 11TG/10TG genotips ir biežāk sastopams neauglīgiem 

vīriešiem nekā kontroles grupā, taču nevar apgalvot, ka šie dati ir neapšaubāmi statistiski 

ticami, jo viena metode parāda statistiski ticamas atšķirības, bet otra ne. Pārējie TG 

genotipi, kas pārstāvēti visās paraugkopās, sastopami vienlīdz bieži vai arī ir unikāli 

kādai no grupām (aprakstīts iepriekš, vai skatīt 3.10 un 3.11. tabulu) un statistiski ticamas 

atšķirības neparādīja.  

 

3.3.2.3. Gēna CFTR poli-T un poli-TG trakta polimorfisms (T/TG haplotipi) 

 

Nosakot poli-T un poli-TG polimorfismu gēna CFTR 8. intronā 82 neauglīgu 

vīriešu hromosomās, tika iegūti šādi rezultāti: analizētie DNS paraugi izveido astoņus 

dažādus poli-TG dinukleotīda atkārtojumu un poli-T trakta haplotipus (poli-T alēles un 

poli-TG alēles apkopojums), respektīvi, 9T/11TG, 9T/10TG, 9T/9TG, 7T/12TG, 

7T/11TG, 7T/10TG, 5T/12TG, un 5T/11TG (3.12. tabula; 3.8. attēls).  
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3.12. tabula. Poli-T un poli-TG trakta alēļu (T/TG haplotipu) polimorfisms  

 

 

Poli-T un poli-TG trakta 

alēles 

 

Neauglīgi vīrieši 

n=164 (%) 

 

Kontroles grupa 

n=120 (%) 

 

CF pacienti 

n=30 (%) 

9T/11TG 3 (2%) 1 (1%) 1 (3%) 

9T/10TG 12 (7%)
 a 

 15 (13%)
 b

 12 (40%)
 a b

 

9T/9TG 4 (2%)
 c 

 2 (2%)
 d

 8 (27%)
 c d

 

7T/12TG 14 (9%) 14 (12%) 1 (3%) 

7T/11TG 81 (49%)
 e
 45 (38%)

 f
 3 (10%)

 e f
 

7T/10TG 47 (29%) 33 (28%) 3 (10%) 

7T/7TG nav nav 1 (3%) 

5T/12TG 1 (1%)
 g

 6 (5%)
 g

 0 

5T/11TG 2 (1%) 4 (3%) 0  

5T/8TG nav nav  1 (3%) 

a
 statistiski ticamas atšķirības, salīdzinot 9T/10TG alēles biežumu CF pacienti un neauglīgu 

vīriešu paraugos (CI=0.396-0.723; 
2
=14.233, p<0.001) 

b
 statistiski ticamas atšķirības, salīdzinot 9T/10TG alēles biežumu CF pacienti un kontroles 

grupas paraugos (95% CI=0.356-0.693; 
2
=6.264, p=0.012) 

c 
statistiski ticamas atšķirības, salīdzinot 9T/9TG alēles biežumu CF pacienti un neauglīgu vīriešu 

paraugos (95% CI=0.112-0.421; 
2
=16.438, p<0.001) 

d 
statistiski ticamas atšķirības, salīdzinot 9T/9TG alēles biežumu CF pacienti un kontroles grupas 

paraugos (95% CI=0.118-0.428; 
2
=15.471, p<0.001) 

e
 statistiski ticamas atšķirības, salīdzinot 7T/11TG alēles biežumu neauglīgu vīriešu un CF 

pacienti paraugos (95% CI=0.220-0.494; 
2
=6.829, p=0.009) 

f 
statistiski ticamas atšķirības, salīdzinot 7T/11TG alēles biežumu kontroles grupas un CF pacienti 

paraugos (95% CI=0.099-0.386; 
2
=4.01, p=0.045) 

g 
statistiski ticamas atšķirības, salīdzinot 5T/12TG alēles biežumu kontroles grupas un neauglīgu 

vīriešu paraugos (95% CI=0.005-0.099; 
2
=3.635, p=0.022) 

 

Biežāk pārstāvētais haplotips ir 7T/11TG, kas pārstāv 49% no analizētajiem 

paraugiem (81 no 164 alēlēm), savukārt otrs biežākais ir 7T/10TG gēna CFTR haplotips, 

kas sastopams 47 alēlēs (29%). 7T/12TG un 9T/10TG haplotipi satopami apmēram 10% 

katrs. Pārējie poli-T un poli-TG trakta polimorfismi pārstāvēti samērā reti (≤ 2% katrs).  

Interesanti, ka 17 paraugi (no 82 neauglīgu vīriešu paraugiem) ir homozigotiski 

pēc 7T/11TG haplotipa, otrs biežāk pārstāvētais homozigotiskais genotips ir 7T/10TG (8 
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paraugi), turklāt abu haplotipu heterozigotiskā kombinācija 7T/11TG-7T/10TG 

sastopama 27 paraugos (3.13. tabula).  

 

3.13. tabula. Poli-T un poli-TG trakta genotipu (T/TG haplotipu) polimorfisms 

 

Poli-T un poli-TG trakta 

genotipi * 

 

Neauglīgi vīrieši 

n=82 (%) 

 

Kontroles grupa 

n=60 (%) 

 

CF pacienti 

n=15 (%) 

9T/11TG; 9T/11TG 1 (1%) nav nav 

9T/10TG; 9T/10TG nav nav 5 (33%) 

9T/9TG; 9T/9TG nav nav 3 (20%) 

7T/12TG; 7T/12TG 2 (2%) nav nav 

7T/11TG; 7T/11TG 17 (21%) 10 (17%) 0 

7T/10TG; 7T/10TG 8 (10%) 7 (12%) 1 (7%) 

5T/11TG; 5T/11TG nav 2 (3%) nav 

9T/11TG; 9T/10TG 1 (1%) 1 (2%) 0 

9T/10TG; 9T/9TG nav 1 (2%) 1 (7%) 

9T/11TG; 7T/12TG nav nav 1 (7%) 

9T/10TG; 7T/12TG 2 (2%) 6 (10%) 0 

9T/10TG; 7T/11TG 9 (11%) 7 (12%) 1 (7%) 

9T/9TG; 7T/11TG 3 (4%) 1 (2%) 1 (7%) 

9T/9TG; 7T/10TG 1 (1%) nav nav 

7T/12TG; 7T/11TG 8 (10%) 5 (8%) 0 

7T/12TG; 7T/10TG nav 3 (5%) nav 

7T/11TG; 7T/10TG 27 (33%) 12 (20%) 1 (7%) 

5T/12TG; 7T/10TG 1 (1%) 3 (5%) 0 

5T/11TG; 7T/10TG 2 (2%) 1 (2%) 0 

5T/8TG; 7T/7TG nav nav 1 (7%) 

5T/12TG; 5T/11TG nav 1 (2%) nav 

* statistiski ticamas atšķirības, salīdzinot poli-T un poli-TG genotipu variantus analizētajās 

parauggrupās netika novērotas 
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Pētot kontroles grupas pārstāvju (60 paraugi) poli-T un poli-TG polimorfismu 

gēnā CFTR, tika iegūti šādi poli-TG dinukleotīda atkārtojumu un poli-T trakta haplotipi: 

9T/11TG, 9T/10TG, 9T/9TG, 7T/12TG, 7T/11TG, 7T/10TG, 5T/12TG, un 5T/11TG 

(3.12. tabula; 3.8. attēls). Šie haplotipi ir tādi paši kā neauglīgu vīriešu parauggrupā, un 

arī to biežums ir ļoti līdzīgs. Tāpat kā neauglīgu vīriešu CFTR gēnos, arī kontroles grupas 

hromosomās biežāk pārstāvētais haplotips ir 7T/11TG, kas sastāda 38% no analizētajiem 

paraugiem (45 no 120 alēlēm), un otrs biežākais ir 7T/10TG gēna CFTR haplotips, kas 

sastopams 33 alelēs (28%). 13% gadījumu sastop 9T/10TG un 12% – 7T/12TG, līdzīgi 

dati iegūti arī neauglīgu vīriešu paraugos, kur minētie haplotipi sastopami apmēram 10% 

katrs. Pārējie poli-T un poli-TG trakta polimorfismi pārstāvēti samērā reti (≤ 5% katrs). 

Homozigotiski pēc 7T/11TG haplotipa ir 10 paraugi (no 60), 7T/10TG homozigotiskais 

variants pārstāvēts septiņos paraugos, un abu haplotipu heterozigotiskā kombinācija 

7T/11TG-7T/10TG sastopama 12 paraugos (3.13. tabula). 

Cistiskās fibrozes slimniekiem poli-T un poli-TG traktos atrod šādus gēna CFTR 

haplotipus: 9T/11TG, 9T/10TG, 9T/9TG, 7T/12TG, 7T/11TG, 7T/10TG, 7T/7TG, 

5T/8TG (3.12. tabula; 3.10. attēls). Šajā paraugu grupā parādās 7T/7TG un 5T/8TG 

haplotips, kas iepriekš minētajās abās paraugu grupās nebija sastopams, savukārt CF 

pacientiem neatrod 5T/12TG un 5T11TG haplotipus, kas pārstāvēti desmit kontroles 

grupās un trīs neauglīgu vīriešu paraugos. 40% no visiem CF pacientu paraugiem veido 

9T/10TG haplotips (12 alēles no 30 analizētajām). Šis variants sastopams arī piecos 

paraugos homozigotiskā formā. Otrs biežāk sastopamais haplotips CF grupā ir 9T/9TG, 

kuru sastop astoņās alēlēs (27%), un attiecīgi sešas no alēlēm izveido trīs paraugos 

lokalizēto 9T/9TG homozigotisko formu (3.13. tabula).  

CFTR alēļu proporcijas katrā specifiskā poli-TG un poli-T haplotipā atšķīrās starp 

neauglīgu vīriešu gēna CFTR alēlēm un cistiskās fibrozes pacientu alēlēm. Salīdzinot 

poli-T un poli-TG trakta alēļu un genotipu sastopamību analizētajos paraugos, tika 

noskaidrots, kuri alēļu un genotipu varianti parāda statistiski ticamas atšķirības 

analizētajās paraugu grupās (3.12. un 3.13. tabulas, 3.8. attēls). Biežākais haplotips starp 

neauglīgu vīriešu CFTR alēlēm ir 7T/11TG. Šis haplotips visretāk sastopams CF 

slimnieku paraugos, salīdzinot ar neauglīgu vīriešu (95% CI=0.220-0.494; 
2
=6.829, 

p=0.009) un kontroles grupas (95% CI=0.099-0.386; 
2
=4.01, p=0.045) paraugiem. 
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Savukārt, salīdzinot 7T/11TG haplotipu neauglīgu vīriešu un kontroles grupas paraugos, 

statistiski ticamas atšķirības novēroja, tikai veicot analīzi ar statistiskās analīzes 

datorprogrammu CIA (95% CI=0.002-0.230). Veicot 
2
 analīzi, statistiski ticami dati, 

salīdzinot šī haplotipa varianta izplatību abās minētajās paraugu grupās, netika iegūti (
2
= 

1.292, p=0.256). Iegūtie rezultāti liecina par to, ka 7T/11TG haplotips ir biežāk 

sastopams neauglīgiem vīriešiem nekā kontroles grupā, taču nav iespējams apgalvot, ka 

šie dati ir neapšaubāmi statistiski ticami, jo viena metode parāda statistiski ticamas 

atšķirības, bet otra ne. Līdzīga situācija novērojama arī 7T/10TG haplotipa gadījumā, kad 

salīdzina neauglīgu vīriešu paraugus ar CF pacientu grupu (pēc CIA statistiski ticamas 

atšķirības, 95% CI=0.018-0.285; pēc 
2
 analīzes dati neparāda statistiski ticamas 

atšķirības 
2
=2.289, p=0.130), kā arī salīdzinot kontroles grupu (pēc CIA statistiski 

ticamas atšķirības, 95% CI=0.003-0.283; pēc 
2
 analīzes dati neparāda statistiski ticamas 

atšķirības 
2
=1.967 p=0.161) ar CF pacientu 7T/10TG haplotipa rezultātiem. 

 

 

3.8. attēls. Gēna CFRT poli-T un poli-TG alēļu polimorfisms neauglīgu vīriešu, 

kontroles grupas un cistiskās fibrozes pacientu DNS paraugos 

 

Savukārt 9T/10TG (40%) un 9T/9TG (27%) ir biežākie haplotipi starp cistiskās 

fibrozes pacientu alēlēm. 9T/10TG haplotips ir biežāk sastopams CF slimniekiem, 

salīdzinot ar neauglīgu vīriešu (95% CI=0.396-0.723; 
2
=24.559, p<0,001) un kontroles 
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grupas (95% CI=0.356-0.693; 
2
= 16.320, p<0.001) paraugiem. Līdzīgi 9T/9TG 

haplotips ir biežāk sastopams CF pacientiem, salīdzinot ar neauglīgu vīriešu (95% 

CI=0.112-0.421; 
2
=16.438, p<0.001) un kontroles grupas (95% CI=0.118-0.428; 


2
=15.471, p<0.001) paraugiem. Savukārt neauglīgo vīriešu gēna CFTR haplotipu 

varianti īpaši neatšķiras no kontroles grupas CFTR haplotipiem, un statistiski ticamas 

atšķirības abās paraugu grupās nenovēroja, izņemot 5T/12TG haplotipu, kas biežāk 

sastopams kontroles grupā (95% CI=0.005-0.099; 
2
= 3.635, p=0.022). Pārējie T/TG 

haplotipi, kas pārstāvēti visās paraugkopās, sastopami vienlīdz bieži vai arī ir unikāli 

kādai no grupām (aprakstīts iepriekš, vai skatīt 3.12 un 3.13. tabulu) un statistiski ticamas 

atšķirības neparādīja. Tāpat, analizējot poli-T un poli-TG trakta genotipus, statistiski 

ticamas atšķirības starp pētījumā aplūkotām paraugu grupām netika novērotas (3.13. 

tabula). 

Turklāt literatūrā (Chillon et al., 1995; Cuppens & Cassiman, 2004; Gallati et al., 

2009) pieminētās, neauglīgu vīriešu hromosomās atrodamās CFTR alēles, kas veido 

9T/13TG, 7T/13TG, 5T/13TG, 9T/12TG, 5T/10TG, 7T/9TG, 5T/9TG haplotipu 

variantus, netika atrastas starp 164 neauglīgu vīriešu CFTR alēlēm.  

 

3.3.3. Gēna CFRT poli-T un poli-TG polimorfismu analīze vīriešiem ar smagu 

neauglības formu 

 

Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem par gēna CFRT poli-T un poli-TG trakta 

alēļu un genotipu variantu savstarpējo līdzību (aprakstīts 3.2.2. punktā), tika veikta 

atsevišķu neauglīgu vīriešu DNS paraugu gēna CFTR polimorfisma datu analīze, un 

meklēta saistība ar noteiktām neauglības formām (3.14. tabula).  

Lai veiktu šo uzdevumu, tika izvēlētas divas paraugkopas – azoospermijas (12 no 

100 neauglīgu vīriešu paraugiem) un oligozoospermijas (26 no 100 neauglīgu vīriešu 

paraugiem) pacientu paraugi. Salīdzinot abu grupu gēna CFTR polimorfo alēļu T un TG 

biežumu, būtu iespējams novērtēt, vai pastāv kāda saistība gēna CFTR polimorfismam un 

vīriešu neauglībai Latvijas neauglīgo vīriešu paraugos. Diemžēl, apkopojot datus un 

veicot statistisko datu apstrādi (
2
 analīze; Yates' korelācija), neizdevās atrast statistiski 
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ticamas atšķirības pēc poli-T un poli TG variantu izplatības azoospermijas un 

oligozoospermijas gadījumā (3.14. tabula).  

 

3.14 tabula. Gēna CFRT poli-T un poli-TG alēļu polimorfisms vīriešiem ar smagu 

neauglības formu  

Alēles variants  

 

Azoospermija  

n=24 
Oligozoospermija  

n=74 

p 

 

P
o
li

-T
  9T  4 8 0,754 

7T  19 66 0,869 

5T  1 0 0,567 

P
o
li

-T
G

 12GT  5 6 0,258 

11GT  11 38 0,944 

10GT  6 29 0,511 

9GT 2 1 0,329 

P
o
li

-T
/T

G
 

9T/11GT 0 3 0,769 

9T/10GT  2 4 0,627 

9T/9GT 2 1 0,329 

7T/12GT  4 6 0,492 

7T/11GT  11 35 0,893 

7T/10GT  4 25 0,334 

5T/12GT 1 0 0,567 

 

 

3.3.4. Gēna CFTR 8. introna poli-T un poli-TG traktu polimorfismu variācijas 

dažādos pētījumos  

 

Vairāk kā 20 gadus ir zināms, ka noteiktas mutācijas (delF508, R117H, poli-T 

trakta 5T alēle) un polimorfismi (poli-T un poli-TG traktu 5T/12TG, 5T/13TG alēles) 

gēnā CFTR ir iemesls CBAVD (congenital bilateral absence of vas deferens) attīstībai. 

Taču pastiprināta uzmanība šo mutāciju un polimorfismu izpētē atsākusies, pieaugot 

pieprasījumam pēc mākslīgās apaugļošanas (in vitro fertilization, IVF) procedūrām. Tā kā 

tieši neobstruktīvas azoospermijas pacienti ir galvenie IVF kandidāti, līdz ar to gēna 

CFTR mutāciju apzināšana ir nozīmīga.  

Lai salīdzinātu gēna CFTR poli-T un poli-TG trakta polimorfismu pētījumu 

rezultātus veikta vairāku, pēc analizēto objektu atlases, līdzīgu pētījumu analīze (3.15. 

tabula). Šajos pētījumos poli-T un poli-TG varianti noteikti neauglīgiem vīriešiem ar 
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neobstruktīvu azoospermiju un oligozoospermiju un kontroles grupai, kas pārstāv 

vispārīgo populāciju. Pētījumos salīdzināto paraugkopu statistiskā analīze nav veikta, jo 

interesējošās mutācijas un polimorfismi paraugkopās pārstāvēti nelielā skaitā. 

 

3.15. tabula. Gēna CFTR poli-T polimorfismu pētījumu rezultāti 

 

Objekti 

 

Analizētā populācija 

Poli-T alēles 

9T 7T 5T 

 

N
ea

u
g
lī

g
i 

v
īr

ie
ši

 

Latvija  

(promocijas darbs; n=164) 

12% 

(19/164) 

87% 

(142/164) 

2% 

(3/164) 

Grieķija 

(Kanavakis et al., 1998; n=20) 

10% 

(2/20) 

85% 

(17/20) 

5% 

(1/20) 

ASV  

(Mak et al., 2000; n=90) 

8% 

(7/90) 

87% 

(78/90) 

5%  

(5/90) 

Portugāle  

(Granglia et al., 2004; n= 44) 

5% 

(2/44) 

80% 

(35/44) 

15% 

(7/44) 

Itālija 

(Tamburino et al., 2008; n=226) 

8% 

(18/226) 

83% 

(187/226) 

9% 

(21/226) 

Vācija 

(Gallati et al., 2009; n=604) 

14% 

(88/604) 

80% 

(486/604) 

6% 

(33/604) 

 

V
īr

ie
ši

 n
o
 v

is
p

ā
rī

g
ā
s 

p
o
p

u
lā

ci
ja

s 

(k
o
n

tr
o
le

s 
g
ru

p
a
) 

Latvija  

(promocijas darbs; n=120) 

15% 

(18/120) 

77% 

(92/120) 

8% 

(10/120) 

Eiropa   

(vairākas Eiropas populācijas 

pēc Chilon et al., 1995; n=498) 

12% 

(57/498) 

 

83% 

(415/498) 

 

5% 

(26/498) 

 

Portugāle  

(Granglia et al., 2004; n= 228) 

15% 

(35/228) 

81% 

(185/264) 

4% 

(8/264) 

Ķīna  

(Huang et al., 2008; n=264) 

1% 

(3/264) 

95% 

(251/264) 

4% 

(10/264) 

Itālija 

(Tamburino et al., 2008; n=480) 

10% 

(46/480) 

86% 

(413/480) 

4% 

(21/480) 

Vācija 

(Gallati et al., 2009; n=94) 

15% 

(14/94) 

84% 

(78/94) 

1% 

(1/94) 

 

Zināms, ka gēna CFTR 8. introna 5T alēle ir biežākā mutācija CBAVD gadījumā 

un tās biežums šajā obstruktīvas azoospermijas pacientu grupā ir 21% (Cuppens & 

Cassian, 2004). Bez tam vairākos pētījumos, kur analizēta 5T mutācija neobstruktīvas 

azoospermijas vai smagas oligozoospermijas gadījumos, arī novēro 5T alēles pārsvaru 

neauglīgiem vīriešiem, salīdzinot ar kontroles grupu. Pēc vairāku pētījumu datiem, 5T 

mutācijas biežums dažādās populācijās variē no 2% (Latvija) līdz 15% (Portugāle). 
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Lielākajā daļā analizēto pētījumu neauglīgu vīriešu populācijā 5T alēle sastopama ~ 5% 

gadījumu. Vislielākā šīs alēles frekvence tika novērota jau pieminētajā portugāļu 

pētījumā – 15%, un Itālijas neauglīgajiem vīriešiem 5T mutācija sastopama 9% gadījumu. 

Savukārt 5T alēles izplatība vispārīgā populācijā lielākajā daļā pētījumu ir ~ 4%, 

izņēmums Vācijas populācija, kur 5T variants vispārīgā populācijā sastopams reti (1%), 

un, pretēji, Latvijas populācijā 5T alēle kontroles populācijā sastopama biežāk (8%) nekā 

citviet. Portugāles, Itālijas un Vācijas pētījumos ir izdevies parādīt 5T alēles saistību ar 

izmainītu spermatoģenēzi, kuras iemesls nav sēklas vada obstrukcija (Granglia et al., 

2004; Tamburino et al., 2008; Gallati et al., 2009). 

Gēna CFTR poli-T trakta 7T alēle ir biežākais šī gēna 8. introna polimorfisma 

variants, kas analizētajos pētījumos sastopams līdzīgā frekvencē neauglīgu vīriešu grupā 

(80 – 87%) un kontroles grupā (77% - 84%), izņemot Ķīnas populāciju, kur 7T alēles 

biežums ir 95%.  

Samērā līdzīga aina novērojama, salīdzinot 9T alēles izplatību analizētajās 

populācijās un parauggrupās, tā, piemēram, neauglīgiem vīriešiem 9T alēles biežums ir 

8% – 14,5% (izņēmums Portugālē – 5%), un kontroles grupā 10 – 15% (izņēmums Ķīnā 

– 1%).  

Variācijas poli-T trakta alēļu izplatībā skaidrojamas ar atšķirīgu paraugu skaitu 

analizētajās grupās, kā arī ar indivīdu etnisko izcelsmi (Ķīna). Bez tam pētītās 

neobstruktīvas azoospermijas un oligozoospermijas pacientu grupas ir heterogēnas, un 

minētajos pētījumos pacientu atlases kritēriji ir atšķirīgi. Iespējams, ka pastāv arī 

populācijai specifisks poli-T atkārtojumu spektrs, līdzīgi kā to novēro citu gēna CFTR 

mutāciju gadījumā (Consortium for CF Genetic Analysis; 2009). Bez tam arī nav veikti 

lieli pētījumi citās Eiropas populācijās, kas analizētu līdzīgu idiopātiskas neauglības 

gadījumus, kas, savukārt ļautu izvērtēt dažādu poli-T alēļu variantu saistību ar 

spermatoģenēzes traucējumiem.  

 Otrs gēna CFTR polimorfisms, kas kopā ar 5T alēli korelē ar vīriešu neauglību ir 

poli-TG trakta 12TG un 13TG alēļu varianti (Cuppens & Cassian, 2004). Lielākā daļā 

pētījumu TG polimorfisms analizēts tikai saistībā ar 5T mutāciju, kā arī pārsvarā šī 

polimorfisma analīze veikta CBAVD pacientiem, tādēļ ir grūti veikt korektu mūsu 

pētījuma salīdzinājumu ar citās laboratorijās iegūtiem datiem. Mūsu pētījumam līdzīga 



114 

 

metodiskā pieeja un datu interpretācija parādīta vācu pētījumā (Gallati et al., 2009), bez 

tam šis pētījums uzskatāmi parāda 5T/12TG un 5T/13TG alēļu saistību ar izmainītu 

spermatoģenēzi, kuras iemesls nav sēklas vada obstrukcija. Vācu pētījumā 5T/12TG un 

5T/13TG haplotipus atrod tikai neauglīgu vīriešu DNS paraugos, savukārt mūsu iegūtie 

rezultāti šādu saistību neparāda (3.16.tabula). Turklāt novēro atšķirības arī citu CFTR 

haplotipu (7T/(TG)n, 9T/(TG)n) izplatībā analizētajās paraugu grupās un pētījumos. 

7T/11TG haplotips sastopams abās analizētajās grupās gandrīz vienlīdz bieži abos 

pētījumos (~ 55% pēc Vācijas pētījuma un 38 – 49% Latvijas pētījumā). Otrs biežākais 

haplotips, kas satopams abos pētījumos ir 7T/10TG alēles variants, turklāt Vācijas 

vispārējā vīriešu populācijā haplotips 7T/10TG sastopams biežāk (21,3%) kā neauglīgu 

vīriešu grupā (14,8%). Latvijas populācijā šis haplotips abās parauggrupās izplatīts 

vienlīdz bieži (28,7% un 27,5%). 9T/11TG haplotips biežāk sastopams Vācijas 

populācijas kontroles grupā (5,3%) salīdzinot ar Latvijas populācijas kontroles grupu 

(0,8%), taču neauglīgu vīriešu grupā abos pētījumos atškirības nenovēro. Savukārt 

9T/10TG haplotips tieši pretēji biežāk sastopams Latvijas populācijas kontroles grupā 

(12,5%) salīdzinot ar Vācijas populāciju (9,6%), turklāt Vācijas neauglīgu vīriešu grupā 

(11,6%) šo haplotipu sastop biežāk kā Latvijas neauglīgu vīriešu grupā (7,3%).  

 

3.16. tabula. Gēna CFTR poli-T un poli-TG haplotipu pētījumu rezultāti 

Poli-T un poli-TG 

haplotips 

(poli-T, poli-TG 

trakta alēles) 

 

Promocijas darbs Gallati et al., 2009 

Neauglīgi 

vīrieši 

(n=164) 

Kontroles 

grupa 

(n=120) 

Neauglīgi 

vīrieši 

(n=604) 

Kontroles 

grupa 

(n=94) 

9T/11TG 1,8% 0,8% 2,8% 5,3% 

9T/10TG 7,3% 12,5% 11,6% 9,6% 

9T/9TG 2,4% 1,7% 0,2% - 

7T/12TG 8,5% 11,7% 11,2% 5,3% 

7T/11TG 49,4% 37,5% 53,8% 56,4% 

7T/10TG 28,7% 27,5% 14,8% 21,3% 

5T/13TG - - 0,7% - 

5T/12TG 0,6% 5,0% 2,2% - 

5T/11TG 1,2% 3,3% 2,6% 1,0% 
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Iespējams, ka variācijas poli-T un poli-TG haplotipu izplatībā arī skaidrojamas ar 

atšķirīgu analizēto paraugu skaitu un heterogēno neobstruktīvas azoospermijas un 

oligozoospermijas pacientu grupu, kas analizēta abos pētījumos.  

Līdz ar to vēl jo projām ir aktuāli paplašināt analizēto paraugu skaitu, it īpaši 

pacientu ar neobstruktīvu azoospermiju un smagu oligozoospemiju, lai būtu iespējams 

izdarīt secinājumus par gēna CFTR mutāciju un polimorfismu lomu vīriešu reproduktīvās 

patoloģijas attīstībā.  
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4. Diskusija 

 

 

4.1. Y hromosomas mikrodelēciju noteikšanas metodes ieviešanas 

nepieciešamība Latvijā 

 

Y hromosomas mikrodelēcijas ir otrs biežākais ģenētiskais spermatoģenēzes 

traucējumu iemesls vīriešu neauglībai pēc Klainfeltera sindroma (Simoni et al., 2004). Y 

hromosomas mikrodelēciju noteikšana ir rutīnas diagnostikas metode daudzās pasaules 

un Eiropas molekulārās ģenētikas vai androloģijas laboratorijās. Eiropas andrologu 

akadēmija (European Academy of Andrology, EAA) un Eiropas Molekulārās ģenētikas 

kvalitātes kontroles apvienība (Europena Molecular Genetics Quality Network, EMQN) 

atbalsta un sekmē Y hromosomas mikrodelēciju analīzes ieviešanu laboratorijās, 

publicējot rekomendācijas šīs analīzes veikšanai un organizējot ārējās kvalitātes 

pārbaudes. Tā kā Latvijā līdz šim Y hromosomu noteikšana netika piedāvāta kā 

diagnostikas metode, tad šī darba viens no galvenajiem uzdevumiem bija aprobēt un 

ieviest Latvijā šo precīzo un jutīgo analīzes metodi. 

Pilnveidojoties izpratnei par Y hromosomas molekulāro organizāciju un Y 

hromosomas mikrodelēciju rašanās mehānismiem un izstrādāta šo delēciju molekulārā 

diagnostikas metode. Analīzes pamatā ir Y hromosomai specifisku secību klātbūtnes vai 

tās trūkuma (delēcijas) noteikšana ar multiplekso polimerāzes ķēdes reakciju (PCR), kas 

arī padara šo metodi par labi piemērotu akurātai diagnostikai. 

Kāpēc nepieciešams ieviest Y hromosomas mikrodelēciju analīzes metodi 

Latvijā? Pirmkārt, Y hromosomas mikrodelēcijas nav iespējams noteikt, balstoties uz 

citoģenētiskām (hromosomu krāsošanas un mikroskopiskas analīzes) metodēm, klīnisko 

anamnēzi vai spermas analīzi. Līdz ar to nepieciešamas molekulārās diagnostikas 

metodes, tādas kā polimerāzes ķēdes reakcija (PCR). Otrs aspekts nepieciešamībai ieviest 

šo metodi ir parādīt Eiropas kontekstā, ka arī Latvijā iespējams precīzi un kvalitatīvi veikt 

Y hromosomas mikrodelēciju analīzi. EMQN organizētās kvalitātes anonīmās pārbaudes 

rāda, ka vēl joprojām ir laboratorijas, kurās kļūdaini tiek noteikta mikrodelēciju klātbūtne 
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analizētajos paraugos (pacienta genotips) vai arī dati tiek nepareizi interpretēti (pacienta 

fenotips). Y hromosomas mikrodelēciju diagnostikas precizitāte tika pārbaudīta 2009. 

gadā (A.Puzukas promocijas darba ietvaros), piedaloties EMQN organizētajā laboratoriju 

kvalitātes kontroles testēšanā. Rīgas Stradiņa universitātes Molekulārās ģenētikas 

laboratorijā anonīmiem EMQN atsūtītiem paraugiem ar nezināmu mikrodelēciju ainu tika 

pareizi noteikti genotipi – konkrētu AZF rajonu mikrodelēciju klātbūtne vai to trūkums, 

kā arī izveidota kvalitatīva atskaites forma pacientam, kurā precīzi atspoguļotas 

rekomendācijas attiecīgo mikrodelēciju gadījumā. Pēc EMQN speciālistu izvērtējuma 

RSU Molekulārās bioloģijas laboratorijā realizētā Y hromosomas mikrodelēciju 

diagnostikas un interpretācijas precizitāte tika novērtēta ar 2 punktiem (maksimālais 

punktu skaits par genotipa precīzu noteikšanu) un 1,67 punktiem par interpretāciju 

(apstiprinājums pielikumā). 

Kāpēc vajag atklāt Y hromosomas mikrodelēcijas? Tā kā līdz šim Y 

mikrodelēcijas Latvijā netika noteiktas, tad metodes ieviešana ļāva apzināt Y 

hromosomas mikrodelēciju biežumu vīriešiem ar idiopātisku neauglību. Darba ietvaros 

tika noteikts, ka mikrodelēciju biežums ir 5%. Bez tam aprobēto metodi iespējams 

piedāvāt kā rutīnas skrīninga metodi idiopātiskas vīriešu neauglības gadījumā, tādejādi 

daļai no šo pacientu, ja mikrodelēciju klātbūtne tiktu apstiprināta, varētu palīdzēt uzstādīt 

diagnozi, izvērtēt mākslīgās apaugļošanas iespēju un potenciālos riskus, kā arī atvieglot 

pāra ģenētisko konsultēšanu.  

 

4.1.1. Ieteiktais algoritms Y hromosomas mikrodelēciju noteikšanas shēmā 

 

Kādos gadījumos jāveic Y hromosomas mikrodelēciju analīze? Pēc citu autoru 

datiem un darbā iegūtiem rezultātiem, Y hromosomas mikrodelēciju analīze jāveic 

neauglīgiem vīriešiem, kuriem novēro samazinātu spermatozoīdu skaitu (<5x10
6
/mL) – 

smagu oligozoospermiju vai spermatozoīdu trūkumu ejakulātā – azoospermiju, kuras 

pamatā nav obstrukcijas, neauglība nav ārējās vides izraisīta un tās cēlonis nav hormonāli 

traucējumi vai citoģenētiska patoloģija (skatīt algoritmu). 
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Algoritms Y hromosomas mikrodelēciju noteikšanai vīriešu neauglības gadījumā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algoritmā izmantoto saīsinājumu skaidrojums:  

Pacients 

(neauglīgs vīrietis) 

Slimības vēsture. Pacienta izmeklēšana 

 Nav ārvides faktoru izraisīta neauglība 

(traumas, infekcijas slimības, utt.) 

 Mazi sēklinieki 

Laboratoriska izmeklēšana 

 Hormonu analīze (LH, FSH, T) 

 Spermas analīze (spermatogramma) 

Samazināts spermatozoīdu daudzums un 

kustīgums, izmaiņas morfoloģijā 

 Smaga oligozoospermija (<5x10
6
/mL) 

 Azoospermija 

 Primāra sēklinieku disfunkcija 

Normāls spermatozoīdu skaits, 

kustīgums un morfoloģija.  

Normāls hormonu līmenis. 

Cits neauglības iemesls 

Kariotipa analīze 

Normāls kariotips Kariotipā novēro mazu Y 

hromosomu ar aizdomām par 

AZF lokusa (Yq11.1) delēciju 

Y hromosomu mikrodelēciju 

analīze, lai apstiprinātu 

AZFa+b+c delēciju 

FISH ar Y 

hromosomas 

zondēm 

Hormonu 

analīzes parāda 

normālu T, LH 

un augstu FSH 

Hormonu 

analīzes parāda 

normālu T, 

FSH un LH 

Primāra 

sēklinieku 

disfunkcija 

Neobstruktīva 

azoospermija 

Smaga 

oligozoospermija 

(<5x10
6
/mL) 

Y hromosomu mikrodelēciju analīze 

Y mikrodelēcijas 

neatrod 

Cits neauglības 

iemesls 

Mikrodelēcijas vienā, vairākos 

vai visos trīs AZF rajonos 
 Nosūtījums uz 

ģenētisko konsultāciju 

 Nosūtījums pie IVF 

speciālista    
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LH – lutenizējošais hormons;  

FSH – folikulu stimulējošais hormons;  

T – testosterons;  

Azoospermija – nav spermatozoīdu ejakulātā 

Oligozoospermija – samazināts spermatozoīdu skaits ejakulātā 

FISH – fluorescentā hibridizācija (fluorescent in situ hybridization);  

IVF – mākslīgā apaugļošana (in vitro fertilization)  

 

 

Izvērtējot šajā pētījumā iegūtos datus un literatūrā aprakstīto, ir iespējams izdalīt trīs 

gadījumus, kad vajadzētu veikt Y hromosomas mikrodelēciju analīzi: 

1) lai noteiktu neauglības etioloģiju un precizētu neauglības diagnozi; 

2) lai izlemtu par sēklinieku biopsijas nepieciešamību/lietderīgumu 

azoospermijas gadījumos, un spermatozoīdu ekstrakciju no sēkliniekiem; 

3) lai veiktu pāra ģenētisko konsultēšanu pirms tiek veikta mākslīgā 

apaugļošana. 

 

4.1.1.1. Y hromosomas mikrodelēciju analīze neauglības diagnozes precizēšanai un 

slimības etioloģijas noteikšanai 

 

Y hromosomas analīze būtu jāveic vīriešiem ar neobstruktīvu azoospermiju vai 

smagu oligozoospermiju. Jautājums, ko uzskatīt par smagu oligozoospermiju, vēl jo 

projām ir atklāts tāpēc, ka nav skaidri definēts, kādi ir smagas oligozoospermijas kritēriji. 

Piemēram, EMQN Y hromosomas mikrodelēciju noteikšanas rekomendācijās iesaka šo 

analīzi veikt pacientiem, kuru spermatogrammas spermatozoīdu skaits ir <1x10
6
/mL, 

pamatojot, ka tieši šajā grupā biežāk novēro mikrodelēcijas. Savukārt pacientiem ar 

spermatozoīdu skaitu >1x10
6
/mL – 5x10

6
/mL mikrodelēcijas novēro ļoti reti. Visbiežāk 

mikrodelēcijas novēro azoospermijas pacientiem, kuriem mikrodelēciju analīzi veic pirms 

sēklinieku biopsijas, piemēram, Sertoli šūnu sindroma gadījumā (SCOS) (Simoni et al., 

2004). Savukārt P. Vogt (2005), apkopojot vairāku autoru datus, parāda, ka 

mikrodelēcijas atrod arī pacientiem ar spermatozoīdu skaitu <10x10
6
/mL. Vēl citi autori 

apgalvo, ka mikrodelēcijas jānosaka pacientiem, kuru spermatozoīdu skaits ir <5x10
6
/mL 

(Krausz & McElreavey, 1999; Reyes-Vallejo et al., 2006; Bhasin, 2007). Izvērtējot šajā 
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darbā iegūtos rezultātus par mikrodelēciju klātbūtni un spermatozoīdu skaitu, var secināt, 

ka Latvijas neauglīgo vīriešu populācijā mikrodelēcijas novēro gadījumos, kad 

spermatogrammās dati liecina par smagu neauglības formu, respektīvi, spermatozoīdi nav 

atrodami ejakulātā vai arī novēro tikai pāris spermatozoīdus mikroskopijas redzes laukā. 

Tādējādi varētu ieteikt mikrodelēciju analīzi veikt līdzīgi, kā iesaka Simoni et al, tomēr, 

lai atstātu neievērotu kādu mikrodelēciju un līdz ar to netiktu noteikta nepareiza 

diagnoze, ieteicamais kritērijs varētu būt analizēt visus atbilstošos neauglības gadījumus, 

ja spermatozoīdu skaits ir <5x10
6
/mL. Mikrodelēciju analīze vīriešiem ar vieglākām 

neauglības formām nebūtu rekomendējama, jo Y hromosomas mikrodelēciju biežums 

šajā grupā ir ļoti zems.  

 Lai precizētu, vai mikrodelēcijām pastāv vēl kāda korelācija ar jau iepriekš 

minēto spermatozoīdu skaita samazināšanos ejakulātā, ir veikti dažādi pētījumi un 

meklētas iespējamās korelācijas. Oates ar kolēģiem, analizējot 42 oligozoospermijas un 

azoospermijas pacientus ar AZFc mikrodelēcijām, noteica, ka šiem vīriešiem nenovēro 

kādas noteiktas nozīmīgas veselības problēmas (Oates et al., 2002). Arī par reproduktīvo 

funkciju atbildīgo hormonu – folikulu stimulizējošā hormona (FSH), lutizinējošā 

hormona (LH) un testosterona (T) līmenis gan šo pacientu grupā, gan arī neauglīgo 

vīriešu grupā, kuriem ir neobstruktīva azoospermija, bet Y mikrodelēcijas nav novērotas 

to Y hromosomās, neparādīja nozīmīgas atšķirības (Reyes-Vallejo et al., 2006). Arī 

analizējot šajā pētījumā atlasīto neauglīgo pacientu datus, nebija iespējams atrast kādu 

saistību ar mikrodelēciju klātbūtni un hormonālām izmaiņām. Daudzi autori mēģinājuši 

atrast saistību Y hromosomas mikrodelēciju klātbūtnei ar vīriešu reproduktīvās sistēmas 

anomālijām. Arī šajos pētījumos netika novērota nekāda asociācija ar reproduktīvā trakta 

anatomiskām izmaiņām vai saistība ar hipospādiju un kriptorhismu azoospermijas 

gadījumos (Reyes-Vallejo et al., 2006). Tas norāda, ka vīriešiem, kuriem identificē 

mikrodelēcijas Y hromosomā, nav citas veselības problēmas, kā vienīgi neauglība. 

Turklāt var secināt, ka vīriešiem ar zināmu neauglības iemeslu, tādu kā kriptorhisms vai 

pārslimota epidēmiskā parotīta radīts orhīts, nav nepieciešams veikt Y hromosomas 

mikrodelēciju analīzi, jo minētie notikumi nav saistīti ar mikrodelēcijam. Tāpat Y 

hromosomas mikrodelēcijas nav nepieciešams noteikt pacientiem ar obstruktīvu 
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azoospermiju, jo šajos gadījumos jāmeklē citi cēloņi – anatomiski defekti vai citi 

ģenētiski determinēti iemesli, piemēram, mutācijas CFTR gēnā.  

 

4.1.1.2. Y hromosomas mikrodelēciju analīze azoospermijas pacientiem pirms 

sēklinieku biopsijas veikšanas 

 

Idiopātiskas azoospermijas (neobstruktīvas) gadījumā molekulāro Y hromosomas 

mikrodelēciju analīzi iespējams izmantot kā alternatīvu – pacientam “draudzīgu” metodi, 

lai noskaidrotu nobriedušu spermatozoīdu klātbūtni vai to trūkumu sēkliniekos pirms 

sēklinieku biopsijas veikšanas. Ja neizmanto Y mikrodelēciju noteikšanas metodi, tad, lai 

noteiktu spermatozoīdu klātbūtni, jāveic sēklinieku biopsija ar tai sekojošu biopsijas 

parauga gēnu ekspresijas analīzi, kas parādītu, vai sēklinieka audos var atrast marķiera 

gēnu, kas tiek ekspresēts pēcmejotiskajās vīrišķajās dzimumšūnās, respektīvi, 

spermatīdās vai nobriedušos spermatozoīdos. Ja šo ekspresiju novēro, tas liecina, ka 

sēkliniekos ir nobrieduši spermatozoīdi. Gadījumos, kad neauglīgs vīrietis izvēlas veikt 

mākslīgās apaugļošanas procedūru (intracytoplasmic sperm injection, ICSI), 

nepieciešams veikt sēklinieku biopsiju jeb spermatozoīdu ekstrakciju no sēkliniekiem 

(testicular sperm extraction, TESE). Pirmkārt, sēklinieku biopsija pacientam ir 

nepatīkama procedūra, otrkārt, iespējams, ka tā tiks veikta veltīgi, jo netiks atrasti 

nobrieduši spermatozoīdi pēc ekspresijas analīzes. Visbeidzot iespējams, ka pacients būs 

jāpakļauj atkārtotai sēklinieku biopsijai, lai iegūtu nobriedušus spermatozoīdus tālākām 

mākslīgās apaugļošanas manipulācijām. Tādējādi izmantojot Y hromosomas 

mikrodelēciju noteikšanas metodi un noskaidrojot AZF delēciju variantu pirms sēklinieku 

biopsijas, tiek aiztaupīta pacientam nevajadzīga/nelietderīga procedūra, kā arī dārgas un 

laikietilpīgas gēnu ekspresijas analīzes.  

Y hromosomas mikrodelēciju molekulārie pētījumi atklāj šo delēciju rašanās 

mehānismus un parāda, kuri spermatoģenēzē iesaistītie gēni ir zaudēti, kas savukārt ļauj 

saprast katra Y hromosomas mikrodelēcijas varianta fenotipisko izpausmi un līdz ar to 

netieši, bet precīzi demonstrē, kuros gadījumos sēklinieku biopsija dos vēlamo efektu – 

tiks iegūti nobrieduši spermatozoīdi. Pacientiem ar pilnu AZF rajona delēciju parasti 

sēkliniekos nav dzimumšūnu (Sertoli šūnu sindroms), savukārt pacientiem ar pilnu AZFb 
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rajona delēciju sēkliniekos neatrod pēcmejotiskās dzimumšūnas (spermatīdas un 

spermatozoīdi). Pacientu grupai ar AZFa un AZFb mikrodelēcijām nav ieteicams veikt 

sēklinieku biopsiju, lai ekstraģētu spermatozoīdus un veiktu turpmāku ISCI, jo parasti šīs 

procedūras nav veiksmīgas un nesniedz vēlamo rezultātu (Vogt, 2005). Mikrodelēcijas, 

kas skar vairāk nekā vienu AZF rajonu (AZFa+c un AZFa+b+c), arī ir saistītas ar 

situāciju, kad ar sēklinieku biopsijas palīdzību nav iespējams iegūt spermatozoīdus 

(Brandel et al., 1998).  

Turklāt, ja pacienta Y hromosomā atklātas daļējas AZFb, AZFc vai arī pilna 

AZFc rajona delēcijas, tad šādos gadījumos bieži (50% gadījumu) nobriedušus 

spermatozoīdus atrod vismaz dažos izlocītajos sēklinieku kanāliņos. Minētajai pacientu 

grupai parasti dažos sēklinieku kanāliņos novēro pilnu spermatoģenēzes procesu, kā 

rezultātā dažreiz pat iespējams novērot dažus nobriedušus spermatozoīdus pacienta 

ejakulātā (piemēram, kriptozoospermijas gadījumā, spermatozoīdu skaits < 1milj/ml) 

(Vogt, 2005).  

 Jāatzīmē, ka Y hromosomas mikrodelēciju noteikšanas metode ir balstīta uz divu 

katram Y hromosomas AZF rajonam specifisku marķieru (sequence target sites, STS) 

klātbūtnes vai to trūkuma noteikšanu katrā no AZF rajoniem. Ja analīze uzrāda tikai viena 

STS trūkumu AZFa vai AZFb rajonā, tad tā ir jāatkārto vai arī, atkārtoti iegūstot tādu pašu 

rezultātu, jānoskaidro šo mikrodelēciju izmērs un robežpunkti, izmantojot citus marķierus 

(nav iekļauti rutīnas diagnostikā) (Simoni et al., 2004; Vogt, 2005). Jo tikai pilna AZFa 

un/vai AZFb rajona delēcijas pacienta Y hromosomā liecinās par spermatoģenēzes 

traucējumiem un nobriedušu spermatozoīdu trūkumu izlocītajos sēklinieku kanāliņos. 

 

4.1.1.3. Y hromosomas mikrodelēciju analīze un pāra ģenētiskā konsultēšana, pirms 

tiek veikta mākslīgā apaugļošana 

 

Neauglīgiem vīriešiem, kuri atbilst iepriekš aprakstītajiem kritērijiem, Y 

hromosomas mikrodelēciju analīze ir nozīmīga ne tikai diagnozes uzstādīšanai, bet arī 

ģenētiskajai konsultēšanai pirms mākslīgās apaugļošanas procedūras. Y hromosomas 

izmaiņas, kas ir konstatētas pacienta Y hromosomā ar ICSI metodes palīdzību, tiks 

nodotas 100% visiem vīrišķā dzimuma pēcnācējiem. Ir zināms, ka vīrišķā dzimuma 
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pēcnācējiem, kuru tēvu Y hromosomā novēro mikrodelēcijas (biežāk AFZc), būs tāds 

pats Y hromosomas genotips (Silber et al., 1998; Mau-Kai et al., 2008; Poongathai et al., 

2009). Zināmi arī tādi gadījumi, kad AZFc rajona delēcijas, kas tiek pārmantotas 

mākslīgās apaugļošanas rezultātā, vīrišķā dzimuma pēcnācēju Y hromosomā izmainās – 

kļūst lielākas, jo AZF rajoni ir pakļauti de novo mutāciju rašanās iespējai, kam pamatā ir 

homologās rekombinācijas notikumi (Kuroda-Kawaguchi et al., 2001; Chan et al., 2002).   

Apkopojot iepriekš aprakstīto, ģenētiskajā konsultēšanā pāri vajadzētu informēt, 

ka, izmantojot neauglīga vīrieša (tēva), kurš ir pozitīvs pēc Y hromosomas 

mikrodelēcijām, spermatozoīdus ICSI procedūrā, visi vīrišķā dzimuma pēcnācēji saņems 

šo ģenētisko defektu un arī būs neauglīgi. Taču pozitīvi ir tas, ka Y hromosomas 

mikrodelēcijas nav saistītas ar citām veselības problēmām kā tikai neauglību. Savukārt 

visi sievišķā dzimuma pēcnācēji būs veseli un auglīgi, jo Y hromosomu no tēva 

nemantos.   

 

4.2. Y hromosomas mikrodelēciju noteikšanas metožu salīdzinājums 

 

Citoģenētisko metožu attīstība pagājušā gadsimta 50. gados ļāva noteikt daudzu 

slimību hromosomālo dabu, un pēc tam, attīstoties hromosomu krāsošanas tehnikām, 

radās iespēja noteikt slimības, kuru cēlonis ir hromosomu fragmentu delēcijas. Vēlāk, 80. 

un 90. gados, parādoties molekulārām mutāciju diagnostikas metodēm, bija iespējams 

izprast un analizēt slimības molekulārajā līmenī. Līdz ar to kļuva zināms, ka nav vairs 

skaidri nodalāms slimību hromosomālais un molekulārais līmenis, jo izmaiņas 

molekulārajā līmenī noved pie izmaiņām hromosmālajā līmenī (Pena, 1998).  

 Mikrodelēcijas pēc definīcijas ir delēcijas, kuru izmēri ir mazāki par gaismas 

mikroskopa izšķirtspēju (Shaffer, 1997). Analizējot haploīdu kariotipu ar rutīnas 

citoģenētiskās analīzes palīdzību, iespējams izšķirt 400 – 500 joslas metafāzes 

hromosomā. Šajā līmenī var atklāt 5 – 10 Mb lielas delēcijas. Delēcijas, kas mazākas par 

5 – 10Mb, var noteikt ar molekulārām metodēm – izmantojot polimerāzes ķēdes reakciju 

(PCR), fluorescento in situ hibridizāciju (FISH), PRINS (Primed IN Situ labeling), un 

citas metodes. 
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Ir vairākas uz PCR balstītas molekulārās metodes, ar kuru palīdzību var noteikt Y 

hromosomas mikrodelēcijas. Šo metožu pamatā ir viens princips, un tiek izmantota 

multipleksā PCR tehnika. Metodes princips ir noteikt Y hromosomas AZF rajonos 

lokalizētu, šiem rajoniem specifisku DNS secību (marķieru, STS – sequence target sites) 

klātbūtni vai trūkumu. Metodes atšķiras ar to, cik vienkārši, ātri, nepieļaujot kļūdas 

iespējams realizēt attiecīgo analīzi (4.1. tabula). Mēs salīdzinājām divas metodes – 

komerciāli pieejamo Y hromosomas mikrodelēciju noteikšanas komplektu (Promega 2.0) 

un EMQN (Eiropas Molekulārās ģenētikas kvalitātes kontroles apvienība; The European 

Molecular Genetics Quality Network) izveidoto rekomendāciju ieteikto multiplekso PCR 

Y hromosomas mikrodelēciju analīzei (Simoni et al., 2004). Komerciālais komplekts 

aptver 21 Y hromosomas lokusu (marķieri), no kuriem divi kalpo kā reakciju kontroles, 

bet pārējie 19 atrodas noteiktos AZF rajonos. Tādējādi, ja kāds no lokusiem ir zaudēts, tas 

netiks amplificēts PCR laikā un apstiprinās noteiktā AZF rajona delēciju. Savukārt 

EMQN mikrodelēciju noteikšanas rekomendācijas iesaka analīzē izmantot astoņus 

marķierus, no kuriem divi marķieri tiek izmantoti kā metodes kontroles, bet pārējie seši 

atrodas AZF rajonos (katrā AZF rajonā divi marķieri). Varētu domāt, ka komerciālais 

komplekts ir labāks, jo tiek izmantoti vairāki marķieri un tāpēc analīze ir specifiskāka, bet 

tomēr tā nav, jo EMQN rekomendāciju autoriem izdevies pierādīt, ka analīzei izvēlētie 

seši marķieri ir unikāli AZF rajoniem un ar tiem nekļūdīgi var noteikt pilnas AZFa, AZFb 

un AZFc rajonu delēcijas. Būtiskākais šo abu metožu salīdzinājumā ir pierādīt, kura no 

metodēm ir labāk pielāgota ātrai un kvalitatīvai Y hromosomas mikrodelēciju noteikšanai 

molekulārās ģenētikas laboratorijā. Manuprāt, komerciāli piedāvātajai metodei ir vairāki 

trūkumi – tādi kā laikietilpīgums, sarežģītā analīzes izpildes gaita – jāveic piecas 

multipleksās PCR reakcijas ar vienu paraugu, lai varētu noteikt mikrodelēciju klātbūtni, 

un katrā no šīm piecām multipleksajām reakcijām vēl jāpievieno pozitīvās un negatīvās 

kontroles. Tāpēc, lai pagatavotu vienu paraugu, ir nepieciešams izlietot vairāk reaģentu 

(vienam paraugam pieci stobriņi un vēl trīs kontroles stobriņi) un materiālu. Pastāv arī 

sajaukšanas risks, tā kā vienlaikus jāsagatavo pieci atšķirīgi multipleksie maisījumi un 

trīs kontroles vienam paraugam. Savukārt EMQN rekomendētās metodes pamatā ir divu 

multiplekso PCR (iekļauti interesējošie AZF, rajoniem specifiskie marķieri divos 

multipleksos) atbilstošu negatīvo un pozitīvo kontroļu sagatavošana vienam paraugam. 
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Divas multipleksās PCR tiek izvēlētas, lai izslēgtu diagnostikas kļūdas. EMQN 

rekomendētā metode ir daudz lētāka, ātrāk un tehniski vieglāk izpildāma, turklāt pastāv 

mazāks risks kļūdu iespējai. Līdz ar to var secināt, ka molekulārās ģenētikas laboratorijā 

kā ātra un kvalitatīva (95% jutība; Simoni et al., 2004) Y hromosomas mikrodelēciju 

diagnostikas tehnika atzīstama EMQN rekomendētā un citās Eiropas laboratorijās atzītā 

metode.  

Izvērtējot abas metodes no molekulārā viedokļa, arī var atrast faktus, kas nāk par 

labu EMQN ieteiktajai pieejai (4.1. tabula). Komerciālajā Promega noteikšanas sistēmā 

kā iekšējā kontrole tiek lietots SMCX/SMCY marķieris. Marķiera lietošanas būtība ir 

parādīt, ka PCR reakcijā tiek amplificēta DNS, kas ļauj izvērtēt negatīvu joslu iemeslus, 

tā, piemēram, ja gēlā nebūtu redzama neviena josla, tai skaitā arī SMCX/SMCY 

fragments, tas liecinātu par to, ka nav iegūta pietiekami kvalitatīva vai pietiekami 

koncentrēta DNS. Problēma ar šo SMCX/SMCY marķieri ir tāda, ka pavairotais fragments 

ir neliels (83 bp), tādēļ pastāv risks, ka šis marķieris PCR metodes īpatnību dēļ var tikt 

pavairots vairāk nekā garākiem fragmentiem (tiek spēcīgāk pavairots) (Aknin-Seifer et 

al., 2003). Interesanti, ka mūsu pētījumā, veicot paraugu analīzi, komerciālās metodes A 

multipleksā analīze uzrādīja negatīvu SMCX/SMCY marķieri, kam vajadzētu liecināt par 

apšaubāmu rezultātu iegūšanu, taču citos multipleksos (B, C, D) tie paši paraugi kontroles 

marķieri uzrādīja. Lai izslēgtu iepriekšminētās problēmas, EMQN ieteiktajā metodē 

izmanto citu iekšējo kontroli – ZFX/ZFY, kura tiek amplificēta pēc līdzīga principa, taču 

pavairotā fragmenta garums atbilst 495 bp. Tā kā ZFX/ZFY ir garākais no fragmentiem, 

ko novēro EMQN mikrodelēciju shēmā, līdz ar to tas PCR gaitā nekonkurē ar īsākiem 

fragmentiem, kas parāda specifisko AZF rajonu klātbūtni vai trūkumu.  

Cita komerciālās Promega noteikšanas metodes neprecizitāte ir tas, ka analīzē ir 

iekļauts tā saucamais ceturtais AZF rajons jeb AZFd rajons. AZFd rajonu pirmoreiz 

aprakstījis Kent-First ar kolēģiem 1999. gadā, un šis rajons atrodas starp AZFb un AZFc 

rajoniem un fenotipiski saistīts ar smagu teratozoospermiju (Kent-First et al., 1999). 

Taču, noskaidrojot AZF rajona sekvenci (Skaletsky et al., 2003), šobrīd akceptētais AZF 

rajonu iedalījums ir AZFa, AZFb un AZFc. Turklāt AZFb un AZFc rajoni pārklājas, bet 

šo pārklājuma rajonu nav nepieciešams izdalīt kā ceturto rajonu, jo nepastāv no pārējiem 

AZF rajoniem klīniski atšķirīgas (piemēram, teratozoospermijas) pacientus grupas 
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(Simoni et al., 2004). Līdz ar to vēl joprojām komerciālais komplekts analizē ģenētiski 

neakceptētu AZF rajonu un lieto marķierus, kas lokalizēti šajā rajonā, bet nav informatīvi 

neauglīgiem vīriešiem. Visi STS marķieri, kurus izmanto komerciālajā komplektā AZFd 

rajona analīzei (Promega 2.0: sY145, sY152, sY242, sY208; iepriekšējā kita versijā 

Promega 1.1 izmantotie STS: sY153, sY 220, sY 150, sY 232, sY 262, sY 221), kā 

zināms pēc Y hromosomas AZF rajonu sekvences datiem, atrodas AZFc rajonā (6C – 6E 

delēciju intervālā) (Reijo et al., 1995; Vogt et al., 1997; Skaletsky et al., 2003), un sY152 

un sY153 lokalizēti AZFc proksimālajā daļā (Kuruda-Kawaguschi et al., 2001). 

 

4.1. tabula. Komerciāli pieejamās un EMQN rekomendētās Y hromosomas 

mikrodelēciju noteikšanas metožu salīdzinājums  

 

Parametri, pēc 

kā salīdzina 

Komerciāli pieejamā Y 

mikrodelēciju noteikšanas metode 

EMQN rekomendētā 

mikrodelēciju noteikšanas metode 

 

Izpildījums Sarežģīta procedūru virkne 

izmeklējamā parauga sagatavošanai 

un analizēšanai. 

Viegli izpildāma, vienkārša parauga 

sagatavošanas un analīzes shēma. 

Laiks Laikietilpīga Ātra 

Multiplekso PCR 

skaits 

Katrs paraugs jāanalizē ar pieciem 

multipleksiem PCR; pastāv 

pievienojamo reaģentu un paraugu 

sajaukšanas risks.  

Katrs paraugs jāanalizē tikai ar 

diviem multipleksiem PCR; mazs 

pievienojamo reaģentu un paraugu 

sajaukšanas risks. 

STS marķieri Izmanto 19 STS, lielais marķieru 

skaits nedod labākus rezultātus, jo 

daudzi marķieri ir neinformatīvi.  

Izmanto sešus STS, visi marķieri ir 

informatīvi. 

Iekšējās kontroles 

marķieris 

SMCX/SMCY, kas nav labi 

piemērota iekšējā PCR kontrole.  

ZFX/ZFY, kas ir piemērotāka iekšējā 

PCR kontrole. 

Rezultātu 

interpretācija 

Sarežģīta analizēto paraugu gēla 

ainas interpretācija. 

Viegli saprotama/izsekojama 

paraugu gēla ainas interpretācija. 

Izmaksas Dārga (~88 EUR par paraugu, 

neiekļaujot samaksu par analīzes 

veikšanu). 

~ 10 X lētāka (~6 EUR par paraugu, 

neiekļaujot samaksu par analīzes 

veikšanu). 

 

Turpretim EMQN rekomendācijas Y hromosomas analīzei rekomendē lētāku, ērtāku, 

ātrāku, pēc Y hromosomas AZF rajonu strukturālām īpatnībām un pacientam nozīmīga 

klīniskā raksturojuma standartizētu Y mikrodelēciju noteikšanas metodi. Lai panāktu šīs 

ērtās, informatīvās metodes izveidi, ir veiktas daudzas optimizācijas un starplaboratoriju 

testēšanas, kā rezultātā optimizēti vairāki parametri. Pirmkārt, pētījumi ļāva atsijāt 
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neinformatīvos STS (sY55, sY75, sY138, sY143, sY231, sY272 un sY167) un izslēgt no 

analīzes (Simoni et al., 2001; Aknin-Seifer et al., 2003; Simoni et al, 2004). Otrkārt, tika 

parādīts, ka daži STS uzrāda atšķirīgus rezultātus starplaboratoriju pētījumos (sY152, 

sY153, sY236, sY166, sY147) un tādējādi kļuva skaidrs, ka šie marķieri ir polimorfi vai 

atkārtoti vairākās kopijās Y hromosomā (Vogt et al., 1997). Treškārt, tika precīzi 

parādīts, ka pārāk daudzu STS analīze AZFc rajonā var būt par iemeslu viltus pozitīviem 

rezultātiem. Piemēram, marķieris sY153 atrodas AZFc rajonā un iepriekš tika izmantots 

komerciālajā analīzes sistēmā, bet, pēc EMQN datiem, tiek atzīts par polimorfu marķieri. 

Zinot, ka šis marķieris ir nepiemērots AZFc rajona delēciju noteikšanai, pacientiem nevar 

apstiprināt šīs delēcijas klātbūtni Y hromosomā. Visbeidzot tika apstiprināts, kādas 

kontroles lietot Y hromosomas mikrodelēciju diagnostikā. Šobrīd atzīts, ka katrā analīzē 

jālieto divas negatīvās kontroles – sievietes DNS un paraugs, kur DNS vietā izmanto 

ūdeni, kā arī pozitīvā kontrole – auglīga vīrieša DNS paraugs. EMQN metodē izmantoto 

STS marķieru analīze ir pietiekama, lai noteiktu vairāk nekā 95% klīniski nozīmīgu Y 

hromosomas delēciju variantus (Simoni et al., 2004) un analīzē neuzrādītu viltus 

pozitīvus rezultātus. 

 Pastāv arī citas Y hromosomas mikrodelēciju noteikšanas metodes, tādas kā 

molekulārā citoģenētikas metode PRINS (Primed IN Situ labeling) (Kadandele et al., 

2002), DNS čipu tehnoloģija (Lee et al., 2004) vai genotipēšana (Yeom et al., 2008). Šie 

protokoli ir interesanti, pārsvarā balstīti uz EMQN izveidotās shēmas principu, taču ir 

laikietilpīgi, sarežģīti izpildāmi vai prasa jaunāko tehnoloģiju – dārgu analizatoru iegādi 

analīzes veikšanai rutīnas diagnostikā.  

 Apkopojot šī darba ietvaros veikto, kā arī abu iepriekš aprakstīto molekulāro 

metožu salīdzinājumu, var secināt, ka molekulārās ģenētikas laboratorijā rutīnas Y 

hromosomas mikrodelēciju diagnostikai piemērotāka un precīzus rezultātus atspoguļojoša 

metode ir EMQN ieteiktā analīzes pieeja. Līdz ar to Latvijā ir aprobēts vienkāršs Y 

hromosomas mikrodelēciju noteikšanas PCR protokols, kura pamatā ir EMQN ieteiktā 

shēma, taču veiktas dažas modifikācijas, lai piemērotu analīzi konkrētas laboratorijas 

apstākļiem. Šīs modifikācijas ir PCR reakcijas režīma – hibridizācijas temperatūras 

paaugstināšana no ieteiktajiem 57
o
C uz 62

o
C, kas pamatojams ar PCR analīzei izmantotā 

aparāta tehnisko parametru atšķirībām (izmantota citas firmas iekārta). Otra modifikācija 
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ir paraugu analīze 8% poliakrilamīda gēlā, kas atšķiras no EMQN ieteiktās analīzes 2% 

agarozes gēlā. Šī modifikācija balstīta uz izpildītāja personīgo pieredzi, kuru gēla 

materiālu izvēlēties ērtākai analīzei.  

  

4.2.1. Pilnu AZFa+b+c Y hromosomas delēciju noteikšanas metodes – citoģenētiskās 

pret molekulārajām  

 

Y hromosomas mikrodelēciju noteikšanas molekulārās, PCR balstītās metodes, kā 

iepriekš aprakstītā EMQN rekomendētā, ir ļoti labas, lai noteiktu intersticiālās 

mikrodelēcijas Y hromosomā. Tomēr šīm metodēm ir ierobežojumi, jo nav iespējams 

noteikt, cik gēnu no vienas gēnu saimes (daudzkopiju gēni) mikrodelēcijas dēļ ir zaudēti. 

Izmantotie STS nosaka konkrētā gēna trūkumu vai klātbūtni, bet ne to kopiju skaitu. Līdz 

ar to ar šīs metodes palīdzību nav iespējams noteikt daļējas delēcijas, kas skar 

daudzkopiju gēnus (DAZ gēni AZFc rajonā). Tomēr literatūrā lielākā daļa autoru uzsver, 

ka daļējās AZFc rajona mikrodelēcijas ir ļoti variabla grupa un asociācija ar vīrieša 

neauglību ir neskaidra (McElreavey et al., 2007). Otrkārt, pastāv varbūtība, ka kāds 

pacients ir mozaiķis pēc Y hromosoma mikrodelēcijām, līdz ar to arī pastāv risks 

neprecīzi interpretēt šo pacientu neauglības statusu. Arī šī situācija satopama ļoti reti un 

nav jāņem vērā rutīnas diagnostikā, taču individuālos gadījumos ir jāizvērtē Y 

hromosomas mikrodelēciju mozaīcisma noteikšanas nepieciešamība (LeBourhis et al., 

2000). Lai atrisinātu abas iepriekšminētās situācijas, nepieciešamas citas metodes – 

molekulārās citoģenētikas metodes – tādas kā FISH (fluorescent in situ hybridisation) vai 

PRINS (Primed IN Situ labeling).  

Dažreiz iespējams sastapties ar situāciju, kad ir svarīgi noteikt 

delēcijas/mikrodelēcijas izmērus, lai precizētu ģenētiskā materiāla pārkārtojumus Y 

hromosomā. Šajā pētījumā diviem no pieciem pacientiem (3.3. attēls, paraugi 4 un 5), 

kuriem Y hromosomā atklātas mikrodelēcijas, bija zaudēti visi trīs AZF rajoni 

(AZFa+b+c delēcija). Citoģenētiskās analīzes parādīja nelielu Y hromosomu, ko varētu 

skaidrot kā gandrīz visa Y hromosomas garā pleca delēciju vai tā varētu būt Y 

hromosomas īso plecu izohromosoma. Abi minētie Y hromosomas aberāciju varianti 

bieži sastopami azoospermijas pacientiem, jo tie parasti izveidojas pēc pārrāvuma Y 
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hromosomas garā pleca q11 rajonā, tādējādi zaudējot visus AZF rajonos lokalizētos, par 

spermatoģenēzi atbildīgos gēnus (Vogt et al., 2005).  

Lai precizētu Y hromosomas mikrodelēciju robežas, EMQN rekomendācijas 

iesaka izmantot papildus STS, lai noskaidrotu delēcijas lūzuma punktus. Šajā darbā tika 

izmantota alternatīva pieeja – AZFa+b+c delēciju paraugi tika analizēti ar Y hromosomas 

mikrosatelītu noteikšanas kitu, kas paredzēts Y hromosomas haplotipu noteikšanai. Šajā 

metodē izmantotie mikrosatelīti ir informatīvi, to klātbūtne varētu liecināt par noteiktu Y 

hromosomas fragmentu eksistenci interesējošajos AZFa+b+c delēciju paraugos. Diemžēl 

šo mikrosatelītu analīze nedeva gaidāmo rezultātu –neapstiprinājās garajā plecā lokalizēto 

mikrosatelītu klātbūtne un līdz ar to nebija iespējams pierādīt, ka šo pacientu Y 

hromosoma nav īso plecu izohromosoma. Arī šajā gadījumā ne multipleksā PCR, ne Y 

mikrosatelītu analīze nespēj noteikt šo ģenētisko izmaiņu. Šajā gadījumā priekšroka ir 

molekulārajām citoģenētikas metodēm, kur ar specifisku fluorescento iezīmju (zondes) 

palīdzību iespējams noteikt, vai šo neauglīgo vīriešu Y hromosomai ir divi īsie pleci 

(izohromosoma).   

Neskatoties uz to, ka multipleksās PCR un Y hromosomas mikrosatelītu analīzes 

AZFa+b+c delēciju gadījumā (3.3. attēls, paraugi 4. un 5.) mūsu pētījumā neizslēdza 

izohromosomas iespējamību, iegūtie dati ļauj izdarīt citus secinājumus par AZFa+b+c 

delēcijām. Skaidri zināms, ka abu AZFa+b+c delēcijas pacientu Y hromosomām ir īsais 

plecs, par ko liecina SRY un ZFY gēniem atbilstošo STS klātbūtne (multipleksās PCR 

rezultāti), kā arī mikrosatelīta DYS393 un 4. paraugam arī mikrosatelīta DYS19 

klātbūtne. Tomēr te parādās abu metožu trūkums, ka nav iespējams precīzi zināt, cik īso 

plecu ir attiecīgajai Y hromosomai. Lai gan varētu nedaudz spekulēt ar faktu, ka abiem 

paraugiem mikrosatelīts DYS393 un vienam paraugam mikrosatelīts DYS19 ir sastopami 

to klasiskajā formā: DYS393 mikrosatelīts atkārtots 14 reizes (tetranukleotīds [AGAT]14) 

un DYS19 mikrosatelīts atkārtots 15 reizes (tetranukleotīds [TAGA]15). Ja šo 

mikrosatelītu tripletu atkārtojumu skaits būtu dubultots, tad droši varētu apgalvot, ka 

noteiktās ir Y īso plecu izohromosomas. Savukārt AZFa+b+c delēcijas paraugu Y 

hromosomas garajā plecā neizdevās noteikt nevienu no marķieriem (visas metodes 

pierādīja delēciju notikumu). Marķieri, kas atrodas tuvu Y hromosomas centromērai un 

varētu pierādīt Y hromosomas garā pleca klātbūtni, Yq makrodelēciju gadījumā varētu 
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būt DYS391 mikrosatelīts (Y mikrosatelītu analīzes kits) un arī DYS271 mikrosatelīts 

(Promega 2.0 mikrodelēciju noteikšanas kits). Mūsu pētījumā abi mikrosatelīti netika 

novēroti abu pacientu (nr. 5. un nr. 4.) Y hromosomās, taču, neskatoties uz to, šo 

mikrosatelītu klātbūtne citos gadījumos varētu pierādīt Y hromosomas garā pleca 

klātbūtni. Līdz ar to var izteikt vēl vienu hipotēzi, ka DYS391 vai DYS271 mikrosatelīti, 

tā kā atrodas tuvu Y hromosomas centromērai, arī var norādīt uz Y hromosomas garā 

pleca klātbūtni gadījumos, kur būtu notikusi Y hromosomas garā pleca delēcija. Tātad, lai 

precizētu Y hromosomas ģenētiskā materiāla izmaiņas abiem pacientiem, vajadzētu veikt 

kādu no molekulārās citoloģijas analīzēm. Šo situāciju varētu atrisināt FISH analīze ar 

specifiskām SRY fluorescentām zondēm, taču pacienti šo analīzi nevēlējās veikt. FISH 

tikai pierādītu Y hromosomas aberācijas veidu, bet tai nebūtu terapeitiskas nozīmes, jo 

visu trīs AZF rajonu delēcijas, kā zināms, tika noteiktas jau ar multipleksās PCR metodes 

palīdzību, un tādējādi zināms, kāpēc pacientiem ir šī neārstējamā neauglības forma – 

azoospermija.  

 

4.3. Y hromosomas haplogrupas un to saistība ar vīriešu neauglību 
 

Tiek uzskatīts, ka Y hromosomas haplogrupu izplatība pasaulē atspoguļo nejaušus 

notikumus, tādus kā gēnu dreifs, populāciju ekspansija un migrācija. Dabiskās izlases 

ietekme šajos procesos nav zināma, un tiek izteiktas hipotēzes, ka tā ir nenozīmīga. 

Tomēr neņemt vērā dabisko izlasi būtu nepareizi, jo Y hromosomā ir gēni, kuri atbild par 

spermatoģenēzi, un līdz ar to pret tiem izlase var darboties (Carvalho et al., 2003). Ja 

kāds gēns ir funkcionāli nozīmīgs, tad tiek sagaidīts, ka šim gēnam jābūt evolucionāri 

konservatīvam un sastopamam arī radniecīgu sugu īpatņos. Līdz ar to reproduktīvi 

veiksmīgu gēnu vai ģenētisko variāciju biežumam cilvēka populācijās ir jāpieaug 

evolūcijas gaitā, un, balstoties uz šo faktu, pretēji jānotiek ar to gēnu vai ģenētisko 

variantu biežumu, kas samazina auglību – tam būtu jāsamazinās populācijā. Iepriekš 

izskaidrotā hipotēze tiešā veidā skar Y hromosomu vai pat visu Y hromosomas haplotipu 

(Y hromosoma ir pārstāvēta vienā kopijā, haploīds genoms). Tādējādi neizdevīga 

mutācija (piem., auglību samazinoša) var tikt saglabāta pēc citiem faktoriem (piem., 

piemērota konkrētiem vides apstākļiem) izdevīgā Y hromosomā (haplogrupā) un pat tās 
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biežums pieaugt populācijā vai palikt konstants. Turpretim izdevīga mutācija neizdevīgā 

Y hromosomas variantā var tikt zaudēta (negatīvā selekcija). Derīgo Y hromosomas 

variantu biežums pieaugs, jo notiks pozitīva šo variantu selekcija. Visekstremālākais 

gadījums būtu, piemēram, variants, kas noved pie pilnīga spermatoģenēzes zuduma, tāds 

netiks pārmantots nākamajā paaudzē, un to populācijā novēros ļoti zemā frekvencē – 

sastaps tikai neauglīgo personu genotipos (Tyler-Smth, 2008). Vairāki pētījumi ir 

norādījuši uz Y hromosomas variantu jeb haplogrupu saistību ar samazinātu 

spermatozoīdu skaitu (Krausz et al., 2001a; Arredi et al., 2007; Yang et al., 2008). Šie 

pētījumi demonstrē selektīvus procesus, kuros ir iesaistīti Y hromosomas gēni.  

Latviešu Y hromosomas genofondu veido četras galvenās Y hromosomas 

haplogrupas – N3a1 (K* klastera N apakšklasera N3 haplogrupas apakšhaplogrupa), 

R1a1 (K* klastera R apakšklasera R1 haplogrupas apakšhaplogrupa), K* (K* klasteris 

bez Hg N3a un Hg R1a) un I (F* klastera IJ apakšklastera haplogrupa). Tās pārstāvētas 

gan neauglīgo vīriešu, gan kontroles (latvieši trīs paaudzēs) grupās, kā arī ir dominējošās 

haplogrupas Eiropas ziemeļaustrumu daļā, kas savukārt norāda uz minēto haplogrupu 

kopīgo izcelšanos un pirmsvēsturi.  

Biežāk sastopamā haplogrupa Latvijā gan neauglīgo vīriešu (30,4%), gan 

kontroles (42,5%) populācijā ir N3a1 haplogrupa. Haplogrupa N3a1 neparāda statistiski 

ticamas atšķirības abās analizētajās grupās (p=0,223), un līdz ar to Hg N3a1 nav saistīta 

ar vīriešu neauglību. Izskaidrojums, kāpēc N3a1 haplogrupa sastopama gan auglīgu, gan 

neauglīgu vīriešu populācijās, varētu būt tāds, ka Hg N3a1 ir reproduktīvi veiksmīga un 

vīriešu neauglības iemesls ir kāds cits, nevis Y hromosomā lokalizētie gēni, kas atbild par 

spermatoģenēzi. Tomēr, sīkāk izpētot Hg N3 (haplogrupa, kurai pieder N3a1 

apakšhaplogrupa) raksturīgo Y hromosomas variantu, ir noskaidrots, ka šai haplogrupai 

pieder visas Y hromosomas, kurās novēro arī divu DAZ gēnu – DAZ3 un DAZ4 – delēciju 

(Fernandes et al., 2004; Machev et al., 2004, Yang et al., 2008). Tas skaidrojams ar 

daļējām AZFc rajona delēcijām, kuras var tikt pārmantotas un ne vienmēr izpaužas kā 

neauglība. Pilnas AZFc delēcijas gadījumā tiek zaudēti deviņi gēni, kas pārstāv trīs gēnu 

saimes – BPY2, DAZ un CDY1, un attiecīgi fenotipā tas izpaužas kā spermatoģenēzes 

traucējumi jeb neauglība. Pretēji tam, ja tiek zaudēti pieci gēni un AZFc rajonā paliek 

viens BPY2, viens CDY1 un divi DAZ (DAZ1 un DAZ2) gēni, vīriešiem ir normāla 
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spermatoģenēze, un šāds Y hromosomas N3 haplogrupai piederošs variants tiek 

pārmantots no paaudzes paaudze (Tyler-Smith, 2008). Tomēr jāpiemin labi zināms fakts, 

ka Y hromosomas mikrodelēcijām ir tendence rasties no jauna homologās rekombinācijas 

ceļā, un līdz ar to nekaitīgie daļēji deletētie AZFc Y hromosomas varianti (DAZ3/DAZ4 

deletētie N3 haplogrupas varianti) var tikt izmainīti – de novo delēcijas dēļ var tikt 

zaudēti vēl kādi AZFc rajona gēni un rasties pilna AZFc rajona delēcija. Tādējādi šādi 

daļēji deletētie AZFc varianti tiek pārmantoti izmainīti nākamajās paaudzēs un vīrišķā 

dzimuma pēcnācējiem izpausties kā neauglība. Līdz ar to kāda daļa šo DAZ3/DAZ4 

deletēto N3 haplogrupas variantu varētu tikt zaudēti gēnu dreifa dēļ. Tā kā zināms, ka 

DAZ3/DAZ4 delēcija raksturīga N3 haplogrupai, tad, izmantojot zināmo Hg N3 izplatību 

pasaulē, iespējams izsekot arī šī varianta sastopamībai. N3 haplogrupa, kā jau iepriekš 

pieminēts, izplatīta Ziemeļeiropā un Āzijā, kur veido 12% no visām sastopamajām Y 

haplogrupām. Dažās populācijās tā ir viena no biežākajām haplogrupām, tā, piemēram, 

somu populācijā tās biežums ir 52%, jakutu populācijā 86% (Zerjal et al., 1997) un 

Latvijas populācijā 42,5%. Iespējamais N3 haplogrupas kopīgais sencis eksistējis pirms 

8800 – 3200 gadiem (Hammer un Zegura, 2002). Tādējādi N3 haplogrupa ir sena un 

veiksmīga Y hromosomas līnija un DAZ3/DAZ4 delēcijām nav kaitīgs efekts attiecībā uz 

šo Y hromosomu nesēju auglību. Pastāv uzskats, ka Y hromosomas strukturālās izmaiņas, 

kas raksturīgas N3 haplogrupas variantiem, kā parāda arī mūsu pētījums (Hg N3a1), spēj 

pasargāt pret neauglību, tāpēc šī haplogrupa ir reproduktīvi veiksmīga. Par to liecina arī 

citi pētījumi, kuros novērots tā saucamais daļējo AZFc rajonu delēciju kompensējošais 

mehānisms, t.i., pēc noteiktu vienas gēnu saimes gēnu delēcijas ir notikusi citu šīs gēnu 

saimes gēnu duplikācija (Repping et al., 2003; Lin et al., 2007; Giachini et al., 2008; 

Navarro-Costa et al., 2010). Tā, piemēram, Lin ar kolēģiem, pētot 580 Ķīnas vīriešus ar 

nezināmu auglības statusu un 30 vīriešus ar delēciju Y hromosomā, kas pieder N 

klasterim, 33% novēroja četras DAZ gēnu kopijas, kas liecina par to, ka N klastera Y 

hromosomas variantam raksturīga b3/b4 amplikonu rajonu (DAZ1 un DAZ2 gēnu) 

duplikācija pēc b2/b3 amplikonu (DAZ3 un DAZ4 gēnu) delēcijas Y hromosomas AZFc 

lokusā (Lin et al., 2007). 

 Otra biežāk sastopamā Y hromosomas haplogrupa abās analizētajās paraugkopās 

ir Hg R1a1. Turklāt Hg R1a1 ir mazāk sastopama (p=0,005) neauglīgu vīriešu DNS 
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paraugos (15,2%), salīdzinot ar kontroles grupu (39,2%). R1a1 haplogrupu var uzskatīt 

par vienu no reproduktīvi veiksmīgajām Y hromosomas līnijām, jo tā vairāk raksturīga 

auglīgiem nekā neauglīgiem vīriešiem (p=0,005). Līdzīgi N3a1 haplogrupai arī R1a1 

haplogrupa, kā liecina mūsu pētījuma rezultāti, saglabājas pozitīvās selekcijas dēļ. Hg R 

un Hg N nav tuvi radnieciskas, un to kopīgais sencis, iespējams, eksistēja pirms 36000 – 

6000 gadiem (Hammer & Zegura., 2002). Par R haplogrupu ir minēti dažādi fakti, ir 

mēģināts pierādīt, ka Y hromosomās, kas pieder šai haplogrupai, arī novēro kādu gēnu 

delēcijas (daļējās AZFc rajona delēcijas), bet šo gēnu zudums neietekmē fertilitāti 

(Fernandes et al., 2004; Vogt, 2005). Iespējamais molekulārais skaidrojums tam ir 

notikusī inversija pre-N Y hromosomā (Vogt, 2005), kuras dēļ ir izcēlusies R haplogrupa, 

kas savukārt pasargā šo haplogrupu no delēcijām, kuras fenotipā izpaustos kā neauglība, 

jo invertētā secība AZFb un AZFc reģionā neļauj tik bieži notikt AZF rajonu delēcijām. 

Latvijas datiem līdzīgi rezultāti, ka R haplogrupa biežāk sastopama auglīgiem vīriešiem, 

salīdzinot ar neauglīgo vīriešu grupu, pieminēti arī citu zinātnieku darbos. Tā, piemēram, 

Gomes et al (2008) arī apgalvo, ka Hg R, kura vairāk pārstāvēta auglīgo vīriešu grupā, 

varētu būt pozitīvās selekcijas piemērs par labu auglības haplogrupas izplatībai 

populācijās.  

Savukārt haplogrupa K* (makrohaplogrupas M9 G alēles variants bez Hg N3a un 

Hg R1a) sastopama 25,3% neauglīgu vīriešu Y hromosomās, taču kontroles grupā šīs 

haplogrupas sastopamība ir daudz mazāka (6,5%). Līdz ar to K* haplogrupa varētu būt 

vairāk raksturīga neauglīgu vīriešu Y hromosomas līnijām (p<0,001) un K* haplogrupu 

varētu nosaukt par “neauglības haplogrupu”. Haplogrupa K* tika atrasta arī Y 

hromosomās dāņu populācijas pārstāvjiem (4,6%), un tās biežums, līdzīgi kā mūsu 

pētījumā, bija daudz lielāks neauglīgo dāņu vīriešu (28%) vidū salīdzinājumā ar kontroles 

grupu (Krausz et al., 2001a). Eiropā K* klastera haplogrupas (L,N,O,P,R) ir pārstāvētas 

ļoti bieži. Īpaši bieži tās ir pārstāvētas Ziemeļeiropā, tā, piemēram, sāmu populācijā tās 

izplatība ir 46%, somu populācijā 63%, Baltijas valstīs > 70% (Latvijā 80%). Savukārt 

klastera augstā izplatība ziemeļu un austrumu Baltijas reģionos kontrastē ar pārējo 

Eiropas daļu. Ģermāņu valodās runājošās Ziemeļeiropas populācijās K klasteris 

sastopams retāk: Vācijas populācijā 6%, Ziemeļzviedrijas – 8%, Gotlandes – 8%, Dānijas 

– 4,6%, Norvēģijas – 4%. Tas, ka šis klasteris ir izplatīts gan somugru, gan baltu, gan 
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ģermāņu valodās runājošajās populācijās, liecina par labu faktam, ka atrastā asociācija 

varētu būt primāri ģeogrāfiska. Pēc Krausz et al (2001) domām, K* haplogrupas augsto 

sastopamību Dānijas neauglīgo vīriešu vidū (28%) var skaidrot divējādi. Pirmkārt, varbūt 

šī Y hromosomas līnija patiešām ir saistīta ar samazinātu spermatozoīdu skaitu, otrkārt, 

atšķirības analizēto paraugu kopās varbūt ir saistītas ar lokālām ģeogrāfiskām K* Y 

hromosomas līnijas izplatības īpatnībām. Par ģeogrāfisko faktoru ietekmi šīs asociācijas 

gadījumā jādomā un jāpierāda, ka to var izslēgt, jo iepriekš literatūrā ir aprakstīti 

gadījumi par kļūdaini interpretētu Y haplogrupu saistību ar vīriešu neauglību, lai gan 

patiesais cēlonis bija Y hromosomas ģeogrāfiska izplatība (Kuroki et al., 1999; Previdere 

et al., 1999). Lai parādītu, ka Latvijas neauglīgo vīriešu populācijā asociācija ar K* 

haplogrupu ir saistīta ar neauglību un etnoģeogrāfiskie faktori ir izslēgti mūsu pētījumā, 

jāaplūko iepriekš minētais kļūdainais eksperiments. Jau 1999. gadā tika publicēti dati par 

Itālijas populācijas pētījumiem un iespējamo haplogrupas P (Hg-P; K* apakšgrupas 

haplogrupa) asociāciju ar neauglību. Statistiski ticamus rezultātus izdevās parādīt, pētot P 

haplogrupas izplatību. Hg-P sastopamība kontroles populācijas paraugos bija 42%, 

savukārt neauglīgu vīriešu paraugos šīs haplogrupas biežums bija 24% (Previdere et al., 

1999). Taču šajā pētījumā neauglīgu vīriešu paraugi galvenokārt tika iegūti no Centrālās 

Itālijas, bet kontroles paraugi pārstāvēja dažādus Itālijas reģionus. Vēlāk tika veikts 

pētījums, kurā kontrolgrupas paraugi tika izvēlēti no Centrālās Itālijas. Tad P haplogrupas 

izplatība abās paraugkopās – gan neauglīgu vīriešu (26%), gan kontroles grupā (27%) 

bija ļoti līdzīga un statistiski ticamas atšķirības neparādīja (Tyler-Smith, 2008). Savukārt 

Latvijas neauglīgo vīriešu un arī Dānijas populācijā (Krausz et al., 2001a) novērotais 

atšķīrās no minētās situācijas, jo tieši auglīgo vīriešu grupā K* haplogrupu sastop daudz 

retāk nekā neauglīgo pacientu grupā. Tā kā Latvijas pētījumā neauglīgie vīriešu paraugi 

pārstāv visu Latvijas populāciju un salīdzinājumā izmantotie kontroles grupas paraugi arī 

pārstāv visu Latvijas populāciju, un starp Latvijas reģioniem nepastāv atšķirības K* 

haplogrupas izplatībā, tad iegūtie rezultāti liecina par labu Y haplogrupas K* asociācijai 

ar vīriešu neauglību. K* haplogrupas saistību ar vīriešu neauglību ir noteikuši arī citi 

zinātnieki, tā, piemēram, Lu ar kolēģiem, pētot Ķīnas populāciju, atklāja, ka K* 

haplogrupa biežāk izplatīta neauglīgo vīriešu (2,8%) grupā, salīdzinot ar auglīgo vīriešu 

(0,78%) grupu, un, veicot statistisko salīdzinājumu, tika noteiktas nozīmīgas un statistiski 
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ticamas atšķirības (0,028) (Lu et al., 2007). Dāņu pētījumā tikai pierādīts, ka lielākajai 

daļai neauglīgo vīriešu, kuri piederēja K* haplogrupai, novēro samazinātu spermatozoīdu 

skaitu (azoospermija, oligozoospermija). Līdz ar to var secināt, ka K* līnijām ir zema 

reproduktīvā veiksme, un, ja netiktu pielietota mākslīgās apaugļošanas procedūra, tad 

šādas Y hromosomas samērā ātri izzustu no populācijas negatīvas selekcijas dēļ. Krausz 

et al. (2001) izsaka hipotēzi par Dānijas populāciju, ja Hg K biežums auglīgo vīriešu vidū 

ir 5%, un pieņemot, ka šīs Y hromosomas līnijas vidējā selektīvā pielāgotība ir 0,5, tad 

iespējams, ka K* līnija izzustu no dāņu populācijas 12 paaudžu laikā. Līdzīgi varētu 

spriest par Latvijas populācijā sastopamo Hg K* (6.5%), un negatīvo selekciju pret šo 

haplogrupu. Tomēr K* haplogrupas reproduktīvo veiksmi ir grūti konstatēt, veicot 

vienkāršotus aprēķinus, jo to ierobežo vairāki faktori – tādi kā Hg K* hromosomas 

migrācijas trūkums no apkārtējām populācijām, un ne visas K* apakšhaplogrupas ir 

vienlīdz jutīgas pret šo efektu. Jau iepriekš pieminēts, ka K* ietver vairākas 

apakšhaplogrupas, no kurām N3 un R1 ir ar labu reproduktīvu veiksmi, bet, kā pierādīts 

mūsu pētījumā, tieši citas Y hromosomas K* klastera apakšhaplogrupas ir raksturīgas 

pacientiem ar spermatoģenēzes traucējumiem, kas padara K* par iespējamo neauglības 

riska haplogrupu.  

Mūsu pētījumā statistiski ticamas atšķirības (p<0,001) novēro M9-C alēli 

saturošiem Y hromosomas variantiem, salīdzinot kontroles grupas un neauglīgo vīriešu 

DNS paraugus. M9-C alēles varianti raksturīgi diviem Y hromosomas klasteriem – DE* 

un F* (G, H, I, J). Izņēmums ir Hg I, kas pieder F* M9-C, ir retāk sastopama neauglīgiem 

pacientiem, bet neparāda statistiski ticamas atšķirības, salīdzinot ar kontroles grupu. M9-

C alēles neauglīgo vīriešu DNS paraugu grupa ir ļoti heterogēna, un ir nepieciešami 

papildu pētījumi, taču, pamatojoties uz literatūras datiem, var spriest, ka arī DE* un F* 

klasteriem ir noteikta saistība ar vīrieša auglību.  

Lai novērtētu, kura Y hromosomas haplogrupa predisponē neauglībai vai pasargā 

pret neauglību, Arredi et al veica Y hromosomas haplogrupu analīzi neradnieciskiem 

Ziemeļitālijas neauglīgajiem vīriešiem (31 DNS paraugs), kuru Y hromosomā novēro 

AZFc rajona mikrodelēcijas. Iegūtie dati tika salīdzināti ar kontroles grupu, kas 

pārstāvēja auglīgus Ziemeļitālijas vīriešus (93 paraugi). Šajā pētījumā biežāk novērotais 

Y hromosomas variants neauglīgo vīriešu DNS paraugos (32%), salīdzinot ar kontroles 
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grupu (10%), bija E haplogrupa (p<0,01). E haplogrupas sastopamība auglīgo 

Ziemeļitālijas vīriešu populācijā (10%) atbilst arī Hg E izplatībai vairākās paaudzēs šajā 

reģionā dzīvojošajiem vīriešiem. Arī citos Itālijas reģionos šī haplogrupa sastopama retāk 

nekā analizēto neauglīgo vīriešu DNS paraugos (Dienviditālijā <25%). Šie novērojumi 

pamato, ka DE* klastera E haplogrupa ir saistīta ar neauglību. Hg E Y hromosomas 

struktūras molekulārā analīze liecina par to, ka šī Y hromosomas līnija ir vairāk pakļauta 

b2/b4 (pilna AZFc rajona) mikrodelēcijām nekā citas Y haplogrupas (Arredi et al., 2007). 

Varētu domāt, ka jānotiek izlasei pret šo haplogrupu, tomēr šo negatīvo selekciju 

nenovēro. E haplogrupa ir plaši izplatīta Austrum- un Ziemeļāfrikā, Tuvajos Austrumos 

un Eiropā (Cruciani et al., 2004). Spermatoģenēzes traucējumus izraisošo Y hromosomas 

AZFc rajona mikrodelēciju biežums deletētās Y hromosomās ir mazāks par 0,03%, kas 

apmēram atbilst de novo delēciju rašanās frekvencei, bet tomēr ir nepietiekami augsts, lai 

selekcija dominētu pār gēnu dreifu (Repping et al., 2003). Turklāt selekcijas efektu 

izvērtēšanu apgrūtina dažādu neauglības variantu eksistēšana, kas visi ir saistīti ar AZFc 

delēcijām (no oligozoospermijas līdz azoospermijai un daļēju AZFc delēciju gadījumā 

pat līdz normospermijai).  

Pretēji tam, ka E haplogrupas biežums ir palielināts Y hromosomas mikrodelēciju 

gadījumā, J haplogrupa ir mazāk sastopama šo pacientu grupā (3%, Arredi et al., 2007). 

Savukārt kontroles populācijā J haplogrupas biežums ir 15%. Lai gan minētā atšķirība 

nav statistiski ticama, tomēr molekulārā Hg J varianta struktūra norāda, ka Y 

hromosomas, kuras pieder Hg J, aizsargā pret Y mikrodelēcijām. Hg J līnijas nesatur 

L1PA4. L1PA4 ir LINE elements (long interspersed nuclear element), kas insertēts Y 

hromosomas cilvēka endogenā retrovīrusa HERV (human endogenous retroviral DNA 

sequences) sekvencē, kas savukārt atrodas AZFa lokusā. Tā kā evolūcijas gaitā Hg J Y 

hromosomas variants radies pateicoties L1PA4 delēcijai (pierāda bialēliskā Y 

hromosomas marķiera 12f2 delēcija), līdz ar to šajās līnijās nevar notikt 

intrahromosomālās homologās rekombinācijas, kuru rezultātā tiktu zaudēts AZFa rajons 

(Jobling et al., 1998; Kamp et al., 2000). 

Ziemeļitālijas pētījumam līdzīgu analīzi veikusi arī cita zinātnieku grupa Yang 

vadībā (Yang et al., 2008). Šajā gadījuma tika veikta Ķīnas neauglīgo vīriešu un vispārējā 

populācijā sastopamo Y hromosomas haplogrupu analīze. Pētījumā novērotas nozīmīgas 
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atšķirības Y haplogrupu izplatībā auglīgo vīriešu un neauglīgo (azoospermija, 

oligozoosapermija) vīriešu grupās. Lai izslēgtu gadījumu, kad pētījumā iekļautā auglīgo 

vīriešu kontroles grupa neatspoguļo vispārīgo populāciju, tika salīdzināta haplogrupu 

izplatība gan auglīgiem kontroles paraugiem, gan DNS paraugiem, kas pārstāv vispārīgo 

populāciju un kuru auglības statuss nav zināms. Atšķirības starp minētajām grupām 

netika novērotas, kas liecina par to, ka kontroles grupa atspoguļo pētīto populāciju. 

Pētījumā tika noteikts, ka haplogrupas C un DE* ir vairāk pakļautas AZFc rajona deļējām 

delēcijām, bet turpretim O3* pasargā no šīm delēcijām. Šo haplogrupu pārstāvēto Y 

hromosomu molekulārie pētījumi liecina par noteiktu daļēju AZFc rajonu variantu 

klātbūtni šajās Y līnijās. Tā, piemēram, Hg DE* varētu būt uzņēmīgāka pret 

DAZ1/DAZ2/CDY1a gēnu delēciju AZFc rajonā, savukārt O3* haplogrupa pasargā pret 

šo gēnu delēciju. Savukārt Hg C līnijas vairāk pakļautas DAZ1/DAZ2/CDY1b delēcijām 

(Yang et al., 2008). Y hromosomai piemītošā patrilokalitāte ir galvenais faktors, kas 

nosaka tās piederību konkrētam ģeogrāfiskam reģionam – populācijai. Tādejādi veicot 

plašu Y haplogrupu un daļējo AZFc rajona delēciju variantu analīzi dažādās populācijās, 

būtu iespējams precizēt un atrast noteiktu Y haplogrupu variantu saistību ar 

spermatoģenēzes traucējumiem (Novaro-Costa et al., 2010). Līdz ar to var secināt – ļoti 

iespējams, ka eksistē noteiktas Y hromosomas strukturālās izmaiņas, kas pārstāv 

noteiktas Y haplogrupas un ir saistītas ar vīrieša neauglību.  

Negatīvo selekciju pret retiem haplotipiem, kas ir saistīti ar samazinātu 

reproduktīvo veiksmi, iespējams papildus skaidrot ar šobrīd vēl nenoskaidrotiem 

apkārtējās vides faktoriem. Līdz ar to negatīvā selekcija varētu darboties uz Y 

hromosomas līnijām, kas varētu radīt strukturālus pārkārtojumus vai polimorfismus Y 

hromosomai specifisko gēnu kodējošajās secībās vai gēnu kopiju skaita izmaņas Y 

hromosomas gēnu saimēs, kas savukārt izmainītu normālu spermatoģenēzi (Krausz et al., 

2001a). Tādēļ turpmāki Y hromosomas pētījumi ir nepieciešami, lai noskaidrotu 

molekulāros mehānismus, kas varētu būt atbildīgi par šo negatīvo selekciju.  
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5. Secinājumi 
 

 

1. Lai noteiktu vīriešu reproduktīvās patoloģijas molekulāri ģenētiskos cēloņus tika 

veikta Y hromosomas mikrodelēciju, Y hromosomas haplogrupu, un gēna CFTR 

fragmentu sekvenču analīze. 

2. Latvijā Y hromosomas AZF rajona mikrodelēciju biežums vīriešiem ar 

idiopātisku neauglību ir 5%, un AZF mikrodelēcijas novēro smagu neauglības 

formu – azoospermijas vai oligozoospermijas gadījumā. 

3. Izveidots algoritms, kas var palīdzēt ārstiem, kuru redzeslokā ir pacienti ar 

neauglības problēmu, atlasīt tos neauglības gadījumus, kad ir svarīgi noteikt Y 

hromosomas mikrodelēcijas. 

4. Aprobēta un ieviesta spermatoģenēzes traucējumu molekulārā analīzes metode, ar 

kuras palīdzību Latvijā būs iespējams diagnosticēt mikrodelēcijas Y hromosomas 

AZF rajonos. 

5. Atrastas statistiski ticamas atšķirības neauglīgu vīriešu un kontroles grupas Y 

hromosomas haplogrupu izplatībā, kas liecina par noteiktu Y hromosomas 

variantu – “neauglības” haplogrupu iespējamību. 

6. Analizētās gēna CFTR mutācija delF508, mutācija R117H, kā arī 8. introna poli-T 

un poli-TG polimorfismi neparāda saistību ar vīriešu neauglību, kas norāda uz to, 

ka šīm mutācijām un polimorfismiem nav tieša ietekme uz spermatoģenēzes 

procesu.  

7. Izstrādāti ieteikumi pacientu ar neauglību ģenētiskajai konsultēšanai.  
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Pielikums Nr. 1.  
 

 

 

 
 

 

1. attēls. Vienkāršots Y hromosomas haplogrupu filoģenētiskais koks. Haplogrupas 

nosakošo polimorfismu/marķieru nosaukumi parādīti uz līnijām; dažām haplogrupām 

papildus arī attēla apakšējā kreisajā stūrī. Y hromosomas haplogrupu nosaukumi norādīti 

filoģenētiskā koka atzarojumu galos. Atzarojuma garums nav proporcināls marķieru 

skaitam vai to izcelšanās vecumam  (pēc Karafet et al., 2008). 
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Pielikums Nr. 2.  
 

 

2. attēls. Apstiprinājums par piedalīšanos EMQN organizētajā laboratoriju 

kvalitātes kontroles testēšanā. RSU Molekulārās ģenētikas laboratorijā (Nr. 0468) 

anonīmiem EMQN atsūtītiem paraugiem, tika pareizi noteikti genotipi – konkrētu AZF 

rajonu mikrodelēciju klātbūtne vai to trūkums, kā arī izveidota kvalitatīva atskaites forma 

pacientiem (pielikumi 2a-2c), kurā precīzi atspoguļotas rekomendācijas attiecīgo 

mikrodelēciju gadījumā. Pēc EMQN speciālistu izvērtējuma RSU Molekulārās ģenētikas 

laboratorijā realizētā Y hromosomas mikrodelēciju diagnostikas un interpretācijas 

precizitāte tika novērtēta ar 2 punktiem (maksimālais punktu skaits par genotipa precīzu 

noteikšanu un 1,67 punktiem par interpretāciju. 
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Pielikums Nr. 2.a 

Laboratory  

Nr. 0468  
 

 

Report of molecular genetics investigation    11/01/2010 

 

 

 

Patient(s):  Lorenco MALPIGHI (8/12/1973; # 09006024) 

 

 

Indications:  Azoospermia. Analysis requested in preparation of TESE/ICSI. 

 

 

Analyses: Diagnosis of microdeletions of the Y 

chromosome, by two multiplex PCR 

amplifications of Y chromosome AZF region. 

Material tested:  

lyophilised DNA 

 

Sample received: 29/10/2009 

 

 

 

Result: 

 

Deletion of AZFb region  

 

 

Results of Y chromosome microdeletion analysis in tabular form: 

 

Analysed 

STS loci 

internal 

PCR 

control 

control for 

testis-

determining 

factor 

 

AZFa 
 

AZFb 

 

AZFc 

ZFX/ZFY SRY sY84 sY86 sY127 sY134 sY254 sY255 

present/absent present present present present absent absent present present 

 

 

Interpretation:  Deletions of both Y chromosome STS markers sY127 and sY134 

indicated complete deletion of AZFb region on Y chromosome. AZFb 

deletions are associated with no sperm retrieval. TESE/ICSI is not 

recommended in this case. 

 

 
Laboratory director 

 
Analyses performed by: A.P. 
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Analysis requested by: EQMN 

Pielikums Nr. 2.b 

Laboratory  

Nr. 0468 
 

Report of molecular genetics investigation    11/01/2010 

 

 

 

Patient(s):  Christofer LEE (05/05/1968; # 09006023) 

 

 

Indications:  Severe azoospermia. Analysis requested as part of the diagnostic work-up 

for couple’s infertility. 

 

 

Analyses: Diagnosis of microdeletions of the Y 

chromosome, by two multiplex PCR 

amplifications of Y chromosome AZF region. 

Material tested:  

lyophilised DNA 

 

Sample received: 29/10/2009 

 

 

 

Result: 

 

No microdeletions of the Y chromosome detected  

 

 

Results of Y chromosome microdeletion analysis in tabular form: 

 

Analysed 

STS loci 

Internal 

PCR 

control 

Control for 

testis-

determining 

factor 

 

AZFa 

 

AZFb 

 

AZFc 

ZFX/ZFY SRY sY84 sY86 sY127 sY134 sY254 sY255 

present/absent present present present present present present present present 

 

 

Interpretation:  There could be another reason of couple infertility in this case, since 

microdeletions of the Y chromosome were not found in analysis of 

patients DNA sample (incidence of Y chromosome microdeletions is in 

infertile patients is low ~ 2-10 %). 

 
Laboratory director 

 
Analyses performed by: A.P. 
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Analysis requested by: EQMN 

Pielikums Nr. 2.c 

Laboratory  

Nr. 0468 
 

Report of molecular genetics investigation    11/01/2010 

 

 

 

Patient(s):  Laszlo FEKETE (03/03/1977; # 084274) 

 

 

Indications:  Azoospermia. Analysis requested in preparation of TESE/ICSI. 

 

 

Analyses: Diagnosis of microdeletions of the Y 

chromosome, by two multiplex PCR 

amplifications of Y chromosome AZF region. 

Material tested:  

lyophilised DNA 

 

Sample received: 29/10/2009 

 

 

Result: 

 

Deletion of AZFc region  

 

 

Results of Y chromosome microdeletion analysis in tabular form: 

 

Analysed 

STS loci 

 

internal 

PCR 

control 

control for 

testis-

determining 

factor 

 

AZFa 

 

AZFb 
 

AZFc 

ZFX/ZFY SRY sY84 sY86 sY127 sY134 sY254 sY255 

present/absent present present present present present present absent absent 

 

Interpretation:  Absence of both Y chromosome STS markers sY254 and sY255 indicates 

deletion of entire AZFc region. Histological picture of the testis is variable 

in such cases and sperm can be found in the testis and/or in the ejaculate. 

TESE/ICSI can be attempted in this case. However AZFc deletions could 

be transmitted to the male offspring if assisted reproduction is performed 

(the sons of patient will be also infertile). 

 
Laboratory director 

 
Analyses performed by: A.P. 
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