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ANOTĀCIJA 
Ādas melanoma ir ļaundabīgs audzējs, kura attīstību ietekmē apkārtējās vides 

mijiedarbība ar cilvēka pigmentācijas fenotipu un genotipu. Melanomas incidence un 

mirstība joprojām turpina pieaugt baltādaino populācijā visā pasaulē. Melanomas 

prognozi galvenokārt nosaka pacienta klīniskie un audzēja histoloģiskie parametri. 

Savukārt melanomas attītības risks ir saistīts ar mutācijām gēnos CDKN2A un CDK4, 

kā arī polimorfismiem  MC1R gēnā.  

Pētījuma mērķis bija izvērtēt melanomas epidemioloģiju, kā arī klīniskos un 

histoloģiskos parametrus saistībā ar slimības prognozi, un noteikt melanomas 

ģenētiskos riska faktorus Latvijas populacijā.  

Retrospektīvajā pētījumā tika apkopoti dati par 984 melanomas pacientiem, kuri 

ir ārstējušies Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Latvijas Onkoloģijas 

centrā (RAKUS LOC) laika posmā no 1998. līdz 2008. gadam. Ģenētiskajā analīzē tika 

iekļauti 228 pacienti. Pacientiem ar atkārtotiem melanomas, aizkuņģa dziedzera vai 

smadzeņu audzēju gadījumiem ģimenē, kā arī gados jauniem pacientiem (≤40 g.) un 

pacientiem ar multiplām primārām melanomām tika izanalizēts gēns CDKN2A un gēna 

CDK4 2. eksons. Divsimts melanomas pacientiem un 200 kontroles personām tika 

nosekvenēts arī MC1R gēns.  

Melanomas incidence RAKUS LOC pētāmajā laika periodā ievērojami pieauga 

(koeficents=0,56; 95%CI=0,15-1,05; p=9,67x10-3). Biežāk konstatēja nodulāras 

melanomas (39,2%) un melanomas ar čūlošanu (45,2%). Melanomas vidējie Breslow 

biezumu rādītāji pa gadiem samazinājās (koeficients=-0.37; 95%CI=-0,60 līdz -0,15; 

p=0,), lai gan audzēja vidējais biezums joprojām saglabājas ļoti augsts - 6,0 mm. 

CDKN2A gēnā tika atklāta mutācija – 5 bāzu pāru delēcija (c.-20676_- 

20682delGTACG) gēna CDKN2A/p14ARF promoterā, kas ir pirmais gadījums, kad 

melanomas pacientam Latvijā konstatē mutāciju CDKN2A gēnā. Tika atrasta arī otrā un 

trešā ģimene ar gēna CDK4 R24H mutāciju. MC1R gēna analīzē tika konstatēti 26 

dažādi polimorfismi, no kuriem četri - Val60Leu, Val92Met, Arg151Cys un 

Arg160Try, bija saistīti ar paaugstinātu melanomas attītības risku Latvijas populācijā, 

un melanomas riks to nēsatājiem pieauga 2-4 reizes. Turklāt lielāks risks bija personām 

ar tumšiem matiem un III/IV ādas tipu.   

Atslēgas vārdi: melanoma, prognostiskie faktori, gēni, risks, mutācijas, 

CDKN2A, CDK4, 9p21, MC1R, polimorfismi. 



 3 

SUMMARY 
 

Cutaneous malignant melanoma (CMM) is a skin cancer that develops through 

the interaction of environmental factors, pigmentation phenotype and genotype. CMM 

incidence and mortality rates are increasing worldwide. The prognosis of CMM is 

mainly determined by the patient’s clinical characteristics and the histological 

parameters of the tumor. The risk of developing melanoma is associated with mutations 

in genes CDKN2A and CDK4 and also MC1R gene polymorphisms.  

The aim of the study was to evaluate the epidemiology, clinical and 

histopathological features of CMM in relation to the prognosis of the disease and to 

assess genetic risk factors for melanoma in Latvian population. 

A retrospective study of a database of 984 CMM patients treated at the Riga 

Eastern Clinical University Hospital Latvian Oncology Center (RAKUS LOC) between 

1998 and 2008 was conducted. The genetic analysis included 228 melanoma patients. 

Gene CDKN2A was analysed in CMM patients with a family history of recurrent 

melanoma, pancreatic and cerebral cancer, young CMM patients (<40 y) and patients 

with multiple primary melanomas. Also, analysis of exon 2 of gene CDK4 was carried 

out. To evaluate the impact of gene MC1R polymorphisms on the risk of melanoma 

gene MC1R was sequenced in 200 melanoma patients and 200 control subjects. 

The study showed a significant increase of melanoma incidence in RAKUS 

LOC during the time between 1998 and 2008 (coefficent=0.56; 95%CI=0.15-1.05; 

p=9.67x10-3).  Nodular CMM (39.2%) was the most common tumor type. Ulceration 

was present in 45.2% of cases. A significant decrease in the mean Breslow thickness of 

the tumors was observed (coefficient = -0.37, 95%CI= -0.60 to -0.15, p=0.005) over the 

study period; however, mean tumor thickness remained high and was 6.0 mm.  

The first mutation in the gene CDKN2A among Latvian melanoma patients, i.e.  5 

bp deletion in the CDKN2A/p14ARF  promoter region (c.-20676_- 20682delGTACG), 

was detected. Analysis of gene CDK4 revealed a second and third Latvian melanoma 

patient with the mutation R24H. Twenty six different MC1R gene polymorphisms were 

identified, four of which - Val60Leu, Val92Met, Arg151Cys and Arg160Try were 

associated with a higher melanoma risk, the increase being 2-4 times. Furthermore, the 

risk was higher in persons with dark hair and skin type III / IV.   

Keywords: melanoma, prognostic factors, genes, mutations, CDKN2A, CDK4, 

9p21, MC1R, polymorphisms. 
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DARBĀ LIETOTIE SAĪSINĀJUMI 

 
ACTH  adrenokortikotropais hormons  

ARF  alternatīvais nolasīšanas rāmis  

ASP  aguti signalizējošais proteīns  

bp  bāžu pāri  

BRAF V-raf peles sarkomas virālā onkogēna homologs B1 

cAMP  

cen. 

cikliskais adenozīna monofosfāts  

centromēra 

CI  ticamības intervāls (angl.val. confidence interval)  

CDK10 ciklīna atkarīgās kināzes 10 gēns 

CDK4  ciklīna atkarīgās kināzes 4 gēns  

CDKN2A  ciklīna atkarīgās kināzes 2A inhibitora gēns  

CDKN2B ciklīna atkarīgās kināzes 2B inhibitora gēns 

CLIP  

CNS 

kortikotropīnam līdzīgais starpdaivas peptīds  

centrālā nervu sistēma 

DBNDD1 angļu val. dystrobrevin binding protein 1 domain containing 1 

DMSO 

DNS 

dimetilsulfoksīds  

dezoksiribonukleīnskābe 

ddNTP  didezoksiribonukleotīdtrifosfāts  

dNTP 

EGF 

EDNRB 

GSTM1 

GSTT1  

HDM2 

HR 

dezoksiribonukleotīdtrifosfāts 

epidermālā augšanas faktora gēns 

endotelīna receptora B gēns 

glutationa S-transferāzes Mu 1 gēns 

glutationa S-transferāzes teta 1 gēns 

angļu val. mouse double minute 2 human homolog 

riska attiecība (angļu val., hazard ratio) 

KITLG 

ĶMI 

cilmes šūnu augšanas faktora ligandas gēns 

ķermeņa masas indekss 

MC1R, MC1R melanokortīna 1. receptors, melanokortīna 1. receptora gēns 

MITF 

MLPA  

mikroftalmijas transkripcijas faktors  

multiplās ligācijas atkarīgo zonžu amplifikācija (angļu val. multiplex 

ligation-dependent probe amplification) 
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MSH  melanocītus stimulējošais hormons  

MTAP, MTAP 

nd 

na 

OCA2 

metiladenozīna fosforilāze, metiladenozīna fosforilāzes gēns 

nav datu 

nav analizēts 

2. tipa acu un ādas albīnisma gēns (angļu val.  oculocutaneous albinism 

type 2 gene) 

OR  izredžu attiecība (angļu val. odds ratio)  

p  ticamības vērtība  

PCR  polimerāzes ķēdes reakcija (angļu val. polymerase chain reaction)  

POMC  proopiomelanokortīns  

Q-PCR 

RNS 

SD 

kvantitatīvā reālā laika polimerāzes ķēdes reakcija 

ribonukleīnskābe 

standartnovirze 

SAP 

SNP  

garneles sārmainā fosfatāze (angļu val. shrimp alkaline phosphatase)  

atsevišķa nukleotīda nomaiņa (angļu val. single nucleotide polymorphism) 

TaqPol  

TNM 

Taq polimerāze (angļu val. Taq polymerase) 

angļu val. tumor (T), lymph node (N), metastasis (M)  

TYR, TYR tirozināze, tirozināzes gēns 

TYRP1  tirozināzes saistītais proteīns 1  

UV 

UVB 

VDR  

XPC 

XPD 

ultravioletais starojums 

ultravioletie stari B 

vitamīna D receptora gēns (angļu val. vitamin D receptor gene) 

angļu val. Xeroderma pigmentosum, complementation group C gene 

angļu val. Xeroderma pigmentosum, complementation group D gene 

Wt  savvaļas tips (angļu val. wild type)  
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IEVADS 
Melanoma ir ļaundabīgākais ādas audzējs, kura attīstību nosaka melanocītu 

patoloģiska proliferācija. Tās sastopamības biežuma un mirstības rādītāji pasaulē, tai skaitā 

arī Latvijā, ar katru gadu pieaug, un straujāk nekā jebkuram citam audzēja veidam. 

Melanoma ir multifaktoriāla slimība, kuras pamatā ir gēnu, indivīda pigmentācijas fenotipa 

un ārējās vides faktoru mijiedarbība. 

Galvenais ārējās vides riska faktors melanomas attīstībā ir ultravioletais 

starojums, kā arī ar to saistītie saules apdegumi, kas īpaši bīstami ir bērnībā un pusaudžu 

vecumā. Nozīmīgākie fenotipiskie riska faktori ir liels dzimumzīmju skaits, kā arī atipiskās 

dzimumzīmes. Tāpat pie fenotipiskajiem riska faktoriem pieskaita vasaras raibumus, gaišu 

ādu un rudus vai blondus matus. 

Attiecībā uz gēniem un iedzimtību, apmēram 10% melanomas pacientu ģimenes 

anamnēzē sastop atkārtotus saslimšanas gadījumus, kas norāda uz slimības 

pārmantojamību. Melanoma tiek pārmantota pēc autosomāli dominantā tipa ar nepilnīgu 

penetranci [Anderson et al., 1991], un ir zināmi divi tā dēvētie augstas penetrances 

melanomas gēni - CDKN2A (ciklīnatkarīgās kināzes inhibitors 2A) un CDK4 

(ciklīnatkarīgā kināze 4). Vairumā ģimeņu mutācijas* ir atrastas CDKN2A gēnā. Savukārt 

mutācijas CDK4 gēnā ir retas un visā pasaulē atrastas tikai atsevišķās ģimenēs. Tomēr ne 

visās ģimenēs ar atkārtotiem melanomas saslimšanas gadījumiem tiek atrastas mutācijas 

minētajos gēnos. Tas liek domāt, ka eksistē arī citi šobrīd vēl neatklāti augtas penetrances 

melanomas gēni. Turklāt bez šiem augstas penetrances melanomas gēniem eksistē arī 

zemākas penetrances gēni, kuros izmaiņas ir sastopamas daudz biežāk, taču tās ir saistītas ar 

ievērojami zemāku slimības attīstības risku. Līdz šim ir identificēts tikai viens nozīmīgs 

zemas penetrances melanomas gēns – melanokortīna 1 receptors (MC1R) gēns, kas nosaka 

noteiktas matu krāsas, ādas tipa, vasaras raibumu un melanomas attīstību [Duffy et al., 

2004; Box et al., 2001].  

Savukārt melanomas prognozi nosaka pacienta klīniskie un audzēja histoloģiskie 

parametri. Noteicošā loma audzēja atklāšanas brīdī ir tā histoloģiskajiem parametriem, 

īpaši, melanomas Breslow dziļumam un čūlošanai. Ņemot vērā to, ka vienīgā efektīvā 

melanomas ārstēšanas metode ir ķirurģiskā, slimības atklāšana tās agrīnajās stadijās 

nodrošina augstākus pacienta dzīvildzes rādītājus. 

• Klīniskajā praksē par mutācijām tiek uzskatītas izmaiņas gēnos, kas izraisa slīmības attīstību, savukārt 

izmaiņas, kas slimību nerada, sauc par polimorfismiem [Cotton, 2002]. 
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1. DARBA MĒRĶIS, UZDEVUMI UN HIPOTĒZE 

 
Darba mērķis 

Izvērtēt melanomas epidemioloģiju, kā arī klīniskos un histoloģiskos parametrus 

saistībā ar slimības prognozi, un noteikt melanomas ģenētiskos riska faktorus Latvijas 

populācijā. 

 

Uzdevumi 

1. Apkopot epidemioloģiskos, klīniskos un histoloģiskos datus par melanomas 

pacientiem, kuri ārstējušies Rīgas Austrumu klīniskās universitātes 

slimnīcas  Latvijas Onkoloģijas centrā (RAKUS LOC) laika posmā no 

1998.-2008. gadam.  

2. Izvērtēt klīnisko un histoloģisko paramentru ietekmi uz melanomas pacientu 

dzīvildzi.  

3. Noteikt pārmantotās melanomas sastopamības biežumu Latvijā. 

4. Izanalizēt mutācijas lokusā CDKN2A un gēna CDK4 2. eksonā melanomas 

pacientiem ar melanomu, aizkuņģa dziedzera un smadzeņu audzējiem 

ģimenes anamnēzē.  

5. Izanalizēt MC1R gēna polimorfismus melanomas pacientiem un kontroles 

personām un noteikt ar MC1R gēna polimorfismiem saistīto melanomas 

attīstības risku.  

 

Darba hipotēze 

Melanomas prognoze ir saistīta ar pacienta klīniskajiem un audzēja 

histoloģiskajiem parametriem, savukārt melanomas attīstības risku ietekmē izmaiņas 

melanomas riska gēnos. 
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2. DARBA ZINĀTNISKĀ NOVITĀTE UN PRAKSTISKĀ 

AKTUALITĀTE 

 
Zinātniskā novitāte 

Latvijā līdz šim nopietni epidemioloģiski pētījumi attiecībā uz melanomu nav 

veikti. Savukārt augstas penetrances melanomas gēni CDKN2A un CDK4 galvenokārt 

analizēti sporadiskās melanomas pacientiem [Pjanova et al., 2007], bet salīdzinoši 

zemākas penetrances gēni līdz šīm nav analizēti vispār. Pētījuma ietvaros tika atklāta 

mutācija gēnā CDKN2A – delēcija gēna CDKN2A/p14ARF promotera reģionā, kas ir 

pirmais gadījums, kad melanomas pacientam Latvijā konstatē mutāciju CDKN2A gēnā. 

Gēna CDK4 analīzē mutācija R24H tika atrasta diviem pacientiem, kas ir jau otrais un 

trešais pārmantotās melanomas gadījums Latvijā ar minēto mutāciju. Haplotipu analīzes 

dati ģimenēs ar gēna CDK4 R24H mutāciju liecina par iespējamu ciltstēva mutāciju 

Latvijas populācijā. 

 

Praktiskā aktualitāte 

Ņemot vērā to, ka melanomas saslimstības biežuma rādītāji pieaug un melanoma 

var būt arī ģenētiski predisponēta, gan pacienti, gan ārsti ir jāinformē par ģenētiskās 

izmeklēšanas iespējām personām ar atkārtotiem melanomas gadījumiem ģimenes 

anamnēzē. Personām ar melanomu ģimenes anamnēzē būtu jāpiedāvā CDKN2A un 

CDK4 gēnu analīze, kas veicinātu paaugstināta melanomas riska personu atklāšanu. 

Minēto gēnu mutāciju nēsātājiem risks saslimt ar melanomu ir augsts, līdz ar to 

ģenētiskā testēšana būtu praktiski lietderīga arī no profilaktiskā viedokļa. Personām ar 

atkārtotiem melanomas gadījumiem ģimenē un ņemot vērā cilvēka personīgo anamnēzi 

attiecībā uz melanomu būtu jāveic regulāras ādas apskates pie dermatologa vai 

onkologa. Augsta riska personu savlaicīga izglītošana par ādas pāšizmeklēšanas 

metodēm un ultravioletā starojuma noteicošo lomu melanomas attīstībā var novērst vai 

attālināt melanomas diagnozi, kā arī nodrošināt labākus dzīvildzes rādītājus ādas 

melanomas attīstības gadījumā. Praktiskas rekomendācijas melanomas paaugstināta 

riska personu izmeklēšanai un izglītošanai, balstoties uz darbā apkopotajiem 

rezultātiem, ir plānots iekļaut Latvijas Melanomas profilakses un terapijas vadlīnijās, 

kas ir tapšanas stadijā. 
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Pētījums veikts sadarbībā ar RAKUS LOC un Latvijas Biomedicīnas pētījumu 

un studiju centru. Tas ir apstiprināts Latvijas Centrālajā Ētikas komisijā un izstrādāts 

sekojošu projektu ietvaros: 

• FP6 projekts: GenoMEL-018702 „Melanomas ģenētiskie un vides riska faktori: 

izpausme uzvedības maiņā” („Genetic and environmental determinants of 

melanoma: translation into behavioural change”);  

• Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta grantu shēmas “Akadēmiskie 

pētījumi” apakšprojekts Nr. EEZ09AP-38 „Molekulāri ģenētiskās izmaiņas ādas 

ļaundabīgās melanomas attīstībā Latvijā”; 

• ESF projekts Nr.2009/0147/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/009. 
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3. LITERATŪRAS APSKATS 
3.1. Melanomas etiopatoģenēze un riska faktori 

Melanoma ir ļaundabīgs audzējs, kas attīstās no pigmentu producējošām šūnām 

melanocītiem, kas pārsvarā lokalizējas ādā, bet ir atrodami arī acīs, ausīs, kuņģa-zarnu 

traktā, centrālajā nervu sistēmā (CNS), kā arī mutes un dzimumorgānu gļotādās. 

Melanocīti ir neliela šūnu populācija, kas veidojas no melanoblastiem, kuri savukārt 

embrionāli veidojas no nervu kores (crista neurale) un migrē uz vairākiem orgāniem un 

audiem, tajā skaitā ādu. Ādā melanocīti izvietojas bazālās membrānas līmenī, kas 

atrodas starp epidermu un dermu. Shematiska ādas uzbūve un melanocītu atrašanās ādā 

ir dota 1.1. attēlā. Melanocīti ir šūnas ar izaugumiem. Tie satur specifiskas ar membrānu 

klātas organellas - melanosomas, kas veidojas ar endoplazmatiskā tīkla un Goldži 

kompleksa starpniecību un sastāv no blīvām pigmenta granulām. Melanosomas ar 

melanocītu izaugumu starpniecību tiek nodotas keratinocītiem [Dālmane, 2004]. 

Melanocītu producētā pigmenta melanīna funkcija ir absorbēt ultravioleto radiāciju un 

pasargāt ādu no iespējamā saules enerģijas radītā bojājuma. 

Cilvēka organismā visvairāk pigmenta ir sejas un muguras ādā, bet vismazāk 

vēdera ādā. Pigmentācija vairāk ir atkarīga no melanosomu skaita, izmēra un 

izvietojuma šūnās, nekā no melanocītu skaita. Gaišādainiem cilvēkiem melanosomas ir 

izvietotas vienkopus šūnas rajonā virs kodola, savukārt cilvēkiem ar tumšu ādu 

melanosomas atrodas izklaidus (3.1. att.).  

Melanoma veidojas nekontrolēti savairojoties melanocītiem. Clark modelis 

apraksta pakāpenisku ādas melanomas attīstību no dzimumzīmes līdz metastātiskai 

melanomai (3.1. tabula). Process, kura laikā normāls melanocīts transformējas 

melanomas šūnā (melanomaģenēze), nav līdz galam izprasts. Iespējams, tas ir 

daudzpakāpju progresējošu ģenētisku izmaiņu process, kas izmaina šūnu proliferāciju, 

diferenciāciju un nāvi, un ietekmē jutību pret ultravioleto staru kancerogēnajiem 

efektiem [Demierre et Nathanson, 2003]. Pēdējie pētījumi vedina uz domām par 

vairākiem melanomas patoģenēzes ceļiem. Melanoma var attīstīties saulei nepakļautajās 

ādas vietās asociācijā ar multiplām dzimumzīmēm un retām sauļošanās epizodēm, tajā 

pat laikā tā attīstās saulei pakļautajās zonās ar mazu dzimumzīmju skaitu un hronisku 

saules ietekmi [Whiteman et al., 2003; Maldonado et al., 2003]. Primāra ādas 

melanoma var attīstīties no dzimumzīmes - priekšteča (t.i. parastais, iedzimtais, 
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atipiskais jeb displastiskais dzimumzīmes tips), bet apmēram 60% gadījumu melanoma 

attīstās de novo, t.i. bez iepriekš eksistējošas dzimumzīmes klātbūtnes.  

 

 
 

3. 1. att. Shematiska gaišas un tumšas cilvēka ādas tipu uzbūve  

No augšas uz leju: SC, stratum corneum (raga slānis); G, stratum granulosum (graudainais slānis); 

S, stratum spinosum (dzeloņainais slānis); B, stratum basale (bazālais slānis); BM, bazālā 

membrāna; D, derma. Šūnu tipi: K, keratinocīti; M, melanocīti; F, fibroblasti [Yamaguchi et al. 

2007] 

 

Par vissvarīgāko apkārtējās vides riska faktoru melanomas attīstībā uzskata dabīgo 

ultravioleto (UV) starojumu. Melanoma, pretēji citiem ādas vēžiem, attīstās uz visnotaļ 

īslaicīgas un epizodiskas insolācijas fona. Piemēram, melanoma ļoti reti sastopama 

bērniem (nav kumulatīvas darbības efekta), savukārt, epizodiskus saules apdegumus 

agrā bērnībā atzīst par ļoti nopietnu riska faktoru melanomas iespējamai attīstībai 

turpmākajā mūžā [Gandini et al., 2005]. Tāpat melanoma biežāk sastopama telpās 

strādājošiem indivīdiem, kuri nav regulāri pakļauti saules stariem, kā arī bieži saulei 

mazatklātās daļās, kas liecina par epizodiskas pārmērīgas pakļautības saulei nozīmi 

melanomas attīstībā. Vienīgais izņēmums, kad nozīme varētu būt hroniskai saules 

ietekmei, ir lentigo maligna melanoma, kas raksturīga vecākiem cilvēkiem saulei 

atklātās ķermeņa daļās: uz galvas, kakla (izpaužas saules kumulatīvais efekts). Lentigo 

maligna melanoma ļoti reti attīstās saulei apslēptos rajonos. UV starojuma nozīmes 
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palielināšanās melanomas izcelsmē saistāma ar pārmaiņām sauļošanās paradumos, 

tieksmi vairāk laika pavadīt svaigā gaisā un bieži citu platuma grādu kūrortos ar pilnīgi 

citiem, organismam neierastiem saules radiācijas apstākļiem un ar samazinātu ozona 

slāņa biezumu, kas nespēj pilnībā pasargāt Zemi no tai raidītā UV starojuma spektra. 

           
3.1. tabula 

Klarka melanomas attīstības modelis [Miller et al., 2006] 
 

 
Audu griezums (krāsvielas: 

hematoksilīns, eozīns) 
 

 
Shematisks attēls 

 
Stadijas apraksts 

Labdabīga dzimumzīme 

  
 

 
Sākotnēji kontrolētas normālu 

melanocītu proliferācijas 
rezultātā veidojas 

dzimumzīme. Uz ādas 
vērojams plakans vai mazliet 
uz augšu izvirzīts vienmērīgi 

brūns, dažkārt ar tumšāk brūnu 
laukumiņu vidū, veidojums. 

Bultas norāda uz 
melanocītiem, kas ir 

izvietojušies bazālajā slānī. 

Atipiska dzimumzīme 

  

 
Nākamajā etapā vēro 

neregulāru augšanu. Šis 
process var attīstīties gan jau 

eksistējošā labdabīgā 
dzimumzīmē, gan de novo. 
Šādiem veidojumiem 
raksturīga asimetrija, 
neregulāras robežas, 

nevienmērīgs krāsojums un 
palielināšanās diametrā. 

Radiālās augšanas fāze 

 
  

 
 
 
Notiek pastiprināta melanocītu 

vairošanās ādas epidermas 
slānī. Dzimumzīme var mainīt 
savu izskatu, tai var parādīties 

reljefs. 
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3.1. tabulas nobeigums 

 
 

Audu griezums (krāsvielas: 
hematoksilīns, eozīns) 

 

 
Shematisks attēls 

 
Stadijas apraksts 

Vertikālā augšanas fāze 

 
 

 
Audzēja šūnas sasniedz 
dermas slāni, veidojot 
paplašinātu izaugumu, 

kas var iesniegties 
taukaudos. 

Metastātiska melanoma 

 
 

 
 

Pēdējā posmā audzēja 
šūnas metastazē 

organismā 

 
UV starojuma nozīmes palielināšanās melanomas izcelsmē saistāma ar pārmaiņām 

sauļošanās paradumos, tieksmi vairāk laika pavadīt svaigā gaisā un bieži citu platuma 

grādu kūrortos ar pilnīgi citiem, organismam neierastiem saules radiācijas apstākļiem 

un ar samazinātu ozona slāņa biezumu, kas nespēj pilnībā pasargāt Zemi no tai raidītā 

UV starojuma spektra. 

Lai noteiktu mākslīgā UV starojuma lomu melanomas attīstībā, 2006. gadā 

Starptautiskā Vēža Pētījumu Aģentūras (The International Agency for Research on 

Cancer) epidemioloģijas ekspertu grupa izvērtēja melanomas un citu ādas audzēju 

attīstības risku solāriju lietotājiem un noskaidroja, ka pakļautība šim riska faktoram 

agrīnā vecumā ir visbīstamākā attiecībā uz audzēja veidošanās risku [Berwick et al., 

2009]. 

Tiek analizēta arī jonizējošā starojuma, ķīmisku vielu, nodarbinātības rūpniecības 

nozarē, diētas, ādas traumatizācijas, imūnsupresīvas terapijas un hormonālas orālas 
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kontracepcijas vai estrogēnu aizstājējterapijas nozīme, taču šo faktoru lomai melanomas 

attīstībā nav vērā ņemamu pierādījumu [Richtig et al., 2007]. 

Pētījumi rāda, ka pastāv arī fenotipiskie melanomas riska faktori. Pie tiem 

pieskaita gaišu ādu – I-II ādas tips (3.2. tabula), zilu/zaļu acu krāsu, blondu/rudu matu 

krāsu, kā arī aktīniskus ādas bojājumus un prekankrozes vai ādas audzējus (melanoma 

vai cits ādas audzējs) personīgajā anamnēzē (Hansson, 2008). Ādas pigmentāciju 

nosaka vairāki faktori, bet noteicošais ir pigments melanīns. Balstoties uz Chaplin un 

Jablonski apgalvojumiem, ādas melanīna pigmentācija ir adaptīva un to nopietni ir 

ietekmējusi dabīgā izlase, tāpēc gaiša āda ir raksturīga reģioniem, kur ultravioletais B 

starojums (UVB) ir sezonāls, bet rajonos ar spēcīgu UVB starojumu cilvēkiem ir tumša 

āda [Chaplin et Jablonski, 2000]. Fitzpatrick ādas tipu skala [Fitzpatrick, 1988] parāda 

ādas jutību pret saules stariem, ļauj izvērtēt cilvēka ādas krāsu un audzēju attīstības 

risku. Šīs fenotipiskās pazīmes nosaka vairāku gēnu mijiedarbība. Ir parādīts, ka 

atsevišķi polimorfismi melanokortīna 1. receptora (MC1R) un tirozināzes (TYR) gēnos, 

kuri saistīti ar pigmentācijas veidošanos, saistīti arī ar paaugstinātu melanomas 

saslimstības risku [Bishop et al., 2009]. Tādēļ visvairāk melanomas saslimšanas 

gadījumu novēro valstīs ar saulainu klimatu, kurās ir liela baltādaino populācija – 

Austrālijā un Jaunzēlandē [Garbe et al., 2009].  

 

3. 2. tabula  

Baltādaino cilvēku ādas tipi atkarībā no iedeguma veidošanās intensitātes un 
saistībā ar melanomas risku [Fitzpatrick, 1988] 

 
Ādas tips Iedegums Melanomas risks 

I Parasti apdeg, nekad 
neveidojas iedegums; 

rudi mati, vasaras 
raibumi 

 

Palielināts 

II Parasti apdeg, minimāls 
iedegums; zilas, zaļas 

vai pelēkas acis 

Palielināts 

III Bieži apdeg, iedegums 
veidojas pakāpeniski 

Mērens 

IV Reti apdeg, labi veidojas 
iedegums 

Nav īpaši palielināts 

 

Multiplas dzimumzīmes un atipisko jeb displastisko nēvusu klātbūtne ir ļoti 

būtiski riska faktori melanomas attīstībā. Indivīdiem, kuriem dzimumzīmju skaits ir 
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liels, t.i. ≥40 uz muguras ādas, nepieciešama minimāla saules gaismas ekspozīcija, lai 

uzsāktos karcinoģenēzes process, pretēji cilvēkiem, ar mazāku dzimumzīmju skaitu 

[Berwick et al., 2009; Hansson et al., 2008]. Atipisko dzimumzīmju definīcija joprojām 

rada plašas diskusijas, un precīzāk dzimumzīmes raksturu ļauj izvērtēt dermatoskopiska 

vai histoloģiska veidojuma izmeklēšana. Par atipisku parasti uzskata dzimumzīmi ar 

nelīdzenām vai neskaidrām malām, vairāku pigmentu klātbūtni, kas pārsniedz 5mm 

diametrā [Bishop et al., 2007]. Liels atipisko dzimumzīmju skaits tiek dēvēts par 

atipisko dzimumzīmju sindromu (angļu val. Atypical mole syndrome). Pacientiem ar šo 

sindromu ir lielāks risks saslimt ar melanomu un ģimenēs ar vairākiem melanomas 

gadījumiem bieži vien konstatē atipisko dzimumzīmju sindromu [Bishop et al., 2007].  

Cilvēkiem, kuri jau kādreiz slimojuši ar melanomu ir paaugstināts atkārtotas 

melanomas attīstības risks [Miller et al., 2006]. 

Jau sen ticis ievērots, ka atsevišķās ģimenēs ar melanomu saslimst vairāki 

ģimenes locekļi, kas norāda uz iespējamu ģenētisku predisponētību [Lin et al., 2008]. 

Pētījumos konstatēts, ka 6-12% visu melanomas gadījumu ir novērojami ģimenēs 

[Hansen et al., 2004]. Šajos gadījumos saslimstība ar melanomu var būt saistīta vai nu 

ar līdzīgiem ārējās vides apstākļiem, kuriem pakļautas personas, gan arī ar pārmantotu 

mutāciju kādā gēnā. Melanoma tiek uzskatīta par pārmantotu, ja ģimenē ir vismaz trīs 

saslimšanas gadījumi, bet apgabalos ar zemāku UV starojuma intensitāti, piemēram, 

Ziemeļeiropā, jau gadījumā, ja ģimenē ir divi saslimšanas gadījumi [de Snoo et al., 

2005].  

Līdz šim ir atrasti divi galvenie augstas penetrances melanomas  gēni – 

ciklīnatkarīgās kināzes inhibitors 2A (CDKN2A) un ciklīnatkarīgā kināze 4 (CDK4). 

Visbiežāk pārmantotās melanomas gadījumos – 20 līdz 40% gadījumu – mutācijas 

konstatētas gēnā CDKN2A [Hansen et al., 2004], kura produkti piedalās šūnas cikla 

regulācijā. Daudziem pacientiem ar pārmantoto melanomu konstatē arī lielu 

dzimumzīmju skaitu, kas norāda uz to, ka šīm personām ir palielināta proliferatīvo 

melanocītu populācija [Bishop et al., 2005]. Šī pazīme norāda uz paaugstinātu risku arī 

neatkarīgi no ģimenes slimības vēstures [Thompson et al., 2005]. Pazīmes, kas liecina, 

ka pacientam varētu būt mutācijas CDKN2A gēnā ir – vairāki melanomas saslimšanas 

gadījumi ģimenē, agrs slimības attīstības vecums (<30 gadiem) un vairāki primārie 

audzēji [Bishop et al., 2007]. Aizdomām par ģenētisku predisponētību vajadzētu rasties 

arī gadījumos, ja melanomas pacientam vai tā tuvam radiniekam tiek konstatēts 
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aizkuņģa dziedzera vai nervu sistēmas audzējs [Fargnoli et al., 2006]. Kopumā 

mutācijām CDKN2A un CDK4 gēnos ir atrasta saistība ar saslimstību mazākajā daļā 

melanomas ģimeņu, kas norāda uz to, ka varētu būt vēl kādi melanomas augstas 

penetrances gēni, kuri līdz šim nav identificēti.  

 

3.2. Melanomas epidemioloģiskie aspekti 

Melanoma sastāda tikai 10% no visiem ādas vēžiem, bet salīdzinot ar citiem 

ļaundabīgajiem ādas audzējiem ir visbiežākais nāves cēlonis visā pasaulē, ko nosaka 

audzēja agresīvā augšana, augsts metastazēšanās potenciāls un audzēja rezistence pret 

ķīmijterapiju un staru terapiju [Ibrahim et Haluska, 2009]. Apmēram 90% ar ādas 

audzējiem saistītu nāves gadījumu iemesls ir melanoma.  

 

 

 
 

3.2. att. Melanomas incidence pasaulē uz 100 000 iedzīvotāju, 2008. gada dati 
(Pielāgots no http://info.cancerresearchuk.org/cancerstats/types/skin/incidence/#Malignant) 
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Melanoma biežāk sastopama baltādainiem cilvēkiem, tomēr tā attīstās arī 

cilvēkiem ar tumšāku ādas pigmentāciju. Pasaulē visaugstākie saslimstības rādītāji 

baltādainiem cilvēkiem konstatēti Jaunzēlandē un Austrālijā, kur Kvīnslendas reģionā 

laika posmā no 1998. līdz 2002. gadam konstatēti pat 55 melanomas gadījumi uz 

100 000 iedzīvotāju [Curado et al. 2007]. Tāpat augsti melanomas incidences rādītāji ir 

arī Izraēlā, Havaju salās un ASV dienvidrietumos (3.2. att.).  

 

 
3.3. att. Melanomas incidence uz 100 000 iedzīvotāju Eiropas Savienības valstīs, 2008. 

gada dati  
(Pielāgots no http://info.cancerresearchuk.org/cancerstats/types/skin/incidence/#Malignant) 
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Pētījumi liecina, ka melanoma biežāk sastopama salīdzinoši pārtikušās valstīs un 

sabiedrības slāņos, kuru pārstāvji vairāk dodas atpūsties uz saulainiem reģioniem. Tas ir 

labi novērojams Eiropā, kur augstākie saslimstības rādītāji ir Šveicē (vidēji 19 

saslimšanas gadījumi uz 100 000) un Skandināvijas valstīs (16 - 18 uz 100 000) (3.3. 

att.). Salīdzinoši zemāka saslimstība ir Austrumeiropas reģionā [Curado et al., 2007], 

tomēr, mainoties iedzīvotāju atpūtas paradumiem, kā arī paaugstinoties migrācijas 

līmenim, starpībai ir tendence izlīdzināties. 

 Kopš 20.gadsimta vidus vērojama tendence palielināties melanomas 

sastopamības biežumam abiem dzimumiem un visās vecuma grupās, kas varētu būt 

skaidrojams ar uzlabotu sabiedrības izglītības līmeni un agrīnāku melanomas 

diagnostiku [Kienstra et al., 2007], bet neskatoties uz plāno melanomu īpatsvara 

pieaugumu daudzās valstīs, biezo melanomu daudzums nesamazinās. Katru gadu 

melanomas gadījumu skaits baltās rases pārstāvjiem pieaug par 3 – 7% [Lens et Dawes, 

2004]. 

Pēc pasaules datiem melanoma sievietēm attīstās nedaudz biežāk nekā vīriešiem, 

bet mirstības rādītāji vīriešiem ir augstāki (vīrieši: sievietes – 1,2:1). Vīriešiem 

melanoma biežāk attīstās uz ķermeņa (krūškurvja, muguras), bet sievietēm - uz kājām, 

īpaši apakšstilbiem. 

Augstāki izdzīvošanas rādītāji pacientiem ar ādas melanomu ir attīstītajās valstīs 

( ASV – 91% - US Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) dati, Eiropā – 

81%), salīdzinot ar mazattīstītajām valstīm (apmēram 40%). Augstāks izglītotības 

līmenis ir agrākas diagnostikas, ārstēšanas un iespējamas izārstēšanās rezultāts.  

 

3.3. Primārās ādas melanomas veidi 

Vēsturiski primāra ādas melanoma tiek iedalīta 4 galvenajās apakšgrupās:  
1. lentigo maligna melanoma; 

2. virspusēji augoša melanoma (Melanoma superficiale); 

3. akrālā melanoma (Melanoma acrolentiginosa); 

4. nodulāra melanoma (Melanoma nodulare).  

Trijām no tām, izņemot nodulāru melanomu, ir raksturīga atrašanās in situ fāzē, 

kas nozīmē, ka veidojumam pietrūkst bioloģiskā potenciāla, lai veidotu metastāzes, un 

var paiet mēneši vai pat gadi, līdz tiek skarta derma. In situ melanomām raksturīga 

radiāla augšana, respektīvi, veidojums plešas radiālā virzienā, tā rādiuss pakāpeniski 

palielinās, veidojot nevienmērīgu apli [Ivan et al., 2011]. 
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Lentigo maligna melanoma parādās kā pigmentēts ādas plankums, kas 

pakāpeniski palielinās. Šī sākotnējā lēnā horizontālās augšanas fāze tiek saukta par 

lentigo maligna. Veidojuma krāsas variē no gaiši brūnas līdz tumši brūnai vai melnai, 

dažkārt tā virsmā parādās sarkani, zili pelēki vai balti plankumi. Veidojuma malas ir 

neregulāras un var būt robotas. Apkārt veidojumam parasti ir redzamas hronisku saules 

izraisītu bojājumu pazīmes. Veidojumam iespiežoties dermā cauri bazālajai membrānai, 

daļa veidojuma kļūst biezāka vai pat nodulāra. Šāds veidojums tiek saukts par lentigo 

maligna melanomu. Veidojums lokalizējas uz sejas (parasti vaigi, deguns, deniņi vai 

piere), bet dažkārt tas tiek konstatēts arī uz kakla vai vecākiem indivīdiem uz ausīm. 

Virspusēji augoša melanoma parādās kā plakans plankums, kas var kļūt tikai 

nedaudz sataustāms. Tas izplešas laterāli un horizontāli, tam ir neregulāras malas, bieži 

robotas. Sākumā tā virsmā ir redzamas ādas rievas, kas pakāpeniski izzūd. Veidojumam 

ir dažādi brūnas krāsas toņi, kas parasti, bet ne vienmēr, kombinējas ar melnas, sarkanas 

vai zilas krāsas laukumiem. Prognoze ir ļoti laba horizontālās, jeb radiālās augšanas 

fāzes laikā, kas var ilgt no 1 līdz 5 gadiem, bet tā pasliktinās veidojumam pārejot 

vertikālajā augšanas fāzē [Ibrahim et al., 2009], kļūstot biezākam vai nodulāram. 

Visbiežāk tas ir sastopams sievietēm uz kājām un vīriešiem uz ķermeņa, bet var 

lokalizēties arī jebkurā citā ķermeņa vietā. Šie veidojumi biežās sastopami jauniem un 

vidēja vecuma cilvēkiem, biežāk sievietēm. Šis melanomas tips biežāk attīstās 

asociācijā ar atipiskām un citām dzimumzīmēm un ir biežākais melanomas veids [Garbe 

et al., 2009]. 

Akrālā melanoma ir visbiežākais ādas ļaundabīgais ādas audzējs tumšādainajiem 

cilvēkiem un sastāda apmēram 5% no visām melanomām [Ibrahim et al., 2009]. 

Morfoloģiski sākotnēji tā līdzinās lentigo maligna un virspusēji augošai ļaundabīgai 

melanomai, bet invāzija, mezglu veidošanās un metastazēšanās ir ļoti agrīna. Veidojums 

lokalizējas uz plaukstām un uz pēdām, kur bieži netiek pamanīts, tāpēc tiek 

diagnosticēts vēlu, kad jau ir izveidojies asiņojošs mezgls, kas nosaka šī melanomas 

veida sliktu prognozi [Ibrahim et al., 2009].  

Nodulārā melanoma sastāda 15-30% no visiem melanomas gadījumiem. Tā 

veidojas ļoti ātri un ir viens no agresīvākajiem melanomas tipiem. Veidojums attīstās kā 

papula, kas pakāpeniski pārveidojas par mezglu, kas var asiņot, izčūlot un metastazēt. 

Veidojuma robežas ir diezgan vienmērīgas. Dažkārt veidojumam apkārt var būt neliela 

halo zona. Dominējošā krāsa ir melna, bet veidojums var būt arī amelanotisks, 

sarkanbrūns, ar nelielu pigmentāciju. Bieži savas regulārās formas, tekstūras un sārtās 
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nokrāsas dēļ, tie kļūdaini tiek diagnosticēti, kā asinsvadu veidojumi. Nodulārā 

melanoma var parādīties jebkur, bet īpaši uz ekstremitātēm (sievietēm) un ķermeņa 

(vīriešiem). Šai melanomai nav radiālās augšanas fāzes, invāzija notiek vertikāli ab 

initio. Audzējam piemīt trīsdimensiju augšana, tas plešas visos virzienos, kā balons. 

Pleomorfās audzēja šūnas infiltrē epidermu, kas bieži var būt izčūlojusi, un iespiežas 

dermā dažādā dziļumā. Tradicionāli audzējs tiek klasificēts kā epiteloīdo vai 

vārpstveida šūnu audzējs. 

Pēdējos gados tiek daudz diskutēts par šīs melanomas klasifikācijas derīgumu, 

jo tai nav prognostiskas vērtības, un daudzi patologi to vairs neizmanto. 

Melanomu klasificē arī pēc augšanas veida. Radiāla augšana raksturojas ar 

horizontālu, perifēru melanomas izplatību, un tiek uzskatīts, ka tā nosaka zemāku 

metastazēšanās risku. Tā sauktā vertikālā augšanas fāze raksturojas ar invazīvu vertikālu 

melanomas izplatību un augstu metastazēšanās risku. Arī šīs klasifikācijas prognostiskā 

nozīme tiek apšaubīta, jo metastazēšanās riska rādītāji abām šīm fāzēm nav 

viennozīmīgi pārliecinoši [Busam, 2010]. 

Melanomu histoloģiskajā aprakstā kā audzēju raksturojoša pazīme tiek fiksēts 

audzēja šūnu veids. Dažiem retiem melanomas variantiem raksturīgs konkrēts šūnu tips, 

piemēram, kā vārpstveida šūnu melanomas vai spicoīdo (angļu val. spitzoid) šūnu 

melanomas gadījumā. 

Epiteloīdo šūnu melanoma ir biežākais melanomas veids [Ascierto et al., 2000] 

un raksturojas ar epiteloīdo melanocītu klātbūtni. 

Vārpstveida šūnu melanoma ir melanoma ar morfoloģiski dominējošu 

vārpstveida šūnu daudzumu, kas var būt gan izteikti pigmentēta, tā arī amelanotiska. 

Vārpstveida šūnu melanomas paveids ir desmoplastiska melanoma, kurai ir salīdzinoši 

ar citiem melanomu veidiem sliktāka prognoze [Shaw et al., 2006]. 

Nevoīdo šūnu melanoma – melanoma, kas raksturojas ar melanocītu 

proliferāciju, kas līdzinās dzimumzīmei, bet rūpīga histoloģiskā preparāta apskate 

parāda, ka, šie melanocīti ir nenobrieduši, konstatē mitozes un atipisko melanocītu 

sakopojumus.  

Spicoīdo šūnu melanoma pēc savām histoloģiskajām pazīmēm līdzinās Spitz 

dzimumzīmei. Tai raksturīga lielu vārpstveida un epiteloīdu melanocītu klātbūtne un 

epidermas hiperplāzija. Līdz galam nav noskaidrots vai melanomas spicoīdais veids 

ietekmē audzēja bioloģisko uzvedību. 
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Balonšūnu melanoma ir rets melanomas veids, kas raksturojas ar lielām 

epiteloīdām šūnām ar gaišu citoplazmu. Šis melanomas veids netiek uzskatīts par 

prognostiski nozīmīgu [Busam, 2010]. 

Jaukta šūnu tipa melanomām raksturīga vairāku šūnu kombinācija un netipiskas 

stromas izmaiņas. 

 
3.4. Melanomas prognostiskie faktori 

Pēdējo desmit gadu dati melanomas izpētes jomā ir palīdzējuši saprast un 

izvērtēt melanomas prognostiskos faktorus. Lai gan melanomas etioloģija un 

patoģenēze tiek plaši pētīta imūnhistoķīmijas un molekulārās bioloģijas jomā, 

svarīgākie melanomas prognostiskie kritēriji tiek iegūti no primārā audzēja 

histopatoloģiskā vērtējuma. Audzēja biezums un čūlošana tiek uzskatīti par galvenajiem 

prognostiskajiem histoloģiskajiem melanomas faktoriem. Par klīniskajiem 

prognostiskajiem faktoriem uzskata pacienta vecumu, dzimumu un audzēja anatomisko 

lokalizāciju. Daudzi prognostiskie faktori ir savstarpēji saistīti. Iespējams, tuvākajā 

nākotnē arī vairāki molekulārie ģenētiskie faktori ļaus ieskatīties melanomas pacientu 

prognozē. 

 

3.4.1. Klīniskie prognostiskie faktori 

Pacienta vecums tiek uzskatīts par neatkarīgu prognostisko faktoru. Vairākos 

zinātniskos pētījumos pierādīts, ka lielāks pacienta vecums uzskatāms par nelabvēlīgu 

melanomas prognostisku faktoru. Tā piemēram, pigmentētu veidojumu grupas 

(Pigmented Lesion Group) veiktā pētījumā, kurā bija iekļauti 488 pacienti, rezultāti 

liecināja par 10 gadu dzīvildzi 84% gadījumu indivīdiem jaunākiem par 65 gadiem, 

salīdzinot ar 57% gadījumu vecuma grupā virs 65 gadiem [Zettersten et al., 2003]. 

Jāatzīmē arī fakts, ka vecāka gadagājuma populācijai biežāk vērojami biezāki un 

izčūlojuši audzēji, kas pasliktina slimības prognozi.  

Daudzi pētījumi ir pierādījuši, ka sievietēm ar melanomu ir labāka prognoze 

nekā vīriešiem, pat tajā gadījumā, ja ir attīstījušās limfmezglu metastāzes [Homsi et al., 

2005; Tryggvadottir et al., 2010]. Sievietēm biežāk vēro audzējus bez izčūlojuma ar 

anatomisku lokalizāciju uz ekstremitātēm, līdz ar to - labākus dzīvildzes rādītājus. 

Iespējams, ka vīriešiem sliktāka melanomas prognoze skaidrojama ar proporcionāli 

biežāk sastopamām biezākām melanomām nekā sievietēm – attiecīgi 22,5% pret 14,2% 

[Evans et al., 2005; Zettersten et al., 2003]. Kā papildus faktori sliktākai melanomas 
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prognozei attiecībā uz vīriešiem, jāmin retāk pielietota ādas pašizmeklēšanas metode, 

biežāki novēloti ziņojumi ārstam par audzēja simptomiem, kā arī mazāka aktivitāte 

melanomas primārās profilakses jomā un lielāks alkohola un cigarešu patēriņš, 

salīdzinot ar sievietēm [Evans et al., 2005]. Melanomas risks netiek asociēts ar 

hormonālajām svārstībām sievietes organismā (vecums menarche brīdī, pirmās 

grūtniecības/dzemdību brīdī, menopauze, hormonālā aizstājējterapija, hormonālā 

kontracepcija) [Freedman, 2003]. 

Vairākos pētījumos pierādīta korelācija starp melanomas prognozi un 

anatomisko audzēja lokalizāciju, atklājot, ka galvas, kakla un rumpja melanoma 

raksturojas ar sliktāku prognozi nekā ekstremitāšu jaunveidojumi [Kienstra et al., 2005; 

Zettersten et al., 2003]. 

Galvas un kakla rajons reprezentē anatomisku lokalizāciju, kurai raksturīgs 

paaugstināts audzēja recidīvu un metastazēšanās biežums, kā arī samazināti 

izdzīvošanas rādītāji [Bricca et al., 2005].Vairumā gadījumu minētā anatomiskā apvidus 

korelācija ar sliktāku melanomas prognozi, saistāma ar bagātīgu reģionālu asins un 

limfas rites sistēmu. 

 

3.4.2. Histoloģiskie prognostiskie faktori 

Histopatoloģiskā melanomas izvērtējuma stūrakmens balstās uz audzēja 

augšanas veidu, invāzijas mikroskopiskiem līmeņiem un jaunveidojuma biezumu. Šie 

jēdzieni radikāli pārveidojuši izpratni par melanomu pēdējo 40 gadu laikā. Līdz tam 

melanomu uzskatīja par nāves spriedumu pacientam, kam vienīgā ārstēšanas iespēja 

bija paliatīva audzēja ekscīzija, kas gandrīz vienmēr bija izkropļojoša ķirurģiska 

iejaukšanās [Piris et Mihm, 2009 ].  

1970. gadā patologs Alexander Breslow norādīja uz saistību starp melanomas 

biezumu un dzīvildzi – jo virspusējāks ir audzējs operācijas brīdī, jo labāka prognoze. Jo 

biezāks audzējs – jo lielāks metastazēšanās potenciāls un sliktāka prognoze [Clark et al., 

1989]. Mūsdienās audzēja Breslow biezums ir svarīgākais melanomas prognostiskais 

faktors. Breslow audzēja biezums tiek mērīts milimetros no epidermas granulārā slāņa 

līdz audzēja visdziļāk lokalizētajām šūnām dermā. Ja audzēja virsmā konstatē 

melanomas inducētu čūlu, mērījums tiek veikts no čūlas pamatnes līdz audzēja 

dziļākajam melanocītam [Ivan et al., 2011]. Breslow konstatēja 100% dzīvildzi, ja 

melanomas biezums nepārsniedz 0,76 mm, bet tikai 50% 5 gadu dzīvildzi, ja biezums ir 

virs 3,5mm [Du Vivier, 2002]  
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Melanomas invāzijas anatomisko līmeņu sadalījumu ieteica Clark: 

 I līmenis – melanoma in situ (audzējs lokalizējas epidermā); 

II līmenis – virspusēja infiltrācija dermas kārpiņu slānī (stratum papillare); 

III līmenis – invazīva melanoma, kas infiltrē un izplešās dermas kārpiņu slānī; 

IV līmenis – melanomas infiltrācija ādas tīklainajā slānī [Ivan et al., 2011].  

Vēsturiski melanomas invāzijas līmenis pēc Clark, uzrādīja saistību ar pacienta 

dzīvildzes rādītājiem, I .un II audzēja infiltrācijas līmenis dermā noteica labu prognozi, 

bet 3. – 5. līmeņi strauju prognozes pasliktināšanos. Pēdējos gados Clark invāzijas 

līmenis netiek uzskatīts par savrīgu prognostisko  faktoru, jo, piemēram, melanomās ar 

polipoīdu augšanu audzējs var sasniegt ļoti lielus Breslow dziļuma rādītājus bet joprojām 

raksturoties ar III Clark līmeni. Šajā gadījumā Clark invāzijas līmenis zaudē savu 

nozīmīgumu kā prognostiskais faktors [Ivan et al., 2011]. Daudzās valstīs, tai skaitā 

Latvijā, Clark invāzijas līmeni joprojām dokumentē audzēju histoloģiskajos aprakstos, 

bet kopš 2009. gada tas vairs netiek lietots, ka viens no svarīgiem komponentiem 

melanomas stadijas izvērtēšanā [Balch et al., 2009].  

 Izčūlojums ir nākamais melanomas svarīgākais prognostiskais faktors aiz 

Breslow biezuma un tiek uzskatīts par neatkarīgu prognostisku faktoru. Tas ir 

mikroskopiski definējams epidermas pārrāvums visā tās biezumā audzēja ietekmē, bez 

ķirurģiskas iejaukšanās vai traumas anamnēzē. Izčūlojuma klātbūtne primārā audzējā 

tiek asociēta ar agresīvu melanomas augšanu un sliktāku prognozi invazīvu melanomu 

gadījumā, neatkarīgi no audzēja biezuma [Piris et al., 2009]. Informācija par audzēja 

izčūlojumu ir svarīgs histoloģisks melanomas raksturojums, jo uz to joprojām balstās 

melanomas klasifikācija un stadijas noteikšana. 

 Pigmentētām melanomām ir labāka prognoze nekā amelanotiskām [Gualandri et 

al., 2009]. Iespējams, tas saistās ar grūtībām noteikt bezpigmenta veidojuma dabu, kas 

noved pie novēlotas diagnozes. 

 Kā melanomas prognostiskie faktori tiek minēti arī: 1) melanomas augšanas fāze 

(radiāla vai vertikāla); 2) audzēja apasiņotības pakāpe, kas liecina par plāno audzēju 

pāreju vertikālajā fāzē; 3) mikrosatelīti - sīki audzēja šūnu sakopojumi lielāki par 0,05 

mm diametrā, kurus no primārā audzēja atdala dermas retikulārā slāņa kolagēnās 

šķiedras vai zemādas tauki; 4) audzēja mitotiskais indekss (mitožu skaits uz 1mm2); 5) 

regresija, kuru raksturo audzēja audu aizstāšana ar fibrotiskiem audiem, deģenerētām 
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melanomas šūnām, limfocitāra proliferācija, teleangiektāziju veidošanās; 6) distantās 

metastāzes (zemādas, attālo limfmezglu, plaušu vai citu viscerālo orgānu metastāzes); 

7) laktātdehidrogenāzes (LDH) līmenis serumā.  

 

3.5. Melanomas klīniskā klasifikācija 

Klīnikā visplašāk tiek izmantota ādas melanomas TNM klasifikācija, kas balstās 

uz T - primārā audzēja pazīmēm (audzēja biezums (Breslow depth), mitotiskā aktivitāte, 

izčūlojums), N - limfmezglu un M - metastāžu izvērtēšanu. 

1983. gadā American Joint Commitee on Cancer (AJCC) un International Union 

Against Cancer (IUCC) piedāvāja klasificēt melanomu četrās stadijās, iekļaujot audzēja 

biezumu un anatomisku invāzijas līmeni I un II stadijām (lokalizēta ādas saslimšana), 

bet vēlāk rekomendēja balstīties uz Breslow audzēja biezumu un Clark līmeni. III 

stadija iekļāva reģionālos limfmezglus, bet IV – attālu ādu, zemādas, viscerālas, skeleta 

vai CNS metastāzes. 2002. gadā šī klasifikācija tika modificēta pievienojot kā 

prognostiskās pazīmes histoloģisko audzēja izčūlojumu un limfmezglu skaitu ar mērķi 

precīzāk attēlot metastazēšanās risku un pacientu prognozi. 2009. gadā tika nopublicēta 

šīs klasifikācijas pēdējā versija, kurā ir veiktas divas galvenās izmaiņas: ir iekļauts 

mitotiskās aktivitātes indekss un izlemts atteikties no Clark līmeņa, kā melanomas 

progresijas pakāpes raksturojošas pazīmes (3.3. tabula). 

 

3.6. Melanomas riska gēni 

Šobrīd ir zināmi divi augstas penetrances melanomas  gēni - ciklīna atkarīgās 

kināzes inhibitora 2A gēns (CDKN2A) un ciklīna atkarīgās kināzes 4 gēns (CDK4), 

kuru mutācijas ir saistītas ar melanomas attīstību. Taču mutācijas abos minētajos gēnos 

ir atrastas tikai apmēram pusē ģimeņu ar atkārtotiem melanomas saslimšanas 

gadījumiem. Tas nozīmē, ka ir vēl citi šobrīd neatklāti gēni, kuri saistāmi ar melanomas 

attīstību [Fargnoli et al., 2006]. Bez jau pieminētajiem augstas penetrances melanomas 

gēniem, aktīvi tiek meklēti arī zemākas penetrances melanomas gēni. Starp tiem ir tādi 

gēni, kuru produkti piedalās šūnu augšanas un diferenciācijas regulācijā (BRAF, EGF, 

VDR, EDNRB), DNS reparācijā (XPC, XPD, XRCC3), metabolītu detoksifikācijā 

(GSTM1, GSTT1) un pigmentācijas veidošanā (OCA2, MC1R). Taču pagaidām vienīgi 

MC1R gēna gadījumā atsevišķiem tā polimorfismiem ir parādīta saistība ar melanomas 

attīstības risku [Fargnoli et al., 2006]. 
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3.3. tabula 

Melanomas ādas formas stadijas un TNM klasifikācija, balstoties uz AJCC 2009. 

gadā veiktajām izmaiņām [Marsden et al., 2010] 

 
Stadija TNM klasifikācija Histoloģiskās/klīniskās pazīmes 

 
0 TisN0M0 Intraepiteliāla/in situ melanoma 
IA T1aN0M0 <1,0 mm bez izčūlojuma, mitozes < 1/mm2 
IB T1bN0M0 

T2aN0M0 
<1,0 ar izčūlojumu vai mitozēm ≥ 1/mm2  
1,01 – 2 mm bez izčūlojuma 

IIA T2bN0m0 
T3aN0M0 

1,01 – 2 mm ar izčūlojumu 
2,01 – 4 mm bez izčūlojuma 

IIB T3bN0M0 
T4aN0M0 

2,01 – 4 mm ar izčūlojumu 
>4 mm bez izčūlojuma 

IIC T4bN0M0 >4 mm ar izčūlojumu 
IIIA T1-4aN1aM0 

 
T1-4aN2aM0 

Jebkurš Breslow biezums, bez izčūlojuma, 
mikrometastāzes - 1 limfmezgls 
Jebkurš Breslow biezums, bez izčūlojuma, 
mikrometastāzes - 2 – 3 limfmezgli 

IIIB T1-4bN1aM0 
 
T1-4bN2aM0 
 
T1-4aN1bM0 
 
T1-4aN2bM0 
 
T1-4a/bN2cM0 
 

Jebkurš Breslow biezums, ar izčūlojumu, mikrometastāzes 
- 1 – 3 limfmezgli 
Jebkurš Breslow biezums, ar izčūlojumu, mikrometastāzes 
- 2 – 3 limfmezgli 
Jebkurš Breslow biezums, bez izčūlojuma, 
makrometastāzes – 1 palpējams reģionālais limfmezgls  
Jebkurš Breslow biezums, bez izčūlojuma, 2–3 
makroskopiski pozitīvi reģionālie limfmezgli 
Jebkurš Breslow biezums, tranzītmetastāzes un/vai 
satelītmetastāzes bez metastātiskiem limfmezgliem 

IIIC T1-4bN2aM0 
 
T1-4bN2bM0 
 
Jebkurš T, 
 N3M0 

Jebkurš Breslow biezums, ar izčūlojumu, viena 
makroskopiska reģionālā limfmezgla metastāze 
Jebkurš Breslow biezums, ar izčūlojumu, 2–3 
makroskopiski pozitīvi reģionālie limfmezgli 
4 vai vairāk metastātiski mezgli, limfmezglu konglomerāti 
ar ekstrakapsulāru attīstību vai tranzīt/satelītmetastāzes 

IV Jebkurš T, jebkurš 
N, M1a  
Jebkurš T, jebkurš 
N, M1b 
Jebkurš T, jebkurš 
N, M1c 

Metastāzes ādā, zemādā vai limfmezglā/os aiz reģionālo 
limfmezglu zonas, normāls LDH līmenis 
Plaušu metastāzes, normāls LDH līmenis 
 
Visas citas viscerālās metastāzes ar normālu LDH vai 
attālas metastāzes ar paaugstinātu LDH līmeni 

 
 

3.7. Augstas penetrances  melanomas gēni 

3.7.1. CDKN2A gēns un tā produkti 

  CDKN2A gēns (MIM 600160) ir audzēju nomācējgēns. Tas ir biežākais 

mutāciju skartais gēns pārmantotās melanomas gadījumā. Tas genomā atrodas 

hromosomālajā reģionā 9p21, sastāv no četriem eksoniem un kodē divus pilnīgi 
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atšķirīgus proteīnus, kas abi ir iesaistīti šūnas cikla regulācijā. Viens no tiem ir 156 

aminoskābes garš proteīns p16INK4a, kas tiek transkribēts no eksoniem 1α, 2 un 3. 

Proteīns p16INK4a piedalās šūnas cikla G1 - S fāzes pārejas regulācijā, tam piemīt 

audzēja supresora funkcija. Alternatīvā splaisinga rezultātā CDKN2A gēns kodē otru 

alternatīvu proteīnu - p14ARF, kas arī iesaistīts šūnas cikla regulācijā. Proteīns p14ARF 

tiek transkribēts citā nolasīšanas rāmī (ARF) no alternatīva 1. eksona (1β), taču tā paša 

2. un 3. eksona, kā p16INK4a (3.5. att.).  

Šūnas cikls tiek iedalīts 4 galvenajās fāzēs: G1 (sākotnējā augšana), S (DNS 

replikācija), G2 (otrā augšanas fāze) un M (mitoze) (3.4. att.). Pāreju no vienas fāzes 

otrā regulē proteīni ciklīni un enzīmi - ciklīna atkarīgās kināzes. Īpaši stingri tiek 

regulēta pāreja no G1 uz S, jo pēc šī šūnas cikla kontrolpunkta (angļu val. checkpoint), 

šūna neatgriezeniski tiek sagatavota dalīšanās procesam. Nobīdes kontrolpunkta 

regulācijā var izsaukt nekontrolētu šūnu dalīšanos, kas noved pie ļaundabīga audzēja 

veidošanās.  

 

 
 
 

3.4. att. Šūnas cikls [Dehay et al., 2007]  
M fāze – mitoze, notiek kodola dalīšanās un citokinēze, izveidojas divas meitšūnas 

G1 fāze – šūnas augšana, notiek RNS un proteīnu sintēze; R – kontrolpunkts, lai šūna ieietu S fāzē; 

S fāze – DNS replikācija, šūnā dubultojas DNS daudzums; G2 fāze – beigusies DNS replikācija, 

turpinās RNS un proteīnu sintēze 

 

Proteīns p16INK4a inhibē ciklīna atkarīgās kināzes 4 (CDK4) kompleksu. 

Proteīns p16INK4a tieši mijiedarbojas ar ciklīna atkarīgajām kināzēm CDK4 un CDK6 

un bloķē to saistīšanos ar D tipa ciklīniem [Kannengiesser et al., 2009]. Ciklīni 
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saistoties ar ciklīna atkarīgajām kināzēm, izveido kompleksu, kam piemīt kināzes 

aktivitāte [Galderisi et al., 2003]. Aktīvas ciklīna atkarīgās kināzes fosforilē 

retinoblastomas proteīnu (pRb), kas ir nozīmīgs šūnas dalīšanās regulators. 

Paaugstinātas p16INK4a ekspresijas rezultātā pRb fosforilācija tiek inhibēta, eikariotu 

transkripcijas faktors (e2f) saistās ar pRb, izveidojot kompleksu, kas aizkavē šūnas 

ciklu G1 fāzē [Kannengiesser et al., 2009]. Attiecīgi CDKN2A gēna mutāciju gadījumā, 

p16INK4a nespēj efektīgi saistīties ar CDK4 un CDK6, tādējādi pRb tiek fosforilēts, kā 

rezultātā var notikt E2F regulēto gēnu ekspresija un šūnas cikls progresē no G1 fāzes S 

fāzē. Proteīns p14ARF mijiedarbojas ar HDM2 homologo (angļu val. mouse double 

minute 2 human homolog) proteīnu, kurš savukārt saistās ar audzēja supresora proteīnu 

p53 un veicina tā degradāciju (3.6. att.). Dažos pētījumos ir ziņots par iedzimtām 

p14ARF mutācijām 1β eksonā ģimenēs ar atkārtotiem melanomas saslimšanas 

gadījumiem, kas nozīmē, ka arī CDKN2A/p14ARF ir iesaistīts iedzimtās melanomas 

attīstībā, turklāt neatkarīgi no CDKN2A/p16INK4a [de Snoo et Hayward, 2005]. Turklāt 

ģimenēs ar atkārtotiem melanomas saslimšanas gadījumiem p14ARF mutācijas 1β 

eksonā ir saistītas arī ar smadzeņu audzēju attīstību [Goldstein et al., 2006]. 

 

3.7.2. CDKN2A gēna mutācijas 

Mutācijas gēnā CDKN2A ir galvenā identificētā ģenētiskā izmaiņa, kas saistīta 

ar melanomas predispozīciju. Pirmo reizi gēna CDKN2A ģenētisko izmaiņu saistība ar 

slimības attīstību ģimenēs ar vairākiem melanomas saslimšanas gadījumiem tika 

parādīta pagājušā gadsimta 90. gadu vidū [Hussussian et al., 1994; Kamb et al., 1994]. 

Kopš šiem pētījumiem ir identificētas vairāk nekā 60 dažādas ar melanomu saistītas 

mutācijas gēnā CDKN2A, vairāk nekā 190 ģimenēs visā pasaulē [McKenzie et al., 

2010].  

Lielākā daļa CDKN2A gēna iedzimstošo mutāciju, kas atrastas melanomas 

pacientiem, ir nesinonīmas punktveida mutācijas un atrodas galvenokārt gēna 1α un 2. 

eksonos. Dažas no tām atkārtojas un ir tā dēvētās ciltstēva mutācijas [Goldstein et al., 

2006]. Tomēr atrasto mutāciju skaits CDKN2A gēna kodējošās daļās ir salīdzinoši 

neliels pat tajās ģimenēs, kurās melanoma tiek pārmantota saistībā ar 9. hromosomas 

marķieriem. Minētā saistība ar 9. hromosomas marķieriem un nelielais atrasto mutāciju 

skaits gēna kodējošās daļās bija par iemeslu mutāciju meklējumiem gēna nekodējošās 

daļās. 
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3.5. att. Shematiska CDKN2A lokusa uzbūve un funkcijas [Meyle et Guldberg, 2009] 
 CDKN2A lokuss ar alternatīvā splaisinga palīdzību kodē divus atšķirīgus proteīnus - p16INK4A un 

p14ARF, kur p16INK4A veido 1α , 2. un 3. eksoni, bet p14ARF 1β , 2. un 3. eksoni; normā p14ARF saistās 

pie HDM2, bloķējot HDM2-inducēto proteīna p53 degradāciju; mutēts p14ARF veicina p53 

degradāciju; normā p16INK4A saistās pie ciklīna D – CDK4/6 kompleksa, inaktivē minēto 

kompleksu,  neļaujot tam 

fosforilēt RB, attiecīgi mazinot transkripciju; mutēta p16INK4A klātbūtnē kompleksa ciklīns D – 

CDK4/6 inhibīcija nenotiek, kā rezultātā RB fosforilējas, kas noved pie nekontrolētas šūnu 

dalīšanās 
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Mutāciju meklējumu paplašināšana deva rezultātus un ar melanomas attīstību 

saistītas mutācijas atrada gan 5’- netranslējamā reģionā [Liu et al., 1999], gan intronos 

[Harland et al., 2001; Harland et al., 2005], kur tās attiecīgi ietekmē transkripcijas 

iniciāciju un splaisingu. Taču pat ņemot vērā mutācijas gan CDKN2A kodējošos, gan 

nekodējošos reģionos, tās joprojām ir atrastas tikai aptuveni 40% ģimeņu ar trīs un 

vairāk melanomas gadījumiem, un apmēram 10% ģimeņu ar diviem melanomas 

gadījumiem ģimenē [de Snoo et Hayward, 2005].  

Pārmantoto audzēju gadījumos uz iedzimtību bieži vien norāda ne tikai slimības 

atkārtošanās asinsradinieku vidū, bet arī vairāki primāri audzēji, kā arī agrīns 

saslimšanas vecums. Dotā hipotēze pārbaudīta arī melanomas gadījumā. Veikti 

pētījumi, kuros mutācijas CDKN2A gēnā meklētas pacientiem ar vairākām primārām 

melanomām un gados jauniem pacientiem. Atkarībā no pētījuma, tādas tika atrastas 

robežās no 8% līdz 26% analizēto pacientu. Taču vairumam pacientu CDKN2A gēna 

mutācijas bija saistītas arī ar pozitīvu melanomas ģimenes anamnēzi [Blackwood et al., 

2002]. 

CDKN2A gēna mutāciju penetrance plašākajā uz doto brīdi veiktajā pētījumā, ko 

veicis Melanomas ģenētikas konsorcijs (GenoMEL) un kas ir balstīta uz ģimeņu analīzi, 

ir noteikta 30% (95% CI: 12% - 62%) 50 gadu vecumā un 67% (95% CI: 31% - 96%) 

80 gadu vecumā [Bishop et al., 2002]. Savukārt, lai iegūtu labāku priekšstatu par 

melanomas attīstības potenciālo risku populācijā, kas saistīts ar mutācijām CDKN2A 

gēnā, Begg et al. (2005) analizēja CDKN2A gēna mutāciju biežumu melanomas 

pacientu radinieku vidū un noteica, ka mutāciju nēsātājiem melanomas attīstības risks 

50 gadu vecumā sastāda 14% (95% CI: 8% - 22%), 70 gadu vecumā tas ir 24% (95% 

CI: 15% - 34%) un 80 gadu vecumā tas pieaug līdz 28% (95% CI: 18% - 40%). 

Somatiskas mutācijas CDKN2A gēnā ir atrastas daudzos audzēju veidos [Ruas et 

Peters, 1998], kas varētu nozīmēt, ka arī iedzimstošas mutācijas varētu būt saistītas ar 

plašāku audzēju spektru. Tāpēc ģimenēs ar mutācijām CDKN2A gēnā īpaša uzmanība ir 

pievērsta arī citu ne melanomas audzēju attīstībai. Tikko pieminētajā GenoMEL ģimeņu 

kolekcijā lielākā daļa ģimeņu ir predisponētas vienīgi melanomas attīstībai. Taču 

neskatoties uz to, daļā ģimeņu ir arī paaugstināts aizkuņģa dziedzera audzēja attīstības 

risks [Goldstein et al., 2007]. Tā kā mutācijas CDKN2A gēnā, kā kodējošos, tā arī 

nekodējošos reģionos, ir atrastas ne tuvu ne visās ģimenēs, kurās tām potenciāli 

vajadzētu būt, intensīvi tiek meklēts vēl kāds cits melanomas jutības gēns, kas atrastos 
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minētajā reģionā. Viens šāds kandidātgēns ir CDKN2A/ARF, kas kodē proteīnu p14ARF, 

un ir alternatīvā splaisinga produkts no tā paša CDKN2A lokusa (3.5. att.) 
 

1.7.3. CDK4 gēns 

Otrs ar iedzimto melanomu saistītais gēns ir ciklīna atkarīgās kināzes 4 gēns 

(CDK4) (MIM 123829). Tas atrodas 12q14 hromosomā un tā kodējošo daļu veido 8 

eksoni. Iepriekšējās nodaļās minēts, ka p16INK4a ir CDK4 inhibitors. CDK4 ir 

nepieciešams šūnas cikla progresijai – pārejai no G1 fāzes S fāzē. Šis mehānisms ir 

ārkārtīgi svarīgs šūnas DNS bojājuma gadījumā, kad šūnas cikla progresija nav vēlama. 

Mutācijas CDK4 gēna 2. eksonā izjauc p16INK4a un CDK4 kompleksa veidošanos, kā 

rezultātā p16INK4a nespēj inhibēt CDK4 [Coleman et al., 1997; Majore et al., 2008]. 

Rezultātā CDK4 fosforilē retinoblastomas proteīnu (pRb) un notiek šūnas cikla 

progresija.  

CDK4 gēna mutācijas ir salīdzinoši reti sastopamas un skar galvenokārt 

pieminēto 2. eksonu. Līdz šim atrastas 10 ģimenes ar atkārtotiem melanomas 

saslimšanas gadījumiem un mutāciju CDK4 gēnā: divas ASV [Zuo et al., 1996], divas 

Francijā [Soufir et al., 1998; Soufir et al., 2007], pa vienai Norvēģijā, Austrālijā, 

Anglijā [Molven et al., 2005], Itālijā [Majore et al., 2008], Latvijā [Pjanova et al., 

2007], un Grieķijā [Nikolaou et al., 2011]. Visās iepriekš minētajās ģimenēs mutācija 

atrasta CDK4 gēna otrā eksona 24. Kodonā, un tās rezultātā arginīns tiek nomainīts vai 

nu ar cisteīnu (Arg24Cys) melanomas ģimenēs ASV [Zuo et al., 1996], vai histidīnu 

(Arg24His) pārējās ģimenēs.  

Haplotipu analīze, izmantojot mikrosatelītu marķierus CDK4 gēna tuvumā un 

atsevišķu nukleotīdu nomaiņas (SNP) pašā CDK4 gēnā, parādīja, ka atrastajām 

mutācijām nav kopīgas izcelsmes un tās radušās kā minimums divu neatkarīgu 

notikumu rezultātā [Molven et al., 2005].  

Fenotipiski melanomas pacienti ar mutācijām CDK4 gēnā neatšķiras no 

melanomas pacientiem ar mutācijām CDKN2A gēnā, un līdzīgi uzrāda augstu slimības 

penetranci. Atšķirībā no CDKN2A gēna mutāciju nēsātājiem līdz šim nav pierādījumu, 

ka CDK4 gēna mutācijas bez melanomas būtu saistītas ar vēl kādu citu audzēju 

attīstības risku [Molven et al., 2005].  
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3.7.4. Papildus melanomas riska lokusi 

CDKN2A un CDK4 gēnu mutācijas kopā nosaka melanomas predispozīciju 

apmēram pusē ģimeņu ar atkārtotiem melanomas saslimšanas gadījumiem. Taču 

homozigotiskās delēcijas, kas regulāri tiek atrastas melanomas audos 9p21 reģionā, liek 

domāt, ka šajā reģionā bez CDKN2A gēna atrodas vēl kāds cits melanomas riska gēns. 

Pateicoties sekvenču līdzībai un atrašanās vietai līdzās CDKN2A gēnam, par vēl vienu 

potenciālo melanomas riska gēnu kādu laiku tika uzskatīts CDKN2B gēns (kodē 

proteīnu p15INK4b). Taču lielākajās uz doto brīdi veiktajās analīzēs pārmantotas 

mutācijas CDKN2B gēnā nav atrastas [Casula et al., 2003; Laud et al., 2006], kas liek 

domāt, ka CDKN2B gēna loma melanomas attīstībā aprobežojas ar somatiskiem 

defektiem. Līdzīgi pārmantotas mutācijas nav atrastas arī ciklīnatkarīgo kināžu 

inhibitoru kodējošos CDKN2C (kodē proteīnu p18INK4c) un CDKN2D (kodē proteīnu 

p19INK4d) gēnos [Platz et al., 1998; Newton Bishop et al., 1999].   

Kļūstot pieejamai visa genoma analīzei, to intensīvi sāka izmantot arī 

melanomas predispozīcijas pētījumos. Lielākajā uz doto brīdi veiktajā visa genoma 

pētījumā, kurā bija iesaistītas 49 Austrālijas ģimenes ar atkārtotiem melanomas 

saslimšanas gadījumiem, bet kurās nebija atrastas mutācijas zināmajos augstas 

penetrances melanomas CDKN2A un CDK4 gēnos, un kurās slimības saistība ar 9p21-

9p22 hromosomālo reģionu bija izslēgta, tika atklāts jauns melanomas riska lokuss 

hromosomālajā reģionā 1p22 [Gillanders et al., 2003]. Heterozigozitātes zuduma 

analīzes melanomas audos parādīja, ka šajā lokusā esošais gēns visdrīzāk ir audzēju 

nomācējgēns, taču kandidātgēnu sekvenču analīzē neviena pārmantota mutācija netika 

atrasta [Walker et al., 2004]. Vēl vienu potenciālo melanomas riska lokusu 

hromosomālajā reģionā 9q21.32 starp marķieriem D9S922 un D9S152 2005. gadā 

aprakstīja Jonsson et al. Šajā pētījumā viņš bija analizējis trīs dāņu ģimenes ar 

atkārtotiem ādas un acs melanomas saslimšanas gadījumiem, kurās CDKN2A, CDK4, 

BRCA1 un BRCA2 gēnu mutāciju nebija. Taču, izanalizējot visus piecus minētajā 

reģionā esošos gēnus, neviena mutācija, kas pārmantotos saistībā ar slimību, atrasta 

netika. Līdz ar to augstas penetrances melanomas riska gēnu meklēšana joprojām 

turpinās. 
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3.8. Zemas penetrances melanomas gēni 

3.8.1. Melanokortīna 1. receptora gēns 

Bez minētajiem augsta riska gēniem melanomas attīstībā ir iesaistīti arī citi, tā 

dēvētie zemas penetrances melanomas gēni. Vienīgais labi zināmais zemas penetrances 

melanomas gēns ir melanokortīna 1. receptora (MC1R) gēns. MC1R gēns atrodas 

hromosomā 16q24.3 un kodē ar G-proteīniem saistītu transmembranālu receptoru ar 

augstu afinitāti pret α melanocītus stimulējošo hormonu (α-MSH ) (3.6. att.). MC1R 

gēnam ir nozīmīga loma cilvēka pigmentācijas ģenētikā.  

 

 

  

3.6. att. MC1R gēna atrašanās vieta genomā [http://www.genecards.org/cgi-

bin/carddisp.pl?gene=Mc1r] 

 

 

To veido tikai viens eksons, kas kodē 317 aminoskābes garu šūnas 

transmembranālu receptora proteīnu. MC1R ir viens no pieciem melanokortīna 

receptoriem, kas pieder ar G-proteīnu saistīto receptoru apakšgrupas A klasei [Garcia-

Borron et al., 2005]. MC1R proteīna N gals novietots ārpus šūnas, C gals – šūnā, 

savukārt vidējā daļa veido 7 transmembranālus reģionus, kas satur α spirāles (3.7. att.). 

MC1R atrodams dažāda tipa šūnās, tajā skaitā arī melanocītos. MC1R specifiski 

saistās ar diviem melanokortīna peptīdiem, kas tiek sintezēti hipofīzē – α-MSH un 

adrenokortikotropo hormonu (ACTH). Tie veidojas proopiomelanokortīna (POMC) 

šķelšanas rezultātā [Matichard et al., 2004] (3.8. att.).  

α-MSH un ACTH spēj vienlīdz efektīgi saistīties ar MC1R. Saistīšanās rezultātā 

receptors ar G-proteīna α subvienības palīdzību aktivē adenilciklāzi (AC), kas šūnas 

iekšienē izraisa cikliskā adenozīna monofosfāta (cAMP) produkciju. cAMP sintēze un 

tā koncentācijas palielināšanās šūnā izraisa mikroftalmijas transkripcijas faktora  (anglu 

val. microphthalmia transcription factor – MITF) aktivāciju, kas savukārt stimulē 

enzīma tirozināzes transkripciju. Šūnā pastiprināti veidojas eumelanīns un notiek 
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melanocītu proliferācija. Melanoģenēzi regulē arī aguti signalizējošais proteīns (ASP), 

kas ir MC1R antagonists [Matichard et al., 2004].  
 

 

 

 
 

3.7. att. Cilvēka MC1R divdimensionālais modelis [Ringholm et al. 2004] 
 Aminoskābju atlikumi attēloti apļos. Aizpildīts aplis norāda, ka dotajā pozīcijā polimorfisms 

izsauc aminoskābes nomaiņu. Dubults gredzens norāda, ka polimorfisms aminoskābes nomaiņu 

neizsauc. A - Polimorfismam ir stipra asociācija ar gaišu ādu un sarkaniem matiem. B -

polimorfisma gadījumā, αMSH stimulējot MC1R, cAMP produkcija šūnā ir samazināta. C - 

polimorfismam ir vāja saistība ar gaišu ādu un/vai sarkaniem matiem. IL - iekššūnas cilpas, EL - 

ārpusšunas cilpas  

  

α-MSH un ACTH spēj vienlīdz efektīgi saistīties ar MC1R. Saistīšanās rezultātā 

receptors ar G-proteīna α subvienības palīdzību aktivē adenilciklāzi (AC), kas šūnas 

iekšienē izraisa cikliskā adenozīna monofosfāta (cAMP) produkciju. cAMP sintēze un 

tā koncentācijas palielināšanās šūnā izraisa mikroftalmijas transkripcijas faktora  (anglu 

val. microphthalmia transcription factor – MITF) aktivāciju, kas savukārt stimulē 

enzīma tirozināzes transkripciju. Šūnā pastiprināti veidojas eumelanīns un notiek 
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melanocītu proliferācija. Melanoģenēzi regulē arī aguti signalizējošais proteīns (ASP), 

kas ir MC1R antagonists [Matichard et al., 2004].  

 

 
 

 
3.8. att. α-MSH un ACTH veidošanās no proopiomelanokortīna 

Bez α-MSH un ACTH, proopiomelanokortīna (POMC) šķelšanās rezultātā, veidojas arī vairāki citi 

produkti: β-MSH – β melanocītus stimulējošais hormons, CLIP – kortikotropīnam līdzīgais 

starpdaivas peptīds, β-lipotropīns, β endorfīns u.c. [http://edoc.hu-

berlin.de/dissertationen/hegenscheid-katrin-2004-11-22/HTML/chapter1.html] 

 

Melanīna pigmenti – brūnais/melnais jeb eumelanīns un sarkanais/dzeltenais jeb 

feomelanīns tiek sintezēti no tirozīna. Ar MC1R saistītais melanīna sintēzes 

bioķīmiskais ceļš parādīts 3.9. attēlā. Eumelanīns aizsargā ādu pret UV starojuma 

nelabvēlīgo iedarbību, savukārt feomelanīns veido brīvos radikāļus [Tan et al., 1999]. 

MC1R gēna polimorfismi var samazināt MC1R funkcionālo aktivitāti, ietekmējot α-

MSH saistību ar receptoru vai cAMP signāla ceļu, kā rezultātā eumelanīna vietā vairāk 

tiek sintezēts potenciāli mutagēnais feomelanīns [Stratigos et al., 2006]. 
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3.9. att. MC1R regulētais melanīna sintēzes ceļš [Meyle et Guldberg, 2009] 
 MC1R un tā ligandi (αMSH - α melanocītus stimulējošais hormons, ASP - aguti signalizējošais 

proteīns); MC1R aktivēšanas rezultātā ar adenilciklāzes (AC) starpniecību tiek aktivēts cikliskais 

AMP (cAMP), kā rezultātā tiek stimulēta tirozināzes (TYR) un tirozināzes saistītā proteīna 1 

(TYRP1) transkripcija, kas, savukārt, veicina melanīna sintēzi 

 

3.8.2. MC1R gēna polimorfismi 

MC1R gēns baltādainajiem cilvēkiem ir ļoti polimorfs, atrasti vairāk nekā 80 

MC1R gēna polimorfismi [Raimondi et al., 2008]. Pētījumā, kurā analizēti MC1R gēna 

polimorfismi Austrālijas, ASV, Kanādas un Itālijas iedzīvotājiem, tika novēroti 60 

nesinonīmie (angļu val. – nonsynonymous – polimorfismi, kas izsauc aminoskābes 

nomaiņu, piemēram, Val60Leu) polimorfismi, 20 sinonīmie (angļu val. – synonymous – 

polimorfismi, kas neizsauc aminoskābes nomaiņu, piemēram, Thr314Thr) polimorfismi 

un 5 insērcijas/delēcijas. Desmit polimorfismi bija sastopami ar frekvenci >1% 
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[Kanetsky et al., 2006]. Ne mazāk kā 50% baltādaino cilvēku ir vismaz viens 

nesinonīmais MC1R gēna polimorfisms [Stratigos et al., 2006]. Afroamerikāņiem, 

Āfrikas, Papua Jaungvinejas un Indijas iedzīvotājiem, kuriem raksturīga tumšāka ādas 

krāsa, ir salīdzinoši maz nesinonīmo MC1R gēna polimorfismu salīdzinājumā ar 

Eiropas, Austrālijas un ASV iedzīvotājiem [Harding et al., 2000; Gerstenblith et al., 

2007]. Visvairāk nesinonīmo polimorfismu sastopami Lielbritānijas un Īrijas 

populācijās, tām seko ASV, Francija, Itālija un Grieķija [Gerstenblith et al., 2007].  

Ņemot vērā faktu, ka pastāv zināma saistība starp tādām fenotipiskajām 

pazīmēm, kā rudi mati, gaiša āda, vasaras raibumi un melanomu, nav pārsteidzoši, ka 

atsevišķiem MC1R gēna polimorfismiem ir atrasta saistība ar paaugstinātu melanomas 

attīstības risku. Pirmajā pētījumā, kas aprakstīja šāda veida asociāciju, Valverde et al. 

vēl 1996. gadā atklāja, ka MC1R gēna polimorfismi daudz biežāk ir atrodami 

melanomas pacientiem nekā kontroles personām, un ka to klātbūtne melanomas risku 

paaugstina līdz pat 3,9 reizēm. Nākamajā jau daudz lielākā pētījumā tika atrasti trīs tā 

dēvētie „rudo matu” polimorfismi (parasti tiek apzīmēti kā R polimorfismi) - R151C, 

R160W, D294H, kas katrs atsevišķi melanomas risku paaugstina 2,2 reizes. Turklāt 

minēto polimorfismu izraisītais melanomas risks summējas un gadījumos, kad 

indivīdam ir divi no minētajiem polimorfismiem, melanomas attīstības risks pieaug līdz 

pat 4,1 reizei. Ņemot vērā indivīda pigmentācijas fenotipu, polimorfismu izraisītais 

risks samazinās indivīdos ar gaišu ādu (I un II ādas tips), bet joprojām saglabājas 

indivīdiem ar tumšāku ādu (III un IV ādas tips) [Palmer et al., 2000], norādot uz tiešu 

MC1R gēna polimorfismu lomu melanomas attīstībā, it īpaši tumšākas komplekcijas 

indivīdos, tai skaitā indivīdos, kas labi iedeg. Līdzīga saistība starp MC1R gēna 

polimorfismiem un melanomas risku ir konstatēta arī daudzos citos vēlāk veiktajos 

pētījumos. 2008. gadā veicot publicēto datu meta-analīzi Raimondi et al. pavisam 

identificēja deviņus MC1R gēna polimorfismus (V60L, D84E, V92M, R142H, R151C, 

I155T, R160W, R163Q, D294H), kas saistīti ar paaugstinātu melanomas attīstības risku. 

Tie paši deviņi MC1R gēna polimorfismi uzrādīja saistību ar melanomu arī nesen 

veiktajā liela apjoma analīzē, kurā tika pētīti visi iespējamie ar pigmentāciju saistītie 

lokusi cilvēka genomā [Gudbjartsson et al., 2008]. 

Dažādās populācijās atsevišķi MC1R gēna polimorfismi sastopami ar dažādām 

frekvencēm. Val60Leu ir visbiežāk sastopamais polimorfisms Itālijas, Francijas, ASV, 

Lielbritānijas, Īrijas un Grieķijas populācijās, un otrais sastopamākais Vācijas 

populācijā, savukārt, ļoti reti tas atrodams Āzijas, Indijas, Āfrikas un Papua 
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Jaungvinejas iedzīvotājiem. Arg163Gln bieži sastopams Āzijas populācijās, savukārt 

daudzkārt retāk citu populāciju pārstāvjiem [Gerstenblith et al., 2007].  

Daži polimorfismi vienlīdz bieži atrodami dažādās populācijās. Piemēram, 

Val92Met ir viens no biežāk sastopamajiem polimorfismiem visās populācijās, izņemot 

Āfriku. Polimorfismam Thr314Thr ir viena no visaugstākajām frekvencēm visās 

populācijās [Gerstenblith et al. 2007]. Līdzīgi kā dažādās populācijās atsevišķu 

polimorfismu frekvences ir atšķirīgas, tā arī ar MC1R gēna polimorfismiem saistītais 

melanomas risks dažādās populācijās ir atšķirīgs.  

Grieķijas populācijā melanomas slimniekiem MC1R gēna polimorfismi 

sastopami 59,4% gadījumu, savukārt kontroles grupai - 37,5% gadījumu [Stratigos et 

al., 2006]. Vidusjūras reģiona iedzīvotājiem, kas ir MC1R gēna polimorfismu nēsātāji, 

melanomas risks ir 3 – 4 reizes augstāks salīdzinājumā ar tiem, kuriem polimorfismu 

nav [Landi et al., 2005].  

Dažādu populāciju pētījumos ir atklāta arī saistība starp MC1R gēna 

polimorfismiem un pigmentācijas fenotipu. 

 Īpaši piemērota šādiem pētījumiem ir Zviedrijas populācija, kurā ir iespējams 

analizēt konkrētu MC1R gēna polimorfismu saistību ar melanomas risku un/vai gaišu 

ādas un matu krāsu, jo tajā ir relatīvi daudz indivīdu ar šādu fenotipu. Zviedrijas 

populācijā konstatēta stingra MC1R gēna polimorfismu saistība ar pigmentācijas 

fenotipu. Divi un vairāk MC1R gēna polimorfismi atrasti 67 % indivīdu ar rudiem 

matiem un I vai II ādas tipu, savukārt, tikai 17% indivīdu ar tumšiem matiem un III vai 

IV ādas tipu [Höiom et al., 2009]. Ar pigmentācijas fenotipu un paaugstinātu 

melanomas risku iespējams saistīt arī konkrētus MC1R gēna polimorfismus. Trīs 

polimorfismi Arg151Cys, Arg160Try un Asp294His tiek galvenokārt saistīti ar rudu 

matu krāsu, izteikti gaišu ādas krāsu, palielinātu vasaras raibumu skaitu [Box et al., 

1997; Kennedy et al., 2001; Stratigos et al., 2006], kā arī ar palielinātu jutību pret UV 

starojumu [Harding et al., 2000]. Tie tiek dēvēti par „stiprajiem” RHC (angļu val. red 

hair colour) polimorfismiem jeb R polimorfismiem. Ir vairāki citi polimorfismi, kas 

daļēji tiek saistīti ar minēto pigmentācijas fenotipu („vājie” RHC polimorfismi jeb r 

polimorfismi) – Val60Leu (Stratigos et al. 2006), Asp84Glu, Arg142His, Ile155Thr, 

His260Pro [Kennedy et al., 2001; Stratigos et al., 2006] un 86insA [Stratigos et al., 

2006]. Daļai minēto polimorfismu ir pārbaudīta arī to funkcionalitāte. MC1R gēna 

polimorfismu pētījumi eikariotisko šūnu kultūrās in vitro rāda, ka Asp84Glu, Val92Met 

un Asp294His gadījumā, α-MSH ar mc1r saistās vājāk un cAMP produkcija šūnā ir 
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samazināta [Ringholm et al., 2004]. Val60Leu un Arg142His gadījumā ir pierādīta 

samazināta adenilciklāzes aktivācija [Harding et al., 2000]. Tā kā iepriekš minētie 

MC1R gēna polimorfismi izraisa MC1R funkcionālās aktivitātes izmaiņas, tie tiek 

saistīti ar paaugstinātu melanomas risku. Arī statistiskā analīze rāda, ka paaugstināts 

melanomas risks saistāms ar Arg151Cys [Van der Velden et al., 2001; Goldstein et al., 

2005], Arg160Try [Goldstein et al., 2005] un Asp84Glu [Valverde et al., 1996; 

Kennedy et al., 2001] polimorfismiem. Iepriekš minētajā pētījumā, kurā analizēts 

MC1R gēns Austrālijas, ASV, Kanādas un Itālijas iedzīvotājiem, līdzīgi tika novērots, 

ka paaugstināts melanomas risks ir saistīts ar polimorfismiem Asp84Glu, Arg151Cys, 

Arg160Try un Asp294His [Kanetsky et al., 2006]. Kā iepriekš tika minēts, šie 

polimorfismi tiek saistīti ar rudas matu krāsas un gaišas ādas krāsas iedzimšanu. MC1R 

gēna polimorfismi palielina melanomas risku arī neatkarīgi no pigmentācijas fenotipa 

[Palmer et al., 2000; Kennedy et al., 2001]. MC1R gēna polimorfismu analīze Holandes 

populācijā rāda, ka no visbiežāk sastopamajiem polimorfismiem, kas saistīti ar 

melanomu, Asp84Glu, Arg142His, Arg151Cys, Arg160Try, His260Pro un Asp294His 

ir saistīti arī ar rudu matu un gaišu ādas krāsu, savukārt Val60Leu, Val92Met un 

Arg163Gln ir vāji vai vispār nav saistīti ar minēto fenotipu [Kennedy et al., 2001].  

Vairāku populāciju pētījumu meta-analīze (3.4. tabula) rāda, ka daži MC1R gēna 

polimorfismi ir saistīti gan ar melanomu, gan minēto fenotipu (piemēram, Asp84Glu), 

bet daži (piemēram, Ile155Thr, Arg163Gln) tikai ar melanomu [Raimondi et al., 2008]. 

Redzams arī, ka iedalījums R un r polimorfismos ir nosacīts, jo dažādu populāciju 

pētījumos rezultāti ir atšķirīgi. 

MC1R gēna polimorfismi ne tikai paaugstina melanomas risku, bet darbojas arī 

kā melanomas riska modificētāji personās ar mutācijām CDKN2A gēnā, vēl vairāk 

paaugstinot melanomas risku [Box et al., 2001; Van der Velden et al., 2001; Goldstein 

et al., 2005]. Austrālijas ģimenēs ar atkārtotiem melanomas gadījumiem cilvēkiem, 

kuriem bija mutācija CDKN2A gēnā un bija arī kāds MC1R gēna polimorfisms, 81% 

gadījumu 50 gadu vecumā bija attīstījusies melanoma. Savukārt cilvēkiem, kuriem bija 

mutācija CDKN2A gēnā, bet MC1R gēnā polimorfismu nebija, līdz 50 gadiem 

melanoma attīstījās tikai 57% gadījumu [Box et al., 2001]. Holandē ģimenēs, kurās 

konstatēta mutācija CDKN2A gēnā, bieži konstatēts arī MC1R gēna polimorfisms 

Arg151Cys [Van der Velden et al., 2001]. Šajā pētījumā tika atrasta sakarība, ka 

personām ar mutāciju CDKN2A gēnā un savvaļas tipa MC1R gēnu melanomas risks bija 

18%, kas pieauga līdz 55% gadījumā, ja personai bija gan CDKN2A gēna mutācija, gan 
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MC1R gēna polimorfisms. ASV ģimenēs ar atkārtotiem melanomas saslimšanas 

gadījumiem un mutācijām CDKN2A gēnā arī konstatēti MC1R gēna polimorfismi 

Arg151Cys un Arg160Try. Turklāt to klātbūtne palielina risku attīstīties vairākām 

primārām melanomām [Goldstein et al. 2005]. 

 

3.4. tabula 

MC1R gēna polimorfismu saistība ar rudu matu krāsu un melanomu [Raimondi et 

al., 2008] 

  

Saistība ar rudu matu krāsu 
jā nē  

    

jā 

Val160Leu 
Val192Met 
 

_ 

Sa
is

tīb
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an
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nē Ili155Thr 
Arg163Gln 
 

Asp84Glu 
Arg142His 
Arg151Cys 
Arg160Try* 
Asp294His* 

 

*Polimorfismi, kas saistīti arī ar gaišu ādas krāsu 

 

MC1R gēna polimorfismi paaugstina melanomas risku arī personām ar 

somatisku mutāciju BRAF gēnā. Turklāt risks paaugstinās, palielinoties MC1R gēna 

polimorfismu skaitam un gadījumos, kad polimorfismi saistīti ar sarkanu matu krāsu. 

Itālijas populācijā personām ar vienu vai diviem MC1R gēna polimorfismiem, kā arī 

BRAF gēna mutācijām melanomas risks palielinās 5 - 15 reizes [Fargnoli et al., 2008]. 

Pētīta arī MC1R gēna polimorfismu saistība ar izmaiņām audzēja supresora proteīna 

p53 gēnā. Konstatēts, ka MC1R gēna polimorfismi saistībā ar TP53 gēna polimorfismu 

Arg72Pro paaugstina melanomas risku sievietēm ar gaišu ādas krāsu [Nan et al., 2008]. 
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4. MATERIĀLI UN METODES 
4.1. Pētījuma uzbūve 

Pētījums sastāvēja no divām daļām: 1) melanomas epidemioloģiskās situācijas 

izvērtēšanas, kā arī melanomas klīnisko un histoloģisko parametru analīzes Latvijā par 

pamatu ņemot lielākā onkoloģiskā stacionāra Latvijā RAKUS LOC (ārstējas apmēram 

80% no viesiem pacientiem ar melanomas diagnozi) arhīva datus un 2) melanomas 

pacientu ģenētiskās analīzes, kas tika veikta sadarbībā ar Latvijas Biomedicīnas 

pētījumu un studiju centru. Pētījuma veikšanai tika saņemta Centrālās medicīnas ētikas 

komisijas atļauja.  

 

4.2. Melanomas epidemioloģisko, klīnisko un histoloģisko datu analīze 

Melanomas epidemioloģiskās situācijas novērtēšanai un klīnisko un histoloģisko 

parametru analīzei Latvijā tika apkopoti un analizēti arhīva dati par pacientiem ar ādas 

melanomas diagnozi, kas ārstējušies RAKUS LOC laika posmā no 1998. gada 01. 

janvāra līdz 2008. gada 31. decembrim.  

Iekļaušanas kritēriji: pētījumā tika iekļauti tikai pacienti ar histoloģiski 

apstiprinātu primārās ādas melanomas diagnozi, ieskaitot in situ melanomu. Gadījumā, 

ja pacientam bija attīstījušās vairākas primārās ādas melanomas, analīzē tika iekļauta 

pirmā melanoma (kas bija attīstījusies agrāk). 

Izslēgšanas kritēriji: pētījumā netika iekļauti pacienti ar melanomas recidīviem 

un melanomas ādas metastāzēm ar nezināmu primārā audzēja lokalizāciju, ka arī citas 

likalizācijas melanomas.  

Kopā retrospektīvajā pētījumā tika iekļauti 984 pacienti. No RAKUS LOC 

arhīva tika iegūti dati par pacienta dzimumu, vecumu melanomas diagnozes 

uzstādīšanas brīdī, audzēja lokalizāciju, klīniski-histoloģisko apakštipu un 

histoloģiskajiem parametriem (pigmenta klātbūtni, čūlošanu, šūnu veidu, Breslow 

audzēja biezumu, Clark invāzijas līmeni). Lai varētu novērtēt katra analizētā parametra 

saistību ar dzīvildzi, par visiem pētījumā iesaistītajiem pacientiem tika savākta 

informācija par to, vai pacients ir dzīvs vai miris uz 2011. gada 1. oktobri.  

No iegūtajiem datiem tika aprēķināta melanomas incidence RAKUS LOC 

(gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju) laika posmā no 1998. līdz 2008. gadam. 

Latvijas populācijas lielums minētajā laika posmā tika iegūts no Latvijas Centrālās 

Statistikas pārvaldes mājas lapas katram kalendārajam gadam 



 43 

[http://data.csb.gov.lv/DATABASE/Iedzsoc/Ikgadējie%20statistikas%20da

ti/Iedzīvotāji/Iedzīvotāji.asp]. Melanomas incidences izmaiņas laika gaitā tika 

analizētas arautoregresīvo modeli, pielietojot kvadrātisko regresiju. Analīze tika veikta 

izmantojot programmu R [Spector, 2008]. Sakarā ar atkārtotu testu veikšanu, iegūtajām 

p-vērtībām tika pielietota Bonferoni korekcija. Līdzīgā veidā izmaiņas laika gaitā tika 

izvērtētas arī pārējiem augstāk minētajiem melanomas parametriem.  

Papildus pacienti tika sadalīti grupās (sievietes un vīrieši, kā arī divās līdzīgās 

grupās pēc vecuma, proti pēc mediānas, līdz 63 gadu vecumam un pēc 63 gadu 

vecuma). Audzēja biezuma atsķirības pēc Breslow minētajās grupās, kā arī vecuma 

atškirības starp sievietēm un vīriešiem tika salīdzinātas izmantojot Mann-Whitney testu.  

Kategorisko melanomas parametru (audzēja lokalizācijas, klīniski-histoloģisko 

apakštipu un histoloģisko parametru (pigmenta klātbūtne, čūlošana, šūnu veids, Breslow 

audzēja biezums)) saistība ar pacienta dzimumu un vecumu tika analizēta izmatojot χ2 

kvadrāta metodi. Gadījumā, ja analizētajam parametram bija vismaz trīs kategoriskās 

vērtības, viena potenciāli labvēlīgākā vai neitrālākā tika izmantota kā references vērtība. 

Melanomas lokalizācijas gadījumā tā bija melanomas lokalizācija uz ekstremitātēm, 

melanomas veida gadījumā – virspusēji augoša melanoma. Melanomas klīnisko stadiju 

un Clark invāzijas līmeņu gadījumos, kur izvērtējamās kategorijas bija iespējams 

sakārtot secīgi, tika izmantots Cohran-Armitage tests. 

Kaplan–Meier līknes pielietotas, lai ilustrētu kumulatīvās dzīvildzes atšķirības 

dažādiem mainīgajiem lielumiem, par galveno iznākuma mēru lietojot pacienta dzīves 

statusu (dzīvs vai miris). Lai izvērtētu atšķirību nozīmīgumu  tika  izmantots logrank 

tests. Iegūtajām p-vērtībām tika pielietota Bonfereoni korekcija. Tāpat tika aprēķināta 

katra faktora riska attiecība (Hazard ratio) kopā ar tās 95% ticamības intervālu 

(Confidence interval). Visiem statistiskajiem testiem tika izmantota programma R 

[Spector, 2008].  

 

4.3. Melanomas pacientu ģenētiskā analīze 

Ģenētiskajā analīzē pacienti tika iesaistīti sadarbībā ar RAKUS LOC. Pacientu 

iesaistīšana pētījumā notika gan stacionāra, gan ambulatorajās nodaļās.  

Iekļaušanas kritēriji pētījumā bija sekojoši:  

1) brīvprātīga dalība, 

2)  histoloģiski apstiprināta primāra ādas melanoma 



 44 

3) aizpildīta speciālā anketa. 

Izslēgšanas kritēriji: 

1) nepilnīgi aizpildīta speciālā anketa. 

Kopā ģenētiskajā pētījumā tika iesaistīti 228 pacienti ar melanomas diagnozi. 

Par visiem ģenētiskajā analīzē iekļautajiem pacientiem tika apkopoti un analizēti 

anamnēzes, klīniskie un histoloģiskie dati (primārās ādas melanomas lokalizācija, 

Breslow biezums, līmenis pēc Clark, izčūlojuma un pigmenta klātbūtne, šūnu tips). 

Klīniskos datus un ģimenes anamnēzi ieguva no Latvijas Genoma centra veselības un 

iedzimtības anketas, savukārt histoloģiskos datus ieguva no histologa slēdziena, 

aizpildot speciāli izstrādātu anketu (1. pielikums). Papildus visi iesaistītie pacienti 

atbildēja uz īpaši izveidotas speciālās anketas (Melanomas ģenētikas konsorcija 

(GenoMEL) izstrādāta anketa, kas tika iztulkota un pielāgota Latvijas apstākļiem) 

jautājumiem par pigmentācijas fenotipu un uzvedību saulē (2. pielikums).  Pacientus ar 

melanomu ģimenes anamnēzē atkārtoti apskatīja dermatologs, tika veikta šo pacientu 

fenotipēšana. Tika fiksēti dati par pacienta ādas, acu un matu krāsu, vasaras raibumu 

daudzumu, dzimumzīmju skaitu un lielumu. Fenotipēšanas rezultāti tika ierakstīti 

speciāli izveidotā anketā (3. pielikums). 

Tālākais pacientu iedalījums ģenētiskajā analizē jau bija atkarīgs no katra 

pacienta melanomas predisponētības pakāpes, proti, potenciāli predisponētiem 

pacientiem (melanoma, aizkuņģa dziedzera vai smadzeņu audzējs ģimenes anamnēzē, 

vairākas primārās melanomas pašam pacientam, gados jauns (≤ 40 gadi) pacients) 

analizēja melanomas augstas penetrances gēnus CDKN2A un CDK4, kā arī MC1R gēnu. 

Visiem pārējiem analizēja tikai MC1R gēnu (4.1. att.). 

MC1R gēna polimorfismu analīzei tika atlasīti 200 pacienti ar melanomas 

diagnozi, par kuriem bija pieejama informācija par pigmentācijas fenotipu. Lai izvērtētu 

MC1R gēna polimorfismu lomu melanomas attīstībā, analīzē tika iekļautas arī 200 labi 

noraksturotas kontroles personas vecumā no 18 līdz 79 gadiem. Kontroles grupā bija 

iekļauti praktiski veseli cilvēki, kuriem nav bijusi diagnosticēta ne melanoma, ne cita 

veida audzēji. Kontroles grupa tika veidota tā, lai pēc vecuma un dzimuma tā atbilstu 

pacientu grupai. Gadījumā, kad nebija iespējams pacientam pretī atrast atbilstoša 

vecuma un dzimuma kontroles personu, analīzē tika iekļauta vecuma ziņā vistuvākā tā 

paša dzimuma kontroles persona. Līdzīgi kā pacientu ar melanomu gadījumā, arī 

kontroles personu klīniskos datus un informāciju par ģimenes anamnēzi ieguva no 

Latvijas Genoma centra veselības un iedzimtības anketas. Kontroles personas, tāpat kā 
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pacienti, atbildēja arī uz īpaši izveidotas anketas jautājumiem par pigmentācijas 

fenotipu un uzvedību saulē.   

No visām pētījumā iesaistītajām personām tika savākti asins paraugi, kuri tika 

nogādāti uz Latvijas Genoma centru, kur no tiem pēc vienota protokola izdalīja 

genomisko DNS. 

 

 
 
 

4.1. att. Veiktās ģenētiskās analīzes shematisks attēlojums 
* - atsevišķi melanomas pacienti bija iekļauti gan CDKN2A un CDK4 gēnu analīzē, gan MC1R gēna 
analīzē 
 
 

4.3.1. Augstas penetrances melanomas gēnu CDKN2A un CDK4 analīze 

CDKN2A un CDK4 gēnu analīzi veica četrām melanomas pacientu grupām:  

• pacientiem ar atkārtotiem melanomas saslimšanas gadījumiem ģimenes 

anamnēzē (n=20);  

• pacientiem ar aizkuņģa dziedzera vai CNS audzēju ģimenes anamnēzē 

(n=16);  

• pacientiem ar vairākām primārām melanomām (n=4); 

• gados jauniem pacientiem, kuriem melanomas diagnoze uzstādīta līdz 40 

gadu vecumam (n=47). 

Visiem šiem pacientiem izanalizēja gēna CDKN2A 1α, 1β, 2. un 3.eksonus, kā 

arī gēna CDK4 2.eksonu. Eksonu pavairošanai izmantoja standarta polimerāzes ķēdes 

reakcijas (PCR) (angļu val. polymerase chain reaction) un reaģentus no MBI Fermentas 

(Lietuva). Standarta PCR veica 25 µl tilpumā, kas sastāvēja no 1xTaq polimerāzes 
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buferšķīduma ar (NH4)2SO4, 1,5 mM MgCl2, 1,2 mM dNTP, 4 pmol katra praimera 

(forvardā un reversā), 5% DMSO, 50 ng genomiskās DNS un 1,25 U Taq polimerāzes. 

Izmantoto praimeru secības (personīgā komunikācija ar prof. J. Newton-Bishop, Līdsa, 

Anglija) dotas 4.1. tabulā . Visi praimeri sintezēti Metabion international GA (Vācija). 

 

4.1. tabula  
Gēnu CDKN2A 1α, 1β, 2. un 3.eksona un gēna CDK4 2. eksona pavairošanai 

izmantotie praimeri 
 

Praimera 
nosaukums Nukleotīdu secība (5’-3’) Praimera garums (nt) 

CDK4 2F GCT GCA GGT CAT ACC ATC CT 20 
CDK4 2R ATC ATC ACA CCC CAC CTA TAG G 22 
p14 E1β F CAC CTC TGG TGC CAA AGG GC 20 
p14 E1β R CCT AGC CTG GGC TAG AGA CG 20 
p16 E1α F CAG CAC CGG AGG AAG AAA G 19 
p16 E1α R GCG CTA CCT GAT TCC AAT TC 20 
p16 E2 F GGA AAT TGG AAA CTG GAA GC 20 
p16 E2 R GGA AGC TCT CAG AAT TC 17 
p16 E3 F CCA TTG CGA GAA CTT TAT CC 20 
p16 E3 R TGG ACA TTT ACG GTA GTG GG 20 

 
 

Sekvenēšanas PCR apstākļi bija sekojoši: sākotnējā denaturācija 10 min 95 °C, 

kam sekoja 35 cikli, kas ietvēra denaturāciju 30 sek. 95 °C, praimeru piesaistīšanos 30 

sek. 55 °C un fragmenta sintēzi 1 min 72 °C. Beigu sintēze notika 7 min pie 72 °C.  

Sintezēto PCR produktu vizualizēšanai izmantoja 1,5% agarozes gēla 

elektroforēzi 1xTBE buferšķīdumā (90 mM Tris; 2 mM EDTA, 90 borskābe, pH=8,3). 

DNS iekrāsošanai lietoja etīdija bromīdu ar koncentrāciju 0,1 µg/ml. Elektroforēzes 

ainu vizualizēja ultravioletās gaismas transiluminatorā. 

Pirms sekvenēšanas sintezētos produktus fermentatīvi attīrīja 10 µl reakcijas 

tilpumā izmantojot 2 U garneles sārmaino fosfatāzi (SAP) un 20 U eksonukleāzi I 

(ExoI). Abi fermenti bija no MBI Fermentas (Lietuva). Reakcijas apstākļi bija sekojoši: 

30 min 37 °C, kam sekoja enzīmu inaktivācija 15 minūtes 80 °C.  

Gēna CDKN2A 1α, 1β, 2., 3. eksonu un gēna CDK4 2. eksona sekvenēšanai 

lietoja tos pašus praimerus, kurus izmantoja sākotnējā PCR reakcijā un kuri doti 4.1. 

tabulā. Sekvenēšanas PCR izmantoja ABI PRISM® BigDye™ Terminator Cycle 
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Sequencing komplektu (Applied Biosystems, ASV), kas satur dNTPs un ar fluorescentu 

iezīmi iezīmētu ddNTPs maisījumu, kā arī AmpliTaq DNS polimerāzi un sekvenēšanas 

buferi (pH=9,0). Sekvenēšanas PCR veica 10 µl tilpumā, kurā bija 4 µl aH2O, 2 µl 5x 

sekvenēšanas buferšķīduma, 2 µl forvardā vai reversā praimera (10 pmol/µl), 1 µl ABI 

PRISM® BigDye™ Terminator Cycle Sequencing Kit un 1 µl enzimātiski attīrītā PCR 

produkta. Sekvenēšanas PCR apstākļi bija sekojoši: 25 cikli, kas ietvēra denaturāciju 30 

sek. 94 °C, praimeru piesaistīšanos 15 sek. 53 °C un sintēzi 4 min. 60 °C. 

Sekvenēšanas PCR produktus attīrīja tos pārgulsnējot ar 3M nātrija acetātu un 

etanolu, izšķīdināja HiDi formamīdā, denaturēja pie 95 ºC, strauji atdzesēja uz ledus un 

veica kapilāro elektroforēzi automātiskajā gēnu analizatorā ABI PRISM 3100 (Applied 

Biosystems, ASV). Iegūtos rezultātus analizēja ar Contig Express paketi programmā 

Vector NTI. 

Pacientiem ar atkārtotiem melanomas saslimšanas gadījumiem un pacientiem ar 

aizkuņģa dziedzera vai CNS audzēju ģimenes anamnēzē izanalizēja arī gēna 

CDKN2A/p16 promoteru un 1. un 2. intronus. Gēna CDKN2A/p16 promotera 

pavairošanai tika izmantoti sekojoši praimeri - forvardais praimeris p16 prom 1F: 5’ 

TCT GGT CTA GGA ATT ATG AC 3’ un reversais praimeris p16 E1α R: 5’ GCG 

CTA CCT GAT TCC AAT TC 3’ [Harland et al., 2000]. Abi praimeri sintezeti 

Metabion international GA, Vācija.  PCR maisījums un apstākļi bija tādi paši kā 

iepriekš. Gēna CDKN2A 1. un 2. introna pavairošanu katram intronam veica astoņos 

savstarpēji pārklājošos fragmentos. Izmantotie praimeri [Harland et al., 2001] doti 4.2 

tabulā un sintezēti Metabion international GA (Vācija). PCR maisījums un apstākļi bija 

tādi paši kā iepriekš, izņemot intronu fragmentu pavairošanā praimeru saistīšanās 

temperatūra ciklā bija 58 °C. Tālākā sintezēto fragmentu vizuālā pārbaude un 

fermentatīvā attīrīšana notika kā aprakstīts iepriekš.  

Gēna CDKN2A promotera pavairošanā iegūto PCR produktu (1185 bp) 

sekvenēja ar trim forvardajiem un trim reversajiem praimeriem, kuri veidoja savstarpēji 

pārklājošos fragmentus, un ir uzskaitīti 4.3. tabulā (personīga komunikācija ar M. 

Harlandu, Līdsa, Anglija). Savukārt 1. un 2. intronu sekvenēšanai izmantoja tos pašus 

praimerus, ko fragmentu sintēzei (4.2. tabula). Visi praimeri sintezēti Metabion 

international GA (Vācija).  
 

4.2. tabula 

Gēna CDKN2A 1. un 2. introna pavairošanai izmantotie praimeri 
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Praimera 
nosaukums Nukleotīdu secība (5’-3’) Praimera 

garums (nt) 
In 1-1F CAA CGC ACC GAA TAG TTA CG 20 
In1-1R GCC GCT TCT GAA TAA TTT CG 20 
In1-2F GGG ATT ATC AGT GGA AAT CTG TG 23 
In1-2R GAT CAC ATG AAT GTG GCT CA 20 
In1-3F TGT TTG CTG TAG GAA CTT AGG AA 23 
In1-3R GGA TGC TTA AAC CCA TTT GA 20 
In1-4F GGG GAA ATG ATG TTG GCT TA 20 
In1-4R GGA TGG TGG TGT TAA AGA GGA     21 
In1-5F GGC AAA TTA TGC AAT TTG TGT T 22 
In1-5R GCA CAG GCC ACA GAG AAA AT 20 
In1-6F CAA ATT CCT TGG CTC ATG GT 20 
In1-6R TTA CCA TCT CCC CAT TCC TC 20 
In1-7F AAG CCA AAC ACA GAA AGA CAA A 22 
In1-7R GCT GTA TAT CCA AGC GCA GA 20 
In1-8F GAA GTT CAA CAT TCC CAG AAG C 22 
In1-8R TCA TGA CCT GCC AGA GAG AA 20 
In2-1F GTC CCT CAG GTG AGG ACT GA   20 
In2-1R CCA GCT TGG TAT GCA AAT GA 20 
In2-2F ACT GCG GAG CAA TGA AGA CT 20 
In2-2R AGG GCA AGG AGG ACC ATA AT 20 
In2-3F TGG ACC AAC CTC AGG ATT TC  20 
In2-3R CTG GGC CAA AAT AAG ATG GA  20 
In2-4F CAG TAC ACG GGA ATT AAC ACG A 22 
In2-4R ACT TGG CTC CTC AGG CTT TT 20 
In2-5F GGG TCC CGA TTT AGA AGG AG  20 
In2-5R CAC CTG TGG TCC CAG CTA GT 20 
In2-6F TGG GGT TTA CAT TTG GAG ACA 21 
In2-6R TGC ATT AGA TTC TCC GAC CA  20 
In2-7F AAA ACC AAT GCA ATG GGT AAA 21 
In2-7R CAG CTT GCG ATA ACC AAA GG  20 
In2-8F CGT AGG GAA GCT ACG GGA TT 20 
In2-8R TTC TTT CAA TCG GGG ATG TC  20 
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Sekvenēšanas PCR maisījums un apstākļi bija tādi paši kā iepriekš. Produktu 

attīrīšana pēc sekvenēšanas PCR, sekvenēšana un analīze arī notika kā aprakstīts 

iepriekš.  

 

4.3. tabula 

Gēna CDKN2A/p16 promotera sekvenēšanai izmantotie praimeri 
 

Praimera 
nosaukums Nukleotīdu secība (5’-3’) Praimera 

garums (nt) 
p16 prom 1F TCT GGT CTA GGA ATT ATG AC 20 
p16 prom 2F AGC CAT ACT TTC CCT ATG AC 20 
p16 prom 3F CTT GCC TGG AAA GAT ACC GC 20 
p16 prom 1R CCA GCC AGT CAG CCG AAG GC 20 
p16 prom 2R AGG GGA CGC CGT GAG CGA GT 20 
p16 prom 3R TAC AAC CTT CCT AAC TGC CA 20 

 

Pacientiem ar atkārtotiem melanomas saslimšanas gadījumiem, ar aizkuņģa 

dziedzera vai CNS audzēju ģimenes anamnēzē, kuriem nebija atrastas mutācijas ne gēnā 

CDKN2A, ne gēna CDK4 2. eksonā, analizēja arī delēcijas CDKN2A lokusā. Delēcijas 

CDKN2A lokusā analizēja ar multiplās ligācijas atkarīgo zonžu amplifikāciju jeb MLPA 

(Multiplex ligation-dependent probe amplification) metodi. Tā ir metode, ar kuras 

palīdzību iespējams atklāt delēcijas un duplikācijas konkrētos lokusos ar jutību līdz 

vienam nukleotīdam. Metodes izmantošana pirmo reizi aprakstīta 2002. gadā [Schouten 

et al., 2002]. Šī metode ir balstīta uz PCR reakciju, kurā tiek amplificētas speciālas 

zondes, kas hibridizējušās ar interesējošajām mērķa sekvencēm. Metodes priekšrocība ir 

tā, ka ar vienu praimeru pāri (satur flourescentas iezīmes) vienā PCR iespējams 

amplificēt daudzas mērķa sekvences. Katra MLPA zonde satur atšķirīga garuma 

ieslēguma sekvenci, kā rezultātā tiek iegūti atšķirīga garuma PCR produkti, dodot 

iespēju tos sadalīt kapilārajā elektroforēzē. 4.2. attēlā shematiski attēlota MLPA gaita. 

CDKN2A (9p21) lokusa analīzei izmantoja SALSA MLPA kitu ME024-A1 

(MRC-Holland, Nīderlande), kas saturēja 20 zondes pret 9p21/CDKN2A lokusu, 10 

zondes pret citiem 9/9p hromosomas gēniem un 12 kontroles zondes ārpus 9p21 lokusa. 

Zondes, kuras satur reakcijas kits, dotas (2.4. tabulā) MLPA reakciju izdarīja pēc 

ražotāja ieteikumiem. Īsumā: genomisko DNS (50 ng/µl) 25 µl tilpumā denaturēja pie 

98 °C 5 min, atdzesēja līdz 25 °C un pievienoja 1,5 µl SALSA zonžu maisījumu un 

MLPA buferi.  
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4.4. tabula 

Zondes izmantotajā SALSA MLPA kitā ME024-A1 (MRC-Holland, Nīderlande)  
 

Fragmenta garums (nt) Zonde Pozīcija 
124 Kontrole 17q11 
130 CDKN2B p15 promoters 
136 CDKN2A p14 promoters 
142 Kontrole 15q21 
148 CDKN2A 1.introns 
157 CDKN2A p14 promoters 
166 MLLT3 9p22 
172 CDKN2A p16 promoters 
178 Kontrole 13q32 
184 MLLT3 9p22 
193 Kontrole 10q25 
202 CDKN2B p15 promoters 
211 CDKN2B p15 1A eksons 
220 CDKN2B p15 promoters 
229 CDKN2B 3’UTR p15 2.eksons 
238 CDKN2A p16 2A eksons 
242 CDKN2A p16 promoters 2A eksons 
247 Kontrole 15q26 
256 CDKN2A p16 un p14 3.eksons 
261 CDKN2A 3’UTR p14 un p16 4.eksons 
269 CDKN2A p14 promoters 
274 CDKN2A p14 un p16 4.eksons 
283 GLDC 9p24.1 
292 MTAP 9p21 
301 Kontrole 3q23 
310 MTAP 9p21 
319 DOCK8 9p24.3 
328 MTAP 9p21 
337 GLDC 9p24.3 
346 Kontrole 16p11 
355 CDKN2A 1.introns 
364 KLHL9 9p21 
373 Kontrole 14q22 
382 IFNW1 9p21 
391 CDKN2A p16 promoters eksons 2A 
409 Kontrole 8q12 
419 CDKN2B p15 promoters 
427 CDKN2A p14 1.eksons 
436 Kontrole 11q13 
445 Kontrole 20p12 
454 CDKN2B starp p14 un p15 
463 Kontrole 19p13 
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4.2. att. Shematiska multiplās ligācijas atkarīgās analīzes jeb MLPA gaita 

 

Reakcijas maisījumu programmējamā termostatā atkārtoti sasildīja līdz 98 °C un 

veica hibridizāciju pie 60 oC 16-20 stundas. Hibridizētās zondes liģēja, izmantojot 

ligāzes maisījumu pie 54 °C 15 min, reakciju apturēja pie 98 °C uz 5 min. Tālāk 

ligācijas produktus pavairoja PCR (pēc izstrādātāja pievienotā protokola), izmantojot 

vienu praimeri, kas iezīmēts ar 6-FAM. Produktu pavairošana tika veikta uz aparāta 

Gene-Amp 9700 Thermal Cycler (Applied Biosystems, ASV) pievienot pie PCR 

maisījuma (ligācijas produkti sajaukti ar SALSA buferi) polimerāzes maisījumu (SALSA 

praimeri, SALSA fermentu atšķaidīšanas buferis, SALSA polimerāze) pie 60 °C. PCR 

apstākļi bija sekojoši: 33 cikli, kur katrs cikls ietvēra denaturāciju 30 sek. 95 °C, 

praimeru piesaistīšanos 30 sek. 60 °C un sintēzi 1 min 72 °C. Beigu sintēze notika 20 

min pie 72 °C. Pēc sintēzes PCR pruduktus sajauca ar 8,5 µl dejonizēta formamīda 

(HiDi formamide, Applied Biosystems, ASV) un 0,5 µl DNS garuma standarta 

(GeneScan-ROX 500, Applied Biosystems, ASV) un veica kapilāro elektroforēzi ar ABI 
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Prism® 310 Genetic Analyser (Applied Biosystems, ASV). Iegūto rezultātu 

elektroferogrammas analizēja programmā Peak ScannerTM Software v1.0. Kvantitatīvo 

rezultātu analīzi veica programmā Coffalyser v9.4., kas piedāvā iespēju automātiski 

normalizēt iegūtos datus. Rezultātā tika iegūta attiecība – konkrētās zondes absolūtā 

fluorescentā signāla stiprumam pret references zonžu fluorescento signālu stiprumu. 

Delēcijas gadījumā šī attiecība ir mazāka kā 0,5, duplikācijas gadījumā lielāka nekā 1,5. 

 

4.3.2. Gēna CDKN2A/p14ARF promotera analīze 

Lai noteiktu ar MLPA metodi atklātās delēcijas precīzu atrašanās vietu, kā arī 

lielumu veica gēna CDKN2A/p14ARF promotera sekvenēšanu. Vispirms, izmantojot 

brīvpieejas programmu Primer3 [Rozen et Skaletsky, 2000], izveidoja praimerus, kas 

atradās deletētai zondei abos galos. Tie bija sekojoši p14prom F 5’ CTT AGA CCG 

CGC TCA GGA CC 3’ un p14prom R 5’ GTC CTC GCG TAG AAT GGT TG 3’. 

Tālāk veica attiecīgā fragmenta sintēzi un analīzi kā aprakstīts iepriekš. 

Papildus sekvenēšanai, lai precīzāk noteiktu delēcijas lielumu, veica arī attiecīgā 

reģiona genotipēšanu, izmantojot ar fluorohromu iezīmētu praimeri. Genotipēšanā 

izmantoja tos pašus praimerus, ko sekvenēšanā, tikai forvardais praimeris 5’ galā bija 

iezīmēts ar fluorohromu 6-FAM. Fragmenta pavairošana PCR notika kā aprakstīts 

iepriekš, vienīgi reakcijas maisījumā tika divas reizes palielināta DMSO koncentrācija, 

kas šajā gadījumā sasniedza 10%, un praimeru saistīšanās temperatūra bija 59 °C. Tūlīt 

pēc PCR 1 µl sintezēto produktu pievienoja 8,5 µl formamīda (HiDi formamide, 

Applied Biosystems, ASV) un 0,5 µl DNS garuma standarta (GeneScan-ROX 500, 

Applied Biosystems, ASV) un veica kapilāro elektroforēzi automātiskajā gēnu 

analizatorā ABI PRISM 3100 (Applied Biosystems, ASV). Iegūtos rezultātus analizēja 

programmā Coffalyser v9.4. 

 

4.3.3. Haplotipu analīze ģimenēs ar gēna CDK4 R24H mutāciju 

Ģimeņu ar R24H mutāciju gēnā CDK4 haplotipēšana tika veikta ar mērķi, 

pirmkārt, salīdzināt Latvijā atklātās ģimenes savā starpā un, otrkārt, salīdzināt tās ar 

citām ģimenēm, kurās ir atrasta gēna CDK4 R24H mutācija. Haplotipēšanā tika 

izmantoti trīs mikrosatelītu marķieri gēna vienā pusē (D12S305, CDK4M4, CDK4M5), 

viens mikrosatelītu marķieris pašā CDK4 gēnā (CDK4M7) un divi mikrosatelītu 

marķieri gēna otrā pusē (CDK4M1, D12S1691). Mikrosatelītu marķieru D12S305 un 

D12S1691 sekvences ir pieejamas Genoma Datubāzē [http://www.gdb.org] un 
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mikrosatelītu marķieru CDK4M4, CDK4M5, CDK4M7 un CDK4M1 secības ir 

aprakstītas citur [Molven et al., 2005]. Bez mikrosatelītu marķieriem haplotipēšanā tika 

izmantotas arī četras viena nukleotīda nomaiņas. Tās bija nukleotīdu nomaiņas, kuru 

frekvences SNP (single nucleotide polymorphism) datubāzē bija norādītas lielākas par 

0,25, no kurām trīs (rs2270777, rs2069502, rs2069506) atradās gēnā CDK4 un viena 

gēna promotera rajonā (rs2072052). Papildus tika izmantots arī viens nukleotīdu 

atkārtojums gēna piektajā intronā. Haplotipēšana izdarīta kā aprakstījis Molven et al. 

(2005).  

  
 4.3.4. Zemas penetrances melanomas gēna MC1R analīze 

 
MC1R gēna kodējošās sekvences pavairošanai tika izmantoti sekojoši praimeri: 

MC1R F 5’ GCA GCA CCA TGA ACT AAG CA 3’ un MC1R R 5’ CAG GGT CAC 

ACA GGA ACC A 3’ (personīga komunikācija ar prof. J. Newton-Bishop, Līdsa, 

Anglija) . Abi praimeri sintezēti Metabion international GA (Vācija).  

PCR maisījums un apstākļi bija tādi paši kā aprakstīts iepriekš pie CDKN2A un 

CDK4 gēnu analīzes. Atšķīrās vienīgi praimeru saistīšanās temperatūra, kas MC1R gēna 

gadījumā bija 61 °C. Tālāk sintezētā produkta attīrīšana notika kā aprakstīts iepriekš. 

Sekvenēšanas praimeri bija izveidoti tā, lai ar tiem sintezētie produkti pārklātos un 

MC1R gēna polimorfās vietas būtu nolasāmas vismaz divas reizes. MC1R gēna 

sekvenešanā izmantotie praimeri uzskaitīti 4.5. tabulā. Sekvenēšanas PCR maisījums un 

apstākļi, sekvenēšanas PCR produktu attīrīšana un iegūto rezultātu analīze tika veikta 

tāpat kā iepriekš.  

Lai novērtētu atrasto MC1R gēna polimorfismu iespējamo ietekmi uz receptora 

funkcijām, to funcionalitātes analīze tika veikta in silico izmantojot brīvpieejas 

programmu PolyPhen-2 [Adzhubei et al., 2010]. 

 

4.5. tabula 
MC1R gēna sekvenēšanā izmantotie praimeri 

 
Praimera nosaukums Nukleotīdu secība (5’- 3’) 

MC1R-S1 F AAC CTG CAC TCA CCC ATG TA 
MC1R-S1 R CTG CAG GTG CTC ACG TCA AT 
MC1R-S2 F TCG TCT TCA GCA CGC TCT TC 
MC1R-S2 R TTT AAG GCC AAA GCC CTG G 

 
Lai noteiktu ar MC1R gēna polimorfismiem saistīto melanomas attīstības risku 

Latvijā savā starpā tika salīdzināti melanomas pacienti un kontroles personas. Izredžu 
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attiecības (angļ. val. odds ratio, OR), 95% ticamības intervāla (95% CI) un ticamības 

vērtības (p) aprēķināšanai izmantoja χ2 metodi. Analīzi veica izmantojot interneta 

brīvpieejas kalkulatoru SISA (Simple Interactive Statistical Analysis). Vecumu 

atšķirības melanomas pacientu un kontroles personu starpā tika noteiktas ar Stjūdenta t-

testu (GraphPad Software QuickCalcs). Genotipu atbilstība Hārdija-Veinberga 

līdzsvaram un haplotipi tika noteikti, izmantojot programmu PLINK 1.07 [Purcel et al., 

2007]. 

Sākotnēji statistiskajā analīze iekļāva katru MC1R gēna polimorfismu atsevišķi. 

Pēc tam MC1R gēna polimorfismi tika grupēti divos veidos un analizēti grupās. Viens 

polimorfismu grupēšanas veids bija to grupēšana pēc to skaita vienai personai, proti: 

•  „vismaz viens” - cilvēkam ir vismaz viens nesinonīmais polimorfisms; 

• „viens” - cilvēkam ir tikai viens nesinonīmais polimorfisms; 

• „divi un vairāk” - cilvēkam ir vismaz divi nesinonīmie polimorfismi; 

Otrs polimorfismu grupēšanas veids bija pēc to veida, proti, polimorfismos, 

kuriem ir paradīta saistība ar rudās matu krāsas fenotipu (RHC) un tādos, kuriem šādas 

saistības nav (NRHC): 

• RHC - Asp84Glu, Arg151Cys, Arg160Try; 

• NRHC - pārējie nesinonīmie polimorfismi. 

Visos gadījumos savvaļas tipa (WT) grupā tika ieskaitītas arī tās personas, kurām 

bija tikai sinonīmie polimorfismi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 55 

5. REZULTĀTI 
5.1. Melanomas epidemioloģija 

Vidējā melanomas incidence RAKUS LOC laika posmā no 1998. gada līdz 

2008. gadam bija 5,5 uz 1000 iedzīvotāju gadā un, salīdzinot ar 1998. gadu, uzrādīja 1,9 

lielu incidences pieaugumu uz 100 000 iedzīvotāju 2008. gadā. Turklāt šis pieaugums ar 

p vērtību 9,67x10-3 pēc autoregresijas analīzes datiem un Bonferoni korekcijas 

piemērošanas bija tuvu statistiski ticamam  (koeficents=0,56, 95%CI=0,15 līdz 1,05). 

(5.1. att.) Acīmredzams melanomas gadījumu pieaugums bija vīriešu vidū 

(koeficents=0,67; 95%CI=0,16-1,18; p=9,99x10-3), savukārt, sieviešu skaita pieaugums 

ar melanomas diagnozi bija statistiski nenozīmīgs (koeficents=0,34; 95%CI=-0,14-0,82; 

p=  0,164).  

Kopā pētījumā tika iekļauti 984 pacienti ar primāru ādas melanomu vecumā no 

18 līdz 96 gadiem, kas stacionēti RAKUS LOC laika posmā no 1998. līdz 2008. gadam. 

No tiem 640 (65%) bija sievietes un 344 (35%) bija vīrieši, veidojot attiecību vīrieši 

pret sievietēm 0,54:1. Pacientu vidējais vecums bija 61,3 (±15,3) gadi, mediāna 63,4 

gadi. Sievietes bija nedaudz vecākas nekā vīrieši – vidējais vecums sievietēm bija 61,6 

(±15,6) gadi, mediāna 64,2 gadi, vīriešiem – 60,7 (±14,7) gadi, mediāna 62,6 gadi. 

Pacientu sadalījums pa vecuma grupām ir parādīts 5.1. tabulā. Vislielākais diagnosticēto 

melanomu skaits ir vecuma grupā no 61 - 80 gadiem (48,8 %) un vecuma grupā no 41-

60 gadiem (31,3 %). Vidējais pacienta vecums un vecuma mediāna, analizējot pa 

gadiem, neuzrāda lielas atšķirības (5.2. att.), bet, analizējot katru dzimumu atsevišķi, 

pētījuma laika periodā nelielas vecuma mediānu izmaiņas novēro (5.3. att.). Vecuma 

mediāna vīriešiem samazinās (no 67,2 uz 60,3), bet sievietēm pieaug (no 59,8 uz 

65,83), lai gan šīs izmaiņas nav statistiski ticamas (attiecīgi p=0,624; p=0,577).  

979 pacientiem (95,5%) bija viena primārā melanoma un tikai 5 pacientiem 

(0,5%) pētījuma perioda laikā bija attīstījušās vairākas primārās melanomas.   

Biežākā melanomas lokalizācija bija rumpis (38,2%), tad sekoja kājas (32,5%) 

un rokas (16,1%). Galvas un kakla lokalizācijas melanomas sastādīja 12,5% no visām 

melanomām, bet ģenitālā rajona ādas melanomas – 0,7%. Biežākā melanomas 

lokalizācija sievietēm bija kājas, bet vīriešiem – rumpis, attiecīgi 41,4% un 59,3% (5.2. 

tabula). Pētījuma aptvertajā periodā novēro būtisku rumpja melanomu skaita pieaugumu 

(AR koeficents =0,752; 95%CI=0,411-1,092; p=1,55x10-5). 
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5.1. att. Melanomas incidences tendences RAKUS LOC laika posmā no 1998. līdz 

2008. gadam 

 

 
 

 

 
5.2. att. Melanomas pacientu vecumu izmaiņas pa gadiem 

(x ass – gadi, y ass – vecums gados) 
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5.1. tabula 

Melanomas pacientu sadalījums pa vecuma grupām 

 
Vecums (gadi) Pacienti n (%) Sievietes n (%)   Vīrieši n (%) 

Vidējais (SD) 61,3 (±15.3)  61,6 (±15,6)  60,7 (±14,7) 
Mediāna 63,4 64,2 62,6 
≤20 3 (0,3)  2 (0,3)  1 (0,3) 
21-40 109 (11,1)  68 (10,6)  41 (11,9) 
41-60 308 (31,3)  198 (30,9)  110 (32,0) 
61-80 480 (48,8)  306 (47,8)  174 (50,6) 
>80 84 (8,5)  66 (10,3)  18 (5,2) 
Kopā 984 (100,0)  640 (100,0)  344 (100,0) 

 
SD – standartnovirze 
  

 

 

5.2. tabula 

Analizēto pacientu primārās melanomas lokalizācija 

 

Lokalizācija Pacienti, n (%) Sievietes, n (%) Vīrieši, n (%) 
Galva un kakls 123 (12,5)  84 (13,1)  39 (11,3) 
Rumpis 376 (38,2)  172 (26,9)  204 (59,3) 
Roka 158 (16,1)  116 (18,1)  42 (12,2) 
Kāja 320 (32,5)  265 (41,4)  55 (16,0) 
Ģenitālais rajons 7 (0,7) 3 (0,5)  4 (1,2) 
Kopā 984 (100,0)  640 (100,0)  344 (100,0) 

 

 

Lielākā melanomu daļa (n=797; 80,9%) bija pigmentētas un tikai 94 (9,6%) - 

amelanotiskas, turklāt vīriešiem amelanotisko melanomu bija ievērojami vairāk nekā 

sievietēm, attiecīgi 21,8% un 9,4% (p<0,0001) (5.3. tabula). Laika gaitā izmaiņas 

audzēju pigmentācijā nenovēroja.  

Lielākā daļa melanomu bija nodulāras (39,2%), 4,1% melanomu tika aprakstītas 

kā virspusēji augošas un 1,5% no melanomām bija lentigo maligna. Tikai septiņiem 

(0,7%) pacientiem - piecām sievietēm un diviem vīriešiem - bija in situ melanoma. 

Diemžēl vairāk nekā pusē aprakstīto gadījumu (54,6%) melanomas apakštips nebija 

dokumentēts. Līdzīgi kā pigmentācijas gadījumā arī attiecībā uz audzēja augšanas veidu 

izmaiņas pētījuma aptvertajā periodā nenovēroja. 
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A 

 
 

B 

 
5.3. att. Melanomas pacientu vecumu izmaiņas pa gadiem: (A) sievietes; (B) vīrieši 

(x ass – gadi, y ass – vecums gados) 
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Izčūlojumu konstatēja 45,2% gadījumu, 28,0% melanomu bija bez izčūlojuma, 

pie kam vīriešiem čūlošanu novēroja nedaudz biežāk (47,1%), nekā sievietēm (44,2%), 

bet šie rādītāji nebija statistiski nozīmīgi (p=0,078) (5.3 tabula). Laika gaitā attiecības 

starp melanomu daudzumu ar un bez izčūlojuma nemainījās. 

Vidējais melanomu biezums pēc Breslow bija 6,0 mm (±6,8 mm), mediāna 4,0 

mm. Vīriešiem salīdzinot ar sievietēm bija biezākas melanomas, attiecīgi vidēji 6,2 mm 

(±6,5 mm) pret 5,9 mm (±7,0 mm) (p=0,0137), savukārt mediānas abās grupās bija 

vienādas 4,0 mm (p vērtība pēc Mann-Whitney testa 0,186). Melanomu sadalījums 

atkarībā no audzēja biezuma ir parādīts 5.3. tabulā. Pētījuma laika periodā audzēju 

Breslow biezumi ir samazinājušies, lai gan statistiski ticamas izmaiņas ir tikai attiecībā 

uz Breslow biezumu vidējiem rādītājiem (koeficients = -0.37, 95%CI= -0,60 līdz -0,15, 

p=0,005), bet ne Breslow biezumu mediānu (koeficients= -0.15, 95%CI= -0,73 līdz 

0,43, p=0,609). Grafiski izmaiņas audzēju biezumā pēc Breslow ir parādītas 5.4. attēlā.  

Dominē III (34,4 %) un IV (26,6 %) invāzijas līmenis pēc Clark (5.3. tabula). 

Clark I, II un III invāzijas līmeņa melanomu skaits ir pieaudzis laika periodā no 1998. 

līdz 2008. gadam, ar statistiski ticamiem rādītājiem tikai attiecībā uz Clark II līmeņa 

melanomām (p=0,012). Bet Clark IV un V invāzijas līmeņa melanomas šajā laika 

periodā ir samazinājušās ar statistiski ticamiem rādītājiem attiecībā uz V invāzijas 

līmeņa melanomām pēc Clark (p=0,041). 

 

 
5.4. att. Audzēja Breslow biezumu (mm) izmaiņas laika periodā no 1998. līdz 2008. gadam 

(x ass – gadi, y ass – biezums (mm)) 
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5.3. tabula 

Analizēto pacientu primāro melanomu histoloģiskās pazīmes 

 
Pazīme Pacienti,  n (%) Siecvietes, n (%) Vīrieši, n (%) 

Breslow biezums (mm) 
Vidējais (SD) 6,0 (±6,8) 5,9 (±7,0) 6,2 (±6,5) 
Mediāna 4,0 4,0 4,0 
In situ 7 (0,7) 5 (0,8) 2 (0,6) 
< 1 133 (13,5) 90 (14,1) 43 (12,5) 
1.01 - 2 129 (13,1) 88 (13,7) 41 (11,9) 
2.01 - 4 213 (21,7) 139 (21,7) 74 (21,5) 
> 4 399 (40,5) 254 (39,7) 145 (42,2) 
nd 103 (10,5) 64 (10,0) 39 (11,3) 
Kopā 984 (100,0) 640 (100,0) 344 (100,0) 

Clark līmenis 
In situ 7 (0,7) 5 (0,8) 2 (0,6) 
I 33 (3,4) 23 (3,6) 10 (2,9) 
II 150 (15,2) 90 (14,1) 60 (17,4) 
III 338 (34,4) 233 (36,4) 105 (30,5) 
IV 262 (26,6) 161 (25,1) 101 (29,4) 
V 144 (14,6) 93 (14,5) 51 (14,8) 
nd 50 (5,1) 35 (5,5) 15 (4,4) 
Kopā 984 (100,0) 640 (100,0) 344 (100,0) 

Čūlošana 
Ir   445 (45,2)  283 (44,2)  162 (47,1) 
Nav 275 (28,0)  186 (29,1)  89 (25,9) 
Nd 264 (26,8)  171 (26,7)  93 (27,0) 
Kopā 984 (100,0)  640 (100,0)  344 (100,0) 

Pigments 
Ir 797 (80,9) 525 (82,0) 272 (79,1) 
Nav 94 (9,6) 60 (9,4) 34 (9,9) 
nd 93 (9,5) 55 (8,6) 38 (11,0) 
Kopā 984 (100,0) 640 (100,0) 344 (100,0) 

Melanomas veids 
In situ 7 (0,7) 5 (0,8) 2 (0,6) 
Virspusēji augoša  40 (4,1) 23 (3,6) 17 (4,9) 
Nodulāra 386 (39,2) 246 (38,4) 140 (40,7) 
Lentigo maligna 15 (1,5) 12 (1,9) 3 (0,9) 
nd 536 (54,5) 354 (55,3) 182 (52,9) 
Kopā 984(100,0) 640 (100,.0) 344 (100,0) 

 
SD – standartnovirze, nd – nav datu 

 

Kā viena no histoloģiskajām audzēja pazīmēm tika izanalizēts arī melanomas 

šūnu veids. Vairākumā gadījumu (52,9%) melanomas bija epiteloīdo šūnu, tad sekoja 

vārpstveida šūnu melanomas (14,6%) un melanomas ar vairākiem šūnu veidiem 

(12,7%). Vismazāk bija balonšūnu (2,4%) un nevoīdo šūnu (1,2%) melanomu. 16,2 % 

gadījumu histoloģiskajā audzēja aprakstā šūnu veids nebija norādīts. Melanomas šūnu 
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veida sadalījums visiem melanomas pacientiem, kā arī pa dzimumiem ir apkopots 5.4. 

tabulā un laika gaitā nemainījās. 

 

5.4. tabula 

Audzēja šūnu veids analizētajiem melanomas pacientiem 

 
Šūnu tips Pacienti,  n (%) Sieveites, n (%) Vīrieši, n (%) 

Epiteloīdās  520 (52,9) 334 (52,2) 186 (54,1) 
Balonveida 24 (2,4) 13 (2,0) 11 (3,2) 
Vārpstveida 144 (14,6) 105 (16,4) 39 (11,3) 
Nevoīdās 12 (1,2) 9 (1,4) 3 (0,9) 
Jauktas 125 (12,7) 80 (12,5) 45 (13,1) 
nd 159 (16,2) 99 (15,5) 60 (17,4) 
Kopā 984 (100,0) 640 (100,0) 344 (100,0) 

 
nd- nav datu 
 

Pēc audzēja klīniskās klasifikācijas biežākā klīniskā stadija analizētajiem 

melanomas pacientiem bija IIC stadija (198 pacienti (20,1%)), kas histoloģiski liecina 

par audzēja Breslow biezumu virs 4 mm un čūlošanu. Sieviešu skaits prevalē visās 

stadijās izņemot III stadiju. Jāatzīmē, ka 266 gadījumos (27,1%) pacientu medicīniskajā 

dokumentācijā stadija nebija norādīta. Analizēto pacientu melanomas stadiju sadalījums 

pa dzimumiem ir atspoguļots 5.5. tabulā. Laika gaitā sadalījums starp melanomas 

klīniskajām stadijām būtiski nemainījās, bet bija vērojams pieaugums visās stadijās bez 

izņēmuma, kas būtībā ir saskaņā ar melanomas incidences pieaugumu šajā laika 

periodā. 

 
5.5. tabula 

Melanomas klīniskās stadijas analizētajiem pacientiem 

 

Stadija Pacienti,  n (%) Sievietes, n (%) Vīrieši, n (%) 
0 7 (0,7) 5 (0,8) 2 (0,6) 
IA 67 (6,8) 46 (7,2) 21 (6,1) 
IB 68 (6,9) 46 (7,2) 22 (6,4) 
IIA 131 (13,3) 88 (13,7) 43 (12,5) 
IIB 144 (14,6) 98 (15,3) 46 (13,4) 
IIC 198 (20,1) 129 (20,2) 69 (20,0) 
III 55 (5,6) 26 (4,1) 29 (8,4) 
IV 48 (4,9) 34 (5,3) 14 (4,1) 
nd 266 (27,1) 168 (26,2) 98 (28,5) 
Kopā 984 (100,0) 640 (100,0) 344 (100,0) 
 
nd- nav datu 
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5.6. tabula 

Analizēto melanomas pacientu sadalījums balstoties uz TNM klasifikāciju  

(T klasifikācija) 

 
TNM (T) 

klasifikācija 
Pacienti n (%) Ar čūlošanu Bez čūlošanas nd 

par čūlošanu 
Tis  7 (0,7) 0 (0,0) 2 (28,6) 5 (71,4) 
T1 (≤1mm) 150 (15,3) 19 (12,6) 75 (50,0) 56 (37,4) 
T2 (1.1-2.0 mm) 144 (14,6) 40 (27,8) 60 (41,7) 44 (30,5) 
T3 (2.1-4.0 mm) 239 (24,3) 109 (45,6) 72 (31,1) 58 (24,3) 
T4 (>4mm) 412 (41,9) 275 (66,8) 61 (14,8) 76 (18,4) 
nd  32 (3,2) 2 (6,3) 10 (31,3) 20 (62,5) 
Kopā 984 (100,0) 
 
nd- nav datu 
 
 

Melanomas TNM klasifikācijas (T klasifikācijas – audzēja raksturojuma) 

rezultātu apkopojums parādīts 5.6. tabulā. Visvairāk ir pacientu ar T4 melanomu (412 

pacienti (41,9%)), turklāt lielākajā daļā gadījumu (275 pacientiem (66,8%)) konstatē arī 

audzēja čūlošanu.  

952 pacientiem no 984, kuriem bija pieejama informācija par svaru un augumu 

melanomas diagnozes uzstādīšanas brīdi, tika aprēķināts arī ķermeņa masas indekss 

(ĶMI). Lielākai daļai pacinetu (347 pacienti (35,3%)) svars ir palielināts vai pat 

pārmērīgi palielināts (329 pacienti (33,4%)). 266 (27%) pacientu svars ir normāls un 

tikai 1% gadījumu – samazināts. Analizēto pacientu ĶMI rādītāji apskatāmi 5.7. tabulā. 

Ņemot vērā, ka vairumam melanomas pacientu tika novērots paaugstinats ĶMI, tika 

pārbaudīta hipotēze, ka viens no melanomas riska faktoriem varētu būt tieši 

paaugstinātā ķermeņa masa. Lai to pārbaudītu no Latvijas Genoma centra nejaušas 

izlases veidā tika atlasītas kontroles personas, kas pēc dzimuma uz vecuma atbilda 

analizēto melanomas pacientu grupai, un abas grupas salīdzinatas savā starpā. Būtiskas 

atškirības ĶMI abām grupām nenovēroja (5.5. att.). Līdz ar to izvirzītā hipotēze 

neapstiprinājās.  

Ņemot vērā to, ka vecuma mediāna analizētajiem 984 pacientiem ir 63,4 gadi, 

visus  pacientus (pēc klīniskajām un audzēja histoloģiskajām pazīmēm) izanalizēja arī 

sadalot divās grupās – pacienti līdz 63 gadu vecumam un pacienti vecāki par 63 gadiem.  
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5.5. attēls. Melanomas pacientu un kontroles personu ĶMI salīdzinājums 

 
 

5.7. tabula 

ĶMI rādītāji analizētajiem melanomas pacientiem 
 

ĶMI Pacienti,  n (%)  Sievietes n, (%)  Vīrieši n, (%) 
≤18.5 10 (1,0) 8 (1,3) 2 (0,6) 
18.6-25 266 (27,0) 182 (28,4) 84 (24,4) 
25.01-30 347 (35,3) 197 (30,8) 150 (43,6) 
>30.01 329 (33,4) 229 (35,8) 100 (29,1) 
nd 32 (3,3) 24 (3,7) 8 (2,3) 
Kopā 984 (100,0) 640 (100,0) 344 (100,0) 

 
nd - nav datu 
 

Saslimstības ar melanomu analīze pa dzimumiem parādīja, ka sievietes ar 

melanomu ir nedaudz vairāk (par 4,6%) grupā pēc 63 gadiem, savukārt vīriešu ir par 

4,6% vairāk grupā līdz 63 gadiem. Runājot par audzēja lokalizāciju, vecuma grupā pēc 

63 gadiem ievērojami pieaug galvas un kakla melanomu skaits (par 10,7%) un 

samazinās rumpja melanomu skaits (par 10,6%). Saslimstības biežums ar melanomu 
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pēc dzimuma un audzēja loklizācijas, ievērojot pacientu sadalījumu pa vecumiem, ir 

apkopots 5.8. tabulā. 

 

5.8. tabula 

Pacientu sadalījums pa vecuma grupām pēc dzimuma un audzēja lokalizācijas 

 

Pazīme Pacienti, n (%) ≤63 gadi n, (%) >63 gadi n, (%) 
Dzimums 

Sieviete 640 (65,0)  318 (62,8)  322 (67,4) 
Vīrietis 344 (35,0)  181 (37,2)  156 (32,6) 
Kopā 984 (100,0)  506 (100,0)  478 (100,0) 

Anatomiskā audzēja lokalizācija 
Galva un kakls 123 (12,5)  37 (7,5) 86 (17,6) 
Rumpis 376 (38,2)  220 (43,1)  156 (33,2) 
Roka 158 (16,1)  78 (15,5)  80 (16,6) 
Kāja 320 (32,5)  166 (32,9)  154 (32,2) 
Ģenitālais rajons 7 (0,7) 5 (1,0) 2 (0,4) 
Kopā 984 (100,0)  506 (100,0)  478 (100,0) 

 
 

Vidējais melanomas biezums pēc Breslow vecuma grupā līdz 63 gadiem ir 5,4 

mm, mediāna – 3,8 mm, bet pēc 63 gadu vecuma vidējais audzēja Breslow biezums ir 

6,6 mm, mediāna – 5 mm. Vecuma grupā pēc 63 gadiem pieaug pacientu skaits ar Clark 

invāzijas līmeni IV un V, no 38,9% uz 51,9% pieaug melanomu skaits ar čūlošanu 

(p<0,0001), no 7,1% uz 12,1% pieaug amelanotisko melanomu skaits (p=0,007). Šajā 

vecuma grupā par 5,5% pieaug arī nodulāro melanomu skaits. Pēc 63 gadu vecuma 

vairāk ir vārpstveida šūnu melanomu un melanomu ar vairākiem šūnu veidiem. Pacientu 

sadalījums pēc vecuma attiecībā uz Breslow audzēja biezumu, Clark invāzijas līmeni, 

audzēja čūlošanu, pigmenta klātbūtni un melanomas veidu ir apkopots 5.9. tabulā, bet 

audzēja šūnu tipu – 5.10. tabulā. 

Analizējot TNM klasifikācijas tieši audzēju raksturojošo rādītāju T, konstatēja, 

ka vecuma grupā pēc 63 gadiem vairāk ir pacientu ar T4 (Breslow biezums >4mm) 

audzējiem un audzēja čūlošanu (5.11. tabula).  

Līdz 63 gadu vecumam pacientu skaits ir lielāks visās melanomas stadijās, 

izņemot 0, IIB un IIC (5.12. tabula). 
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5.9. tabula  

Analizēto pacientu melanomu histoloģiskās pazīmes atkarībā no vecuma grupas 

 

Melanomas 
raksturojums 

Pacienti, n (%) ≤63 gadi, n (%) >63 gadi, n (%) 

Breslow biezums, mm 
Vidējais (SD) 6,0 (6,8) 5,4 (6,2) 6,6 (7,3) 
Mediāna 4,0 3,8 5,0 
In situ 7 (0,7) 3 (0,6) 4 (0,8) 
≤ 1 133 (13,5) 82 (16,6) 51 (10,4) 
1,01 - 2 129 (13,1) 75 (15,2) 54 (11,0) 
2,01 - 4 213 (21,7) 110 (22,3) 103 (21,0) 
> 4 399 (40,5) 169 (34,2) 230 (47,0) 
nd 103 (10,5) 55 (11,1) 48 (9,8) 
Kopā 984 (100,0) 506 (100,0) 478 (100,0) 

Clark līmenis 
In situ 7 (0,7) 3 (0,6) 4 (0,9) 
I 33 (3,4) 23 (4,5) 10 (2,1) 
II 150 (15,2) 96 (19,0) 54 (11,3) 
III 338 (34,4) 171 (33,8) 167 (34,9) 
IV 262 (26,6) 118 (23,3) 144 (30,1) 
V 144 (14,6) 66 (13,1) 78 (16,3) 
nd 50 (5,1) 29 (5,7) 21 (4,4) 
Kopā 984 (100,0) 506 (100,0) 478 (100,0) 

Čūlošana 
Ir  445 (45,2)  197 (38,9)  248 (51,9) 
Nav 275 (28,0)  165 (32,6)  110 (23,0) 
nd 264 (26,8)  144 (28,5)  120 (25,1) 
Kopā 984 (100,0)  506 (100.0) 478 (100,0) 

Pigments 
Ir 797 (80,9) 418 (82,6) 379 (79,3) 
Nav 94 (9,6) 36 (7,1) 58 (12,1) 
nd 93 (9,5) 52 (10,3) 41 (8,6) 
Kopā 984 (100,0) 506 (100,0) 478 (100,0) 

Melanomas veids 
In situ 7 (0,7) 3 (0,6) 4 (0,8) 
Virspusēji augoša 
melanoma 

40 (4,1) 26 (5,1) 14 (2,9) 

Nodulāra melanoma 386 (39,2) 185 (36,6) 201 (42,1) 
Lentigo maligna 
melanoma 

15 (1,5) 9 (1,8) 6 (1,3) 

nd 536 (54,5) 283 (55,9) 253 (52,9) 
Kopā 984 (100,0) 506 (100,0) 478 (100,0) 

 
SD – standartnovirze, nd – nav datu  
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5.10. tabula 

Audzēja šūnu tips analizētajiem melanomas pacientiem atkarībā vecuma grupas 

 
Šūnu tips Pacienti, n (%) ≤63 gadi, n (%) >63 gadi, n (%) 

Epiteloīdās 520 (52,9) 277 (54,7) 243 (59,0) 
Balonveida 24 (2,4) 17 (3,4) 7 (1,5) 
Vārpstveida 144 (14,6) 63 (12,5) 81 (16,9) 
Nevoīdās 12 (1,2) 8 (1,6) 4 (0,8) 
Jauktas 125 (12,7) 56 (11,0) 69 (14,4) 
nd 159 (16,2) 85 (16,8) 74 (15,4) 
Kopā 984 (100,0) 506 (100,0) 478 (100,0) 

 
nd – nav datu  
 

 

5.11. tabula 

Analizēto melanomas pacientu sadalījums pa vecuma grupām, balstoties uz TNM 

klasifikāciju (T klasifikācija) 

 
T klasifikācija Kopā Ar čūlošanu Bez čūlošanas Par čūlošanu 

nd 
≤63 gadi 
Tis  3 (0,6)  0 (0,0) 1 (33,3) 2 (66,7) 
T1 (≤1mm) 98 (19,4)  11 (11,2) 45 (45,9) 42 (42,9) 
T2 (1,1-2,0 mm) 84 (16,6)  20 (23,8) 41 (48,8) 23 (27,4) 
T3 (2,1-4,0 mm) 126 (24,9)  46 (36,5) 44 (34,9) 36 (28,6) 
T4 (>4mm) 175 (34,6)  113 (64,6) 31 (17,7) 31 (17,7) 
nd  20 (3,9)  0 (0,0) 6 (30,0) 14 (70,0) 
Kopā 506 (100,0)    
>63 gadi 
Tis  4 (0,8)  0 (0,0) 1 (25,0) 3 (75,0) 
T1 (≤1mm) 52 (10,8)  8 (15,4) 30 (57,6) 14 (27,0) 
T2 (1,1-2,0 mm) 60 (12,6)  20 (33,3) 19 (31,7) 21 (35,0) 
T3 (2,1-4,0 mm) 113 (23,6)  63 (55,8) 28 (24,8) 22 (29,4) 
T4 (>4mm) 237 (49,6)  162 (68,3) 30 (12,7)  45 (19,0) 
nd  12 (2,6)  2 (16,7) 4 (33,3,6) 6 (50,0) 
Kopā 478 (100,0) 
 
nd – nav datu  
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5.12. tabula.  

Melanomas klīniskās stadijas analizētajiem pacientiem pa vecuma grupām 

 

Stadija Pacienti, n (%) ≤63 gadi, n (%) >63 gadi, n (%) 
0 7 (0,7) 3 (0,6) 4 (0,8) 
IA 67 (6,8) 39 (7,9) 28 (5,7) 
IB 68 (6,9) 46 (9,3) 22 (4,5) 
IIA 131 (13,3) 72 (14,6) 59 (12,1) 
IIB 144 (14,6) 62 (12,5) 80 (16,7) 
IIC 198 (20,1) 78 (15,4) 120 (25,0) 
III 55 (5,6) 35 (6,9) 20 (4,1) 
IV 48 (4,9) 29 (5,7) 21 (4,3) 
nd 266 (27,1) 142 (28,1) 124 (25,8) 
Kopā 984 (100,0) 506 (100,0) 478 (100,0) 

 
nd – nav datu  
 
 

Izmantojot Kaplan-Meier kumulatīvās dzīvildzes līknes, tika izvērtēti arī 

dzīvildzes rādītāji galvenajiem melanomas klīniskajiem un histoloģiskajiem 

prognostiskajiem faktoriem.  
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5.6. att. Dzīvildzes rādītāji melanomas pacientiem atkarībā no dzimuma 
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Analizējot dzīvildzi pa dzimumiem statistiski ticami labāki dzīvildzes rādītāji 

mūsu pētījuma grupā ir sievietēm (HR=1,48; 95%CI=1,22-1,81; p=7,4x10-5) (5.6. att.). 

Audzēja lokalizācijai (analizējot krūškurvja priekšējās sienas, muguras, roku, 

kāju un galvas un kakla ādas lokalizācijas audzējus) analizētajā pētījuma grupā saistībā 

ar dzīvildzi statistiski ticamas starpības nav (p=0,3035) (5.7. att.), izņemot melanomas 

lokalizāciju uz ekstremitāšu ādas vīriešiem, kas uzrāda sliktāku prognozi nekā sievietēm 

ar tās pašas lokalizācijas melanomu (HR=2,29; 95%CI=1,67-3,14; p=1,14x10-7) (5.8. 

att.).  
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5.7. att. Dzīvildzes rādītāji melanomas pacientiem atkarībā no lokalizācijas 
 

 

Pacientiem ar nodulārām melanomām dzīvildzes rādītāji ir sliktāki, nekā tiem, 

kuriem diagnosticēta virspusēji augoša melanoma (HR=4,13; 95%CI=1,83-9,30; 
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p=2,10x10-4), bet vīriešiem ar histoloģiski apstiprinātu nodulāru melanomu prognoze ir 

sliktāka nekā sievietēm (HR=1,4; 95%CI=1,0-1,9 ; p=0,02) (5.9. att.). 
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5.8. att. Dzīvildzes rādītāji melanomas pacientiem ar ekstremitāšu lokalizācijas melanomu 
atkarībā no dzimuma  

 

 

Dzīvildzes rādītāji korelē ar Breslow audzēja biezumu. Vīriešiem prognoze ir 

sliktāka grupās ar Breslow biezumu 1,01-2 mm (HR=2,53; 95%CI=1,1-5,94; p=0,0014) 
un 2,01-4 mm (HR=1,94; 95%CI=1,2-3,1; p=0,0035) (5.10. att.). Audzēju gadījumā līdz 

1 mm un virs 4 mm pēc Breslow statistiski ticamas starpības dzīvildzes radītājos starp 

dzimumiem nav (attiecīgi p=0,56 un p=0,27). 

 Daudz labāki dzīvildzes rādītāji ir pacientiem bez audzēja čūlošanas (HR=0,40; 

95%CI=0,30-0,51; p=7,23x10=13) (5.11.A. att.). Salīdzinot vīriešus un sievietes ar 

audzēja izčūlojumu, prognoze labāka bija sievietēm, lai gan pēc Bonferoni korekcijas 

piemērošanas šie rādītāji nebija statsistiski nozīmīgi (HR=1,30; 95%CI=1,04-1,61; 

p=0,019), sievietēm ar audzēja izčūlojumu dzīvildzes rādītāji ir joprojām labāki nekā 

vīriešiem, kuriem čūlošanu audzējā nekonstatē (HR=1,9; 95%CI=1,8-3,3; p<0.001) 

(5.11. B att.). 
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5.9. att. Dzīvildzes rādītāji melanomas pacientiem A- atkarībā no audzēja veida; B – 

nodulāras melanomas gadījumā atkarībā no dzimuma 
(N – nodulāra melanoma; V – virspusēji augoša melanoma) 
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5.10. att. Dzīvildzes rādītāji melanomas pacientiem atkarībā no audzēja Breslow biezuma: 

A – Breslow biezums 1,01 – 2 mm; B - Breslow biezums 2,01 – 4 mm 
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5.11. att. Dzīvildzes rādītāji melanomas pacientiem atkarībā no audzēja čūlošanas: A – 

visiem pacientiem; B – atsevišķi pa dzimumiem  
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5.12. att. Dzīvildzes rādītāji melanomas pacientiem atkarībā no pigmenta klātbūtnes 
audzējā 

 
 

Pigmenta klātbūtne audzējā nosaka labāku prognozi (HR=1,91; 95%CI=1,43-

2,55; p=7,16x10-6) (5.12. att.), bet statistiski ticamas atšķirības starp dzīvildzes 

rādītājiem pa dzimumiem pacientiem ar amelanotiskām melanomām un pigmentētām 

melanomām nav (p=0,725).  

Melanomas šūnu veida korelāciju ar pacientu dzīvildzi nekonstatēja (HR=0,99; 

95%CI=0,86-1,13; p=0,828). Bet audzēja klīniskajai stadijai bija izteikta saistība ar 

pacintu dzīvildaes rādītājiem (HR=1,72; 95%CI=1,54-1,91; p<2x10-16). 

 
5.2. Ģenētiskās izmaiņas pacientiem ar melanomas diagnozi 

5.2.1. Ģenētiskajā analīzē iesaistīto melanomas pacientu raksturojums 

Melanomas pacientu ģenētiskajā analīzē bija iesaistīti 228 pacienti vecumā no 

19 līdz 86 gadiem ar histoloģiski apstiprinātu ādas melanomas diagnozi. Melanomas 

pacientu sadalījums pa grupām atkarībā no predispozīcijas pakāpes ir atspoguļots 5.13. 

tabulā. 
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No pētījumā iekļautajiem 228 pacientiem ar melanomas diagnozi, 143 pacienti 

(62,7%) bija ar sporādiskas melanomas gadījumiem. 20 pacientiem (8,8%) tika 

konstatēta melanoma ģimenes anamnēzē. Ņemot vērā pastāvošo pārmantotās 

melanomas definīciju, proti, ka reģionos ar salīdzinoši zemu UV starojuma intensitāti 

(pie šī reģiona ir pieskaitāma arī Latvija) melanomu uzskata par pārmantotu jau 

gadījumos, kad ģimenē melanoma ir sastopama diviem radiniekiem [de Snoo et al., 

2005], visus minētos 20 pacientus var uzskatīt par pārmentotās melanomas pacientiem. 

Taču tikai trijiem no viņiem (1,3%) atklājās trīs un vairāk melanomas saslimšanas 

gadījumi ģimenē, kas ir patiešām spēcīga pārmantotās melanomas pazīme [Bishop et 

al., 2002]. Pārējiem septiņpadsmit - ģimenē bija divi melanomas saslimšanas gadījumi, 

12 (5,3%) no tiem – pirmās pakāpes radiniekiem, pieciem (2,2%) – otrās pakāpes 

radiniekiem. Septiņiem pacientiem (3,7%) ģimenes anamnēzē konstatēja aizkuņģa 

dziedzera audzēju, bet deviņiem (3,9%) – smadzeņu audzēju. Atsevišķās grupās tika 

izdalīti trīs pacienti (1,3%), kuriem slimības anamnēzē bija multiplas primārās 

melanomas un 46 pacienti (20,2%), kuriem melanomas diagnoze bija uzstādīta līdz 40 

gadu vecumam. 

 

5.13. tabula  

Ģenētiskajā pētījumā iesaistītie melanomas pacienti 

 

Melanomas pacientu raksturojums Pacienti 
(n) 

Pacienti 
(%) 

Melanomas pacienti ar melanomu ģimenes anamnēzē: 20 8,8 
3 un vairāk melanomas saslimsanas gadījumi ģimenē* 3 1,3 
2 melanomas saslimšanas gadījumi, melanoma pirmās 
pakāpes radiniekam 

12 5,3 

2 melanomas saslimšanas gadījumi ģimenē, melanoma 
attālākam radiniekam 

5 2,2 

Melanomas pacienti ar aizkuņģa dziedzera audzēju 
ģimenes anamnēzē 

7 3,7 

Melanomas pacienti ar smadzeņu audzējiem ģimenes 
anamnēzē 

9 3,9 

Melanomas pacienti ar vairākām primārajām melanomām 3 1,3 
Gados jauni melanomas pacienti (≤ 40 gadi) 46 20,2 
Sporādiskās melanomas pacienti 143 62,7 
Kopā 228 100 
 
* viena no pētījumā iekļautajām ģimenēm ir aprakstīta jau iepriekš [Pjanova et al., 2007], šajā pētījumā šī 

ģimene tika noraksturota detalizētāk 
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5.2.2. Mutācijas augstas penetrances melanomas gēnos CDKN2A un CDK4 

pacientiem ar atkārtotiem audzējiem ģimenē 

Mutācijas augstas penetrances melanomas gēnos CDKN2A un CDK4 tika 

izanalizētas visiem 20 pacientiem ar atkārtotiem melanomas gadījumiem ģimenes 

anamnēzē neatkarīgi no radniecības pakāpes. Ņemot vērā literatūras norādes par 

CDKN2A reģiona mutāciju saistību arī ar aizkuņģa dziedzera audzēju un smadzeņu 

audzēju attīstību [Goldstein et al., 2004, de Snoo et al., 2008], šajā grupā tika iekļauti 

arī 7 pacienti ar aizkuņģa dziedzera audzēju ģimenes anamnēzē un 9 pacienti ar CNS 

audzēju (8 galvas smadzeņu audzēji, 1 muguras smadzeņu audzējs) ģimenes anamnēzē. 

Kopā šajā grupā tika analizēti 36 pacienti. 

Šīs grupas pacientu vidējais vecums melanomas diagnozes uzstādīšanas brīdī 

bija 52,1 (±17,0) gadi, mediāna 52 gadi. Vecumu izkliede starp agrāko (16 gadi) un 

vēlāko (79 gadi) melanomas diagnosticēšanas vecumu bija 63 gadi. Vidējais vecums 

sievietēm šajā grupā bija 50,7 (±14,5), mediāna 49 gadi. Vīriešiem melanomas diagnoze 

bija uzstādīta nedaudz lielākā vecumā - vidējais vecums 54 (±20,3) gadi, mediāna – 56 

gadi. Šīs grupas 36 pacientu klīniskais un fenotipiskais raksturojums ir apkopots 5.14. 

un 5.15. tabulās. 

 

5.14. tabula 

Pacientu ar melanomu, aizkuņģa dziedzera vai CNS audzēju ģimenes anamnēzē 

klīniskais raksturojums 

 

Pacienta klīniskais 
raksturojums 

Pacienti, n  
(kopā 36) 

Pacienti (%) 

Dzimums 
vīrieši 15 41,7 
sievietes 21 58,3 
Vecums diagnozes uzstādīšanas brīdī 
<20 1 2,8 
21-40 9 25,0 
41 – 60 13 36,1 
>60 13 36,1 
Vidējais vecums (SD) 52,1 (±17,0) 
Vecuma mediāna 52 
 

SD - standartnovirze 
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5.15. tabula 

Pacientu ar melanomu, aizkuņģa dziedzera vai CNS audzēju ģimenes anamnēzē 

fenotipa raksturojums 
 

Pacientu klīniskais 
raksturojums 

Pacienti, n 
(kopā 36) 

Pacienti (%) 

Ādas tips 
II 14 38,9 
III 22 36,1 
Matu krāsa 
rudi 1 2,8 
blondi, gaiši 18 50,0 
brūni, melni 16 44,4 
nd 1 2,8 
Acu krāsa 
zila 15 41,7 
pelēka 2 5,6 
zaļa 1 2,8 
brūna 3 8,3 
cita 14 38,9 
nd 1 2,8 
Dzimumzīmes 
daudz 8 22,2 
maz 16 44,4 
dažas 8 22,2 
nd 2 5,6 
Lentigo solaris klātbūtne uz 
sejas 

  

daudz 7 19,4 
maz 14 38,9 
nav 14 38,9 
nd 1 2,8 
 
*nd – nav datu 

 

Histoloģisko datu apkopošana parādīja, ka 5 (13,9%) pacientiem no 36 

melanoma ir bijusi nodulāra, 2 (5,5%) gadījumos – virspusēji augoša. Diemžēl lielākajai 

daļai pacientu, pavisam 29 (80,6%) audzēja veids histoloģiskajā aprakstā nebija 

norādīts. 30 (83,4%) pacientiem melanoma ir bijusi pigmentēta, amelanotiska 

melanoma ir bijusi 3 (8,3%) pacientiem un vēl 3 (8,3%) pacientiem melanomas 

histoloģiskajos aprakstos par pigmenta klātbūtni ierakstu nav. Čūlošanu konstatēja 7 

(19,4%) gadījumos, 14 (38,9%) gadījumos čūlošanas nebija, 15 (41,7%) pacientu 

histoloģiskā preparāta aprakstā dati par čūlošanu nebija minēti. Breslow dziļuma un 

Clark invāzijas līmeņa sadalījums analizētajiem 36 pacientiem ir parādīts 5.16. tabulā. 
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Visiem 36 šajā grupā iekļautajiem pacientiem tika veikta CDKN2A gēna 

kodējošās daļas (1α, 1β, 2. un 3. eksoni) mutāciju analīze, kas ietvēra arī splaisa saitus 

un 3’ netranslējamo reģionu. Visiem šiem pacientiem tika izanalizētas arī mutācijas 

gēna CDK4 2. eksonā. 

CDKN2A gēna kodējošās daļas un tai pieguļošo rajonu analīzē nevienam no 36 

analizētajiem pacientiem mutācijas gēnā CDKN2A netika konstatētas. Tika konstatēti 

trīs jau iepriekš literatūrā aprakstīti polimorfismi – c.442G>A (Ala148Thr) (rs3731249) 

gēna otrajā eksonā, c.*29G>C (rs11515) un c.*69C>T (rs3088440) - gēna 3’ 

netranslētajā reģionā (5.17. tabula) [Kumar et al., 2001; Debniak et al., 2005; Pjanova et 

al., 2007].  Diviem pacientiem konstatēti vienlaicīgi gan polimorfisms c.442G>A, gan 

c.*29G>C, kas norāda uz saistītu polimorfismu iedzimšanu.  

 

          5.16. tabula 

Melanomas Breslow dziļumu un Clark invāzijas līmeņu sadalījums analizētajiem 

pacientiem ar melanomu, aizkuņģa dziedzera vai CNS audzēju ģimenes anamnēzē 

 
Melanomas raksturojums Pacienti, n 

(kopā 36) 
Pacienti n (%) 

Breslow dziļums   
≤1mm 7 19,4 

1,1-2mm 3 8,3 
2,1-4mm 9 25,0 

>4mm 7 19,4 
nd 10 28,7 

Clark līmenis   
II 10 28,7 
III 15 41,7 
IV 3 8,3 
V 3 8,3 
nd 5 13,9 

 
nd - nav datu 
 

 

Apskatot atsevišķi pacientus ar melanomu ģimenes anamnēzē, no 20 pacientiem 

trijiem pacientiem atklāja polimorfismu c.442G>A (Ala148Thr), četriem – 

polimorfismu c.*29G>C, diviem – polimorfismu c.*69C>T. Vienam no analizētajiem 

pacientam konstatēja divus polimorfismus vienlaicīgi - c.442G>A (Ala148Thr) un 

c.*29G>C. Gēna savvaļas tips bija 12 pacientiem. 
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5.17. tabula 

Polimorfismi gēna CDKN2A kodējošajā un tai pieguļošajās daļās pacientos ar 

melanomu, aizkuņģa dziedzera vai CNS audzēju ģimenes anamnēzē 

 

Polimorfisms Pacienti, n Gēna CDKN2A daļa 
WT 23 

2. eksons c.442G>A (Ala148Thr) 4 
3’ NTR c.*29G>C 8 
3’ NTR c.*69C>T 3 

 
WT – savvaļas tips; 3’NTR – 3’ netranslējamais reģions 

 

Pacientu grupā ar aizkuņģa vai CNS audzēju ģimenē no 16 analizētajiem 

pacientiem četriem atklāja vienu polimorfismu - trijiem c.*29G>C un vienam 

c.*69C>T. Arī šajā grupā vienam pacientam ar galvas smadzeņu audzēju ģimenē 

konstatēja divus polimorfismus vienlaicīgi - gan c.442G>A (Ala148Thr), gan 

c.*29G>C. Visiem pacientiem, kuriem atklāja polimorfismus, aizkuņģa dziedzera vai 

CNS audzējs bija 1. pakāpes radiniekam. Gēna savvaļas tips šajā grupā bija 11 

pacientiem. 

Visiem 36 šajā grupā iekļautajiem pacientiem tika nosekvenēts arī gēna CDK4 2. 

eksons. Trīs pacientiem tika konstatēta gēna CDK4 mutācija c.71G>A (R24H) (skat. 

5.13. attēlu).  

 

 
 

5.13. att. Mutācija c. 71G>A (R24H) gēna CDK4 2. eksonā  
1. – pacients ar mutāciju; 2. – paraugs bez mutācijas 

 

Visiem trijiem pacientiem, kuriem tika atrasta gēna CDK4 mutācija bija izteikta 

melanomas ģimenes anamnēze. Visos trijos gadījumos ģimenes anamnēzē bija pa 

pieciem melanomas saslimšanas gadījumiem. 
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Pirmais pacients (M268), kuram tika atrasta gēna CDK4 R24H mutācija, bija 

sieviete, kurai diagnosticētas divas primāras melanomas: viena uz augšdelma 33 gadu 

vecumā, otra – uz apakšstilba 75 gadu vecumā. Pirmās melanomas histoloģiskie 

apraksti nav saglabājušies, par melanomas diagnozi liecina ieraksti medicīniskajā 

dokumentācijā. Otrā melanoma histoloģiski ir virspusēji augoša, bez izčūlojuma, pēc 

Clark - IV līmenis, audzēja biezums pēc Breslow – 1 mm. Datu par melanomas veidu, 

šūnu tipu un pigmenta klātbūtni histoloģiskajā aprakstā nav.  

 

 

 
 

5.14. attēls. M268 pacienta ar mutāciju c. 71G>A (R24H) gēnā CDK4 ģimenes ciltskoks 
 
 

Pacientei ir II ādas tips, brūni mati, brūna acu krāsa, multiplas dzimumzīmes. 

Saules apdegumus paciente noliedz. Laika posmā starp diviem melanomas gadījumiem, 

pacientei ir izoperētas divas bazālo šūnu karcinomas no sejas ādas.  
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Pacientes ģimenē novēro vēl četrus melanomas gadījumus – pacientes mātei, 

mātes māsai, pacientes brālim un viņa dēlam (5.14.att.). Pacientes mātei melanoma 

diagnosticēta 52 gadu vecumā (mirusi 64 g. vecumā), brālim – 38 gadu vecumā (miris 

43 gados), brāļa dēlam – 35 gadu vecumā (miris 40 g. vecumā). Pacientes mātes māsas 

vecums melanomas diagnozes uzstādīšanas brīdī nav zināms. Visi šie dati iegūti no 

pacientes vārdiem, medicīniskā dokumentācija, kas apstiprinātu melanomas diagnozi 

pacientes radiniekiem, nebija pieejama. Vidējais melanomas diagnosticēšanas vecums 

ģimenē ir 39,5 gadi.  

Ģenētiskajā analīzē tika iesaistīti arī pieci veselie ģimenes locekļi. Diviem no 

tiem tika atklāta gēna CDK4 R24H mutācija – pacientes meitai un mazdēlam (meitas 

dēlam). Meitas vecums ģenētiskās testēšanas brīdī bija 44 gadi. Ģimenes ciltskoks un 

CDK4 gēna statuss analizētajās personās ir attēlots 5.14. attēlā. Savukārt ģimenes 

locekļu genotipēšanas un fenotipēšanas rezultāti apkopoti 5.18. tabulā. 
 

5.18. tabula 

M268 pacienta ar gēna CDK4 R24H mutāciju pētījumā iesaistīto ģimenes locekļu 

ģenētiskais, klīniskais un fenotipiskais raksturojums 

 
Raksturojums  Probands Meita Dēls Meitas 1. 

dēls 
Meitas 2. 

dēls 
Dēla dēls 

Melanoma ir nav nav nav nav nav 
Mutācijas 
gēnā CDK4  

R24H R24H nav nav R24H nav 

Mutācijas 
gēnā CDKN2A 

WT WT WT WT WT WT 

Vecums*  33 (76) 44 53 20 9 24 
Ādas tips II II I II II II 
Matu krāsa brūna brūna brūna melna gaiša melna 
Acu krāsa brūna pelēka zila brūna zila brūna 
Dzimumzīmes 
≤5mm 

28 2 60 55 nd 13 

Dzimumzīmes 
≥5mm 

2 2 7 0 nd 2 

Atipiskas 
dzimumzīmes 

0 1 0 0 nd 0 

 
* - probandam noradīts primārās melanomas diagnosticēšanas vecums un iekavās vecums, kad probands 

tika iesaistīta pētījumā, pārējiem vecums DNS testa veikšanas brīdī; WT – savvaļas tips; nd – nav datu 

 

Otrais pacients (M679), kuram tika atrasta CDK4 R24H mutācija, bija vīrietis, 

kuram primārā melanoma diagnosticēta uz muguras 16 gadu vecumā. Veidojuma 
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histoloģiskās izmeklēšanas informācija nav saglabājusies. Pēc pacienta un viņa mātes 

vārdiem tā esot bijusi melanoma. Melanomas diagnoze ir norādīta arī ambulatorajā 

medicīniskajā dokumentācijā. Otrā primārā melanoma, kas atkal izveidojās uz muguras 

ādas, izoperēta 40 gadu vecumā. Histoloģiski tā ir virspusēji augoša, epiteloīdo šūnu 

pigmentēta melanoma, bez izčūlojuma, Clark invāzijas līmenis – II, Breslow audzēja 

dziļums – 1 mm.  

 

 

 
5.15. attēls. M679 pacienta ar mutāciju c. 71G>A (R24H) gēnā CDK4 ģimenes ciltskoks 
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Pacientam ir III ādas tips, tumši brūni mati, zilas acis, dažas dzimumzīmes. 

Saules apdegumus pacients noliedz.  

Pacienta ģimenē ir pieci melanomas saslimšanas gadījumi, kurus novēro trīs 

paaudzēs (skat. 5.15. attēlu). Pacienta tēvam histoloģiski apstiprināta melanomas 

diagnoze 43 gadu vecumā un tajā paša gadā operēts arī zarnu vēzis. Atkārtoti tēvam 

melanoma diagnosticēta arī 49 gadu vecumā (miris 50 gadu vecumā). Pēc pacienta 

teiktā ar melanomu slimojusi arī tēva māte (mirusi 88 gadu vecumā), viņas māsa (mirusi 

56 gadu vecumā) un brālis (miris 33 gadu vecumā). Pacienta radinieku vecumi 

diagnosticēšanas brīdi nav zināmi. Vidējais melanomas diagnosticēšanas vecums 

(balstoties uz diviem zināmajiem primārās melanomas diagnozes vecumiem) šajā 

ģimenē ir 29,5 gadi. Ģimenē pēc pacienta teiktā ar dažādiem audzējiem slimojuši vēl 

vairāki radinieki. Ģimenē novēro plaušu, kuņģa, nieru un krūts vēža gadījumus. Diviem 

ģimenes locekļiem ir bijusi perniciozā anēmija (skat. 5.15. attēlu).  

 

5.19. tabula 

M679 pacienta ar CDK4 R24H mutāciju pētījumā iesaistīto ģimenes locekļu 

ģenētiskais, klīniskais un fenotipiskais raksturojums 
 
Raksturojums Probands Meita Māte 
Melanoma ir nav nav 
Mutācijas gēnā CDK4  R24H R24H nav 
Mutācijas gēnā 
CDKN2A 

WT WT na 

Vecums* 16 (40) 12 64 
Ādas tips III III I 
Matu krāsa brūna brūna brūna 
Acu krāsa zila zaļa pelēka 
Dzimumzīmes ≤5mm 70 31 0 
Dzimumzīmes ≥5mm 3 1 0 
Atipiskas dzimumzīmes  15 0 0 
 

* - probandam noradīts primārās melanomas diagnosticēšanas vecums un iekavās vecums, kad probands 

tika iesaistīta pētījumā, pārējiem vecums DNS testa veikšanas brīdī; WT – savvaļas tips; na – nav 

analizēts 

 

Ģenētiskajā analīzē tika iesaistīti arī ģimenes locekļi, kuriem tika noteikta gēna 

CDK4 mutācijas R24H klātbūtne. Arī šajā ģimenē tie bija tikai veselie ģimenes locekļi 

– pacienta māte un meita. Gēna CDK4 mutācijas R24H tika atrasta arī pacienta meitai. 
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Šī pacienta ģimenes locekļu genotipēšanas un fenotipēšanas rezultāti apkopoti 5.19. 

tabulā. 

Trešajam pacientam (M247) gēna CDK4 2. eksona mutācija c.71G>A (R24H) 

bija atrasta jau iepriekš pētījumā, kurā analizēja CDK4 gēna 2. eksonu visiem 

melanomas pacientiem, kuri piekrita ģenētiskajai analīzei laika posmā no 2001. līdz 

2004. gadam [Pjanova et al., 2007]. Minētajā darbā detalizēta ģimenes izpēte netika 

veikta. Tas bija viens no dotā darba uzdevumiem. 

Šis pacients bija sieviete, kurai primārās ādas melanomas diagnoze ir uzstādīta 42 

gadu vecumā. Histoloģiski tā bija pigmentēta, epiteloīdšūnu melanoma, biezums – 0,5 

mm pēc Breslow, II līmenis pēc Clark. 

Pacientes ģimenē ir vēl četri melanomas gadījumi – pacientes mātei, abiem mātes 

brāļiem un mātes brāļa meitai (5.16. att.). Par visiem minētajiem melanomas gadījumiem 

bija pieejama medicīniskā dokumentācija, kas apstiprināja melanomas diagnozi. 

Pacientes abiem brāļiem un vecākā brāļa meitai turklāt bija diagnosticētas multiplas 

primāras melanomas. Pacientes mātei melanoma diagnosticēta 58 gadu vecumā (mirusi 

61 g. vecumā). Histoloģiski tā bija nodulāra, pigmentēta, epiteloīdšūnu un balonšūnu 

melanoma bez izčūlojuma, biezums – 4,5 mm pēc Breslow, III līmenis pēc Clark. Mātes 

vecākajam brālim pirmā melanoma diagnosticēta 45 g. vecumā uz rumpja ādas, otrā – 49 

gadu vecumā uz apakšdelma (miris 56 gados), jaunākā brāļa vecums melanomas 

diagnozes uzstādīšanas brīdī bija 54 gadi (miris 56 gados), viņam vienlaicīgi tika 

diagnosticētas trīs melanomas – uz krūškurvja priekšējās sienas (Clark III invāzijas 

līmenis), muguras (Clark II invāzijas līmenis) un sejas (Clark III invāzijas līmenis) ādas. 

Pacientes mātes vecākā brāļa meitai pirmās melanomas diagnoze uzstādīta ļoti agrā 

vecumā – 20 gados, pēc 10 gadiem izoperētas vēl divas melanomas – no apakšdelma 

(pigmentēta, epiteloīdšūnu variants, Breslow biezums – 1 mm, Clark invāzijas līmenis – 

I) un muguras (pigmentēta, epiteloīdšūnu variants, Breslow biezums – 2 mm, Clark 

invāzijas līmenis – II) ādas. Sieviete mirusi 32 gadu vecumā. Vidējais melanomas 

diagnosticēšanas vecums šajā ģimenē ir 43,8 gadi.  

Ģenētiskajā analīzē līdzīgi kā iepriekšējās ģimenēs tika iesaistīti arī ģimenes 

locekļi, kuriem tika noteikta gēna CDK4 mutācijas R24H klātbūtne. Visi iesaistītie 

radinieki līdzīgi kā iepriekš bija veselie ģimenes locekļi – pacientes dēls un brālis. 

Veselajiem ģimenes locekļiem gēna CDK4 R24H mutācija netika atrasta. Šajā ģimenē 

bija iespēja izanalizēt arī pacientes mātes melanomas audu paraugu no arhīva, kurā gēna 

CDK4 R24H mutācija tika atrasta, tādējādi apstiprinot, ka gēna CDK4 mutācijas tiek, 
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vismaz šajā ģimenē, pārmantotas saistībā ar slimību. Pacientes un veselo ģimenes 

locekļu genotipēšanas un fenotipēšanas rezultāti apkopoti 5.20. tabulā. 

Apkopojot augstāk aprakstītos melanomas pacientu ar gēna CDK4 mutāciju 

fenotipiskos datus, vienīgā pazīme, kas ir kopīga gandrīz visiem šiem pacientiem, ir 

lielais dzimumzīmju skaits. Pēc pārējiem fenotipiskajiem kritērijiem (ādas, matu un acu 

krāsas) šo triju ģimeņu melanomas pacienti neatbilst melanomas attīstības riska grupai 

(I ādas tips, gaiši/rudi mati, zilas/zaļas acis). Tikai vienam pacientam no trim ar gēna 

CDK4 mutāciju bija I ādas tips. Līdzīga situācija ir arī ar pārējiem veselajiem CDK4 

gēna mutācijas nēsātājiem. Viņiem galvenokārt ir brūni mati, acu krāsa variē no zaļas 

līdz brūnai. Arī salīdzinot vienas ģimenes locekļus ar un bez mutācijas gēnā CDK4, 

ievērojamas fenotipiskas atšķirības nekonstatē. Savukārt, dzimumzīmju skaits ir liels ne 

tikai gēna CDK4 mutācijas nēsātājiem, bet arī dažiem ģimenes locekļiem bez gēna 

CDK4 mutācijas. 

 
 

5.16. att. M247 pacienta ar mutāciju c. 71G>A (R24H) gēnā CDK4 ģimenes ciltskoks 
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5.20. tabula 

M247 pacienta ar CDK4 R24H mutāciju pētījumā iesaistīto ģimenes locekļu 

ģenētiskais, klīniskais un fenotipiskais raksturojums 

 

 

* - probandam noradīts primārās melanomas diagnosticēšanas vecums un iekavās vecums, kad probands 

pēdējo reizi tika apskatīts pētījuma ietvaros, pārējiem vecums DNS testa veikšanas brīdī;  

** - informācija, ka mātei bez melanomas izoperēta atipiska dzimumzīme, bija norādīta medicīniskajā 

dokumentācijā; 

WT – savvaļas tips; nd – nav datu 

 
Līdzīgi, analizējot pacientu ar CDK4 gēna mutāciju melanomas histoloģiskos 

aprakstus, nekādas likumsakarības nekonstatē. Pamatā tās ir pigmentētas epiteloīdšūnu 

melanomas, kas ir biežākais histoloģiskais variants arī sporādisku melanomu gadījumā.  

Vienīgā pazīme, kas pacientus ar gēna CDK4 mutāciju atšķir no citiem 

melanomas pacientiem, ir diagnozes uzstādīšanas vecums. Pacienti ar CDK4 gēna 

mutāciju melanomas diagnozes uzstādīšanas brīdī vidēji ir jaunāki nekā pacienti ar 

sporādiskām melanomām. Vidējais vecums mūsu pētījumā analizētajiem pacientiem no 

CDK4 gēna mutāciju pozitīvajām ģimenēm primārās melanomas atklāšanas brīdī ir 39,6 

gadi, vecuma mediāna – 42 gadi. Turpretim sporādisko melanomu gadījumā, kā parādīts 

iepriekš, vidējais pacientu vecums ir 61,3 gadi, bet vecuma mediāna – 63,3 gadi. 

Lai noskaidrotu gēna CDK4 mutācijas izcelsmi, veikta reģiona haplotipēšana 

divās no aprakstītajām ģimenēm (M247 un M268). Haplotipēšanai izmantoja četrus 

mikrosatelītu marķierus (D12S305, CDK4M4, CDK4M1, D12S1691), kas ietver CDK4 

gēnu, trīs viena nukleotīdu nomaiņas CDK4 gēnā (rs2270777, rs2069502, rs2069506), 

Raksturojums Probands Māte Dēls Brālis 
Melanoma ir ir nav nav 
Mutācijas gēnā 
CDK4  

R24H R24H nav nav 

Mutācijas gēnā 
CDKN2A 

WT WT c.*29C>G c.*29C>G 

Vecums* 42 (47)  58 26 47 
Ādas tips I nd III III 
Matu krāsa brūna nd brūna blonda 
Acu krāsa zila nd zila zila 
Dzimumzīmes 
≤5mm 

75 nd 37 68 

Dzimumzīmes 
≥5mm 

6 nd 0 0 

Atipiskas 
dzimumzīmes 

0 1** 0 0 
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vienu nukleotīdu nomaiņu gēna promotera reģionā (rs2072052), kā arī nukleotīdu 

atkārtojumu gēna 5. intronā. Haplotipēšanas rezultāti abās analizētajās ģimenēs parādīti 

5.17. un 5.18. attēlos. Latvijas ģimenēs ar gēna CDK4 mutāciju c.71G>A (R24H) 

saistītas haplotips ir 113-194-CDK4-174-201, ja skatās pēc mikrosatelītu marķieriem, 

un TAG10G, ja skatās pēc nukleotīdu nomaiņām.  

 

 

 
 

5.17.att. Ģimenes M247 haplotipēšanas rezultāti  
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5.18. att. Ģimenes M268 haplotipēšanas rezultāti 
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Salīdzinot atrasto haplotipu ar CDK4 reģiona haplotipiem citās ģimenēs, kurās ir 

atrasta gēna CDK4 mutācija c.71G>A (R24H), redzams, ka atrastais haplotips atšķiras, 

proti, ir radies neatkarīgi no pārējiem (5.19. att.). Turklāt, ņemot vērā, ka ar mutāciju 

saistītais haplotips ir vienāds abās analizētajās ģimenēs, tas varētu norādīt uz iespējamu 

„ciltstēva” mutācijas klātbūtni Latvijas populācijā.  

  

  

 
 
 

 
 
 
5.19. att. CDK4 reģiona haplotipu salīdzinājums ģimenēs ar CDK4 gēna mutāciju 
 
 
 

5.2.3. Izmaiņas gēna CDKN2A promoterā un intronos pacientiem ar atkārtotiem 

audzējiem ģimenē 

Ņemot vērā to, ka ģimenēs ar atkārtotiem melanomas saslimšanas gadījumiem 

tieši gēnā CDKN2A tiek atrasta lielākā daļa mutāciju, bet veiktajā gēna CDKN2A 

kodējošās daļas un tai pieguļošo sekvenču analīzē mutācijas minētajā gēnā atrastas 
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netika, sekvenēja arī gēna CDKN2A/p16 promotera reģionu un 1. un 2. intronu. Pavisam 

šajā analīze tika iekļauti 20 pacienti: 10 ar melanomu, 4 ar aizkuņģa dziedzera audzēju 

un 6 ar smadzeņu audzēju pirmās pakāpes rados. Pacienti ar melanomu attālākos rados 

(n=5) šajā analīze netika iekļauti, tāpat šajā analīzē neiekļāva pacientus ar gēna CDK4 

mutāciju (n=3), jo viņiem melanoma visdrīzāk ir attīstījusies tieši gēna CDK4 mutācijas 

dēļ. Pārējiem (2 pacientiem ar melanomu, 3 ar aizkuņģa dziedzera un 3 ar smadzeņu 

audzēju ģimenes anamnēzē) pieejamais DNS daudzums bija par mazu, lai izdarītu pilnu 

promotera un intronu analīzi. Līdz ar to šie pacienti analīzē netika iekļauti.  

Gēna CDKN2A promoterā 20 analizētajiem pacientiem tika konstatēti 3 dažādi 

iepriekš aprakstīti polimorfismi - c.-191A>G, c.-493A>T un c.-735G>A [Harland et al., 

2000; Pollock et al., 2001]. Polimorfisms c.-191A>G tika konstatēts 11 (52%) 

pacientiem, savukārt polimorfismi c.-493A>T un c.-735G>A katrs vienam (5%) 

pacientam. Savvaļas tipa promoters konstatēts 9 (43%) pacientiem. Pacientam, kuram 

tika atrasts polimorfisms c.-493A>T, bija arī polimorfisms c.-191A>G. Arī vienam 

pacientam atrastais c.-735G>A polimorfisms bija kopā ar polimorfisms c.-191A>G, 

norādot, ka šie polimorfismi varētu iedzimt vienotā haplotipā. Diviem pacientiem 

polimorfisms c.-191A>G bija homozigotiskā stāvoklī, no kuriem vienam tas bija kopā 

ar polimorfismu c.-735G>A, arī homozigotiskā stāvoklī. Minoro alēļu biežumi analizēto 

pacientu grupā apskatāmi 5.21. tabulā. 

 

 5.21. tabula  

Gēna CDKN2A/p16 promotera reģionā identificēto polimorfismu alēles un minoro 

alēļu biežumi 

 

 
Polimorfismi 

 
Genotipi 

 
Pacientu skaits 

(n=20) 

 
Minorās alēles 

biežums 
A/A 9 
A/G 9 

 
c.-191A>G 

G/G 2 

 
0,325 

A/A 19 
A/T 1 

 
c.-493A>T 

T/T 0 

 
0,025 

G/G 19 
G/A 0 

 
c.-735G>A 

A/A 1 

 
0,05 
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Gēna CDKN2A 1. introns un 2. introns attiecīgi ir 3469 bāzu pārus un 2659 bāzu 

pārus gari. Trim (1 ar melanomu un 2 ar smadzeņu audzēju ģimenes anamnēzē) analīzē 

iekļautajiem pacientiem neizdevās uzsintezēt visus intronu fragmentus un tāpēc šie trīs 

pacienti no tālākās analīzes tika izslēgti. Pārējo 17 pacientu analīzē tika konstatēti 

septiņi dažādi polimorfismi – četri no tiem lokalizēti gēna 1. intronā un trīs 2. intronā 

(skat. 3.20. attēlu). Pieci (IVS1+459T>C, IVS1+1255C>A, IVS1-782G>C, 

IVS2+227A>G, IVS2+474T>C) no detektētajiem ir iepriekš aprakstīti polimorfismi 

[Harland et al., 2000], bet divi (IVS1+1569T>A un IVS2+82C>T) ir jauni līdz šīm 

neaprakstīti sekvences varianti. Analīzē detektēto minoro alēļu biežumi doti 5.22. tabulā 

(1. intronā) un 5.23. tabulā (2. intronā). 

 
5.22. tabula 

Gēna CDKN2A 1. intronā detektētās minorās alēles un to biežumi 

 
 

Polimorfismi 
 

Genotipi 
 

Pacientu skaits 
(n=17) 

 
Minorās alēles 

biežums 
T/T 6 
T/C 9 

 
IVS1+459T>C 

C/C 2 

 
0,382 

C/C 10 
C/A 6 

 
IVS1+1255C>A 

A/A 1 

 
0,235 

T/T 15 
T/A 2 

 
IVS1+1255C>A 

A/A 0 

 
0,059 

G/G 13 
G/C 4 

 
IVS1-782G>C 

C/C 0 

 
0,118 

 
 

Abi jaunie polimorfismi atrodas dziļi intronos, IVS1+1569T>A attiecīgi 1. 

intronā un IVS2+82C>T otrajā intronā. To radītās sekvences izmaiņas neatbilst 

iespējamām splaisa saitu secībām. Līdz ar to visdrīzāk šīs izmaiņas ir sekvences 

polimorfismi.  
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5.23. tabula 

Gēna CDKN2A 2. intronā detektētās variantās alēles un to frekvences 

 
 

Polimorfismi 
 

Genotipi 
 

Pacientu skaits 
(n=17) 

 
Minorās alēles 

biežums 
C/C 16 
C/T 1 

 
IVS2+82C>T 

T/T 0 

 
0,029 

A/A 16 
A/G 1 

 
IVS2+227A>G 

G/G 0 

 
0,029 

T/T 14 
T/C 3 

 
IVS2+474T>C 

C/C 0 

 
0,088 

 
 
 

 

 

5.20. att. Detektētie sekvences varianti gēna CDKN2A intronos 
Zaļā krāsā – iepriekš aprakstītie polimorfismi, sarkanā krāsā – jauni sekvences varianti. E1α, E2, 

E3 – gēna CDKN2A 1 α, 2. un 3. eksons; Cen. – centromēra; Tel. – telomēra 

 
 

5.2.4. Delēcijas CDKN2A reģionā pacientiem ar atkārtotiem audzējiem ģimenē 

Ņemot vērā, ka mutācijas CDKN2A gēnā ar sekvenēšanu neatrada, tika veikta 

arī CDKN2A lokusa delēciju analīze. Delēciju detektēšanai tika izmantota MLPA 

metode, ar kuras palīdzību iespējams detektēt delēcijas un duplikācijas konkrētos 

lokusos ar jutību līdz vienam nukleotīdam. Analīzi veica tiem pašiem 17 pacientiem, 

kuriem tika analizēts gēna CDKN2A promoters un introni. Vienam no analizētajiem 

pacientiem atklāja delēciju zondē, kura lokalizēta gēna CDKN2A p14/ARF promotera 

reģionā – 1062 bp 5’ virzienā no gēna CDKN2A eksona 1β starta kodona. Pēc datu 

normalizācijas iegūtā attiecība zondes absolūtajam fluorescentajam signālam pret 
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references zonžu signāliem ir mazāka nekā 0,5 (0,44), kas norāda uz delēciju 

heterozigotiskā stāvoklī. 5.21. attēla grafikā attēloti rezultāti pēc datu kvantitatīvās 

analīzes pacientam ar detektēto delēciju.  

 

 

 
 

5.21. att. MLPA analīzes kvantitatīvie rezultāti pacientam ar delēciju gēna 

CDKN2A/p14ARF promotera reģionā. Uz x ass attēlotas MLPA kita zondes, uz y ass 

attēlots relatīvā fluorescentā signāla stiprums 

 

 

Gēna CDKN2A/p14ARF promotera reģiona sekvenēšana ļāva noteikt arī delēcijas 

atrašanās precīzu vietu un lielumu. 5.22. attēlā ir paradīti gēna CDKN2A/p14ARF 

promotera sekvenēšanas rezultāti, kur ir redzams delēcijas sākums, sekvenējot vienā 

virzienā (5.22.A. att.) un delēcijas beigas sekvenējot otrā virzienā (5.22.B. att.). 
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Savukārt precīza delēcijas atrašanās vieta ir norādīta 5.23. attēlā, kurā arī ir redzams, ka 

atrastā delēcija ir 5 bāzu pārus gara (c.-20676_- 20682delGTACG).  

 

A 

 
B 

 
 

5.22. att. Gēna CDKN2A/p14ARF promotera sekvenēšanas rezultāti 
A - promotera fragmenta sekvence, nolasot vienā virzienā; B - promotera fragmenta 

sekvence, nolasot pretējā virzienā; ar bultiņām noradīts delēcijas sākums un beigas 

 

 

Šī reģiona genotipēšanas rezultāti apstiprina kā delēcijas klātbūtni, tā arī 

delēcijas lielumu (5.24. attēls). Atrastā 5 bāzu pāru delēcija CDKN2A p14/ARF 

promotera reģionā ir pirmais gadījums, kad tiek detektēta mutācija gēnā CDKN2A 

Latvijas melanomas pacientam ar atkārtotiem melanomas gadījumiem ģimenē.  

Šis pacients ir sieviete, kurai melanoma diagnosticēta uz vēdera ādas 40 gadu 

vecumā. Pacientei ir I ādas tips, gaiši mati un zilas acis, daudz dzimumzīmju, kā arī 

lentigo solaris uz sejas un ķermeņa ādas. Pacientei saulē vairākkārt ir apdegusi āda. 

Saules aizsargkrēmi netiek lietoti. Histoloģiski melanoma ir pigmentēta, bez čūlošanas, 
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Breslow dziļums – 10 mm, III līmenis pēc Clark. Pacientes ģimenē novēro vēl vienu 

saslimšanas gadījumu ar melanomu. Pacientes tēvam konstatēti divi audzēji – 

histoloģiski apstiprināta ādas melanomas diagnoze (vecums primārās diagnozes laikā – 

78 gadi) un plaušu audzējs. Melanomas diagnosticēšanas vecums šajā ģimenē vidēji ir 

59 gadi (5.25. att.). 

 
 

catgaacaggaagccactgagaagcgggccacatttccaggttcccggagctgggcctag    -21121 
tcccgaatcctctggcacacacccacccactcaggccgcgggtccagcccgcgaggttta    -21061 
ggacggatccaggcagaccgcaggctccgggtcggggcaccgggtcagcgcgccggcctg    -21001  
aaggcggcgtcctgggctcgacttcccgcgcgcggagagccggcgagcccgcgtccgagt    -20941 
tcctggacgagagccgagcctcgcttagaccgcgctcaggacccggctcctccgcattct    -20881 
ccggctgcccctgtgtcctcgactcacccctcctttctgccgctccttcctttccttgcc    -20821 
ctgcttttactgttcccaaacaggaccgcttttcctgtctcccagctggaaaggaggaag    -20761 
ggagagagtccagaaaggatcggtgatgtggaagaaaaggggaggaggggacatggaggg    -20701  
ggagaccggagagagaacgtacgccgaggagtcaggcggcgggatcaaggggagtcgggg    -20641             
tgtctgggcgcggggcagagcgtggaggcggcagcggccaacggtcgccaagacaaccat    -20581 
tctacgcgaggacgcggcgacaggaggggagcggccagcaggggaggggagcgcggggga    -20521 
agaggaaagaggaagaagcgctcagatgctccgcggctgtcgtgaaggttaaaaccgaaa    -20461  
ataaaaatgggctagacacaaaggactcggtgcttgtcccagccaggcgccctcggcgac    -20401  
gcgggcagctgggaggggaatgggcgcccggacccagctgggacccccgggtgcgactcc    -20341 
acctacctagtccggcgccaggccgggtcgacagctccggcagcgccagcgccgcgccgt    -20281 
gtccagatgtcgcgtcagaggcgtgcagcggtttagtttaatttcgcttgttttccaaat    -20221   
ctagaagaggagcggagcggcttttagttcaaaactgacattcagcctcctgattggcgg    -20161 
atagagcaatgagatgacctcgctttcctttcttcctttttcatttttaaataatctagt    -20101 
ttgaagaatggaagactttcgacgaggggagccaggaataaaataaggggaataggggag    -20041 
cggggacgcgagcagcaccagaatccgcgggagcgcggctgttcctggtagggccgtgtc    -19981 
aggtgacggatgtagctagggggcgagctgcctggagttgcgttccaggcgtccggcccc    -19921 
tgggccgtcaccgcggggcgcccgcgctgagggtgggaagatggtggtgggggtgggggc    -19861 
gcacacagggcgggaaagtggcggtaggcgggagggagaggaacgcgggccctgagccgc    -19801 
ccgcgcgcgcgcctccctacgggcgcctccggcagcccttcccgcgtgcgcagggctcag    -19741 
agccgttccgagatcttggaggtccgggtgggagtgggggtggggtgggggtgggggtga    -19681 
aggtggggggcgggcgcgctcagggaaggcgggtgcgcgcctgcggggcggagatgggca    -19621 
gggggcggtgcgtgggtcccagtctgcagttaagggggcaggagtggcgctgctcacctc    -19561 
tggtgccaaagggcggcgcagcggctgccgagctcggccctggaggcggcgagaacatgg    -19501                                                                                                              
M  V 
tgcgcaggttcttggtgaccctccggattcggcgcgcgtgcggcccgccgcgagtgaggg    -19441  
  R  R  F  L  V  T  L  R  I  R  R  A  C  G  P  P  R  V  R  V     
ttttcgtggttcacatcccgcggctcacgggggagtgggcagcgccaggggcgcccgccg    -19381 
  F  V  V  H  I  P  R  L  T  G  E  W  A  A  P  G  A  P  A  A     
ctgtggccctcgtgctgatgctactgaggagccagcgtctagggcagcagccgcttccta    -19321 
  V  A  L  V  L  M  L  L  R  S  Q  R  L  G  Q  Q  P  L  P  R     
gaagaccag | gtaggaaaggccctcgaaaagtccggggcgcattcggcacttgttttg    -19261 
  R  P  G |                                                         

 

 

5.23. att. Gēna CDKN2A/p14ARF promotera sekvence ar attēlotu MLPA zondes 

(zaļā krāsā) un delēcijas (dzeltenā krāsā) atrašanās vietām, ar sarkaniem burtiem 

apzīmēts proteīna p14ARF starta kodons 

 

 



 95 

 
 

5.24. att. Genotipēšanas rezultāti pacientam ar delēciju gēna CDKN2A/p14ARF 

promotera reģionā 
Uz x ass attēlots DNS molekulas garums (bp), uz y ass attēlots fluorescentā signāla 

stiprums; 1. – alēle ar delēciju (343 bp), 2. – alēle bez delēcijas (348 bp) 

 
 
 

 
 

5.25. att. Pacienta ar detektēto delēciju gēna CDKN2A/p14ARF promotera reģionā ģimenes 

ciltskoks 
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5.2.5. Mutācijas augstas penetrances melanomas riska gēnos CDKN2A un 

CDK4 pacientiem ar vairākām primārajām melanomām 

No visiem ģenētiskajā analīzē iekļautajiem pacientiem kā atsevišķa grupa tika 

izdalīti 4 pacienti ar multiplām primārām melanomām. Šiem pacientiem tika veikta 

CDKN2A gēna kodējošās un tai piegulošo daļu analīze, kā arī CDK4 gēna 2. eksona 

analīze.  

Šai grupai tika pieskaitīts arī viens pacients (M268) ar melanomu ģimenes 

anamnēzē. Ņemot vērā to, ka pacientam bija ne tikai multiplas primāras melanomas, bet 

arī melanoma ģimenes anamnēzē (M268), tas tika iekļauts ģimeņu pacientu grupā un 

analīzes rezultāti ir aprakstīti augstāk. Pacientu ar atkārtotām primārām melanomām 

raksturojums ir sniegts 5.24. tabulā. Pirmajam no šajā grupā analizētajiem pacientiem 

pirmās melanomas lokalizācija bija apakšstilba āda, otrās – gluteālā rajona āda. Otrajam 

pacientam pirmā melanoma atklāta uz sejas ādas, otrā – uz krūškurvja priekšējās sienas 

ādas. Trešajam abas primārās melanomas bijušas uz muguras ādas. Visiem šiem 

pacientiem histoloģiskais apraksts bija pieejams tikai par otro primāro melanomu. 

Diviem no pacientiem melanoma bija pigmentēta, un neskatoties uz to, ka šis jau bija 

otrais melanomas gadījums, audzējs bija ar izčūlojumu. Vienam no pacientiem dati par 

audzēja pigmentāciju un čūlošanu histoloģiskajā aprakstā nebija norādīti. 

 

5.24. tabula 

Pacientu ar multiplām primārām melanomām raksturojums 

 

Raksturojums 1.pacients 2.pacients 3.pacients 
Primāro melanomu skaits 2 2 2 
Dzimums sieviete vīrietis vīrietis 
Vecums 62 54 59 
Ādas tips nd nd II 
Acu krāsa nd nd zila 
Matu krāsa nd nd brūna 
Dzimumzīmes nd nd nav 
Audzēja Breslow 
biezums (mm) 

nd nd 1,5 

Clark invāzijas līmenis V III III 
 

nd – nav datu 

 

Mutācijas gēna CDKN2A kodējošajā un tai piegulošajās daļās šiem pacientiem 

atrastas netika. Diviem pacientiem atklāja polimorfismu c.*69C>T (rs3088440) 
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CDKN2A gēna 3’ netranslētajā daļā. Detalizētāka gēna CDKN2A analīze netika veikta, 

ņemot vērā, ka iepriekš izdarītajās analīzēs mutācijas ne gēna promoterā, ne intronos 

atrastas netika. Līdzīgi, mutācijas netika atrastas arī gēna CDK4 2. eksonā. 

 
5.2.6. Mutācijas augstas penetrances melanomas riska gēnos CDKN2A un CDK4 

gados jauniem melanomas pacientiem  

Atsevišķi tika analizēti 47 gados jauni pacienti ar histoloģiski apstiprinātu 

melanomas diagnozi (vecums diagnozes brīdi ≤ 40 gadi). Šai grupai tika pieskaitīts arī 

viens pacients ar melanomu ģimenes anamnēzē, kuram primārās melanomas diagnoze 

tika uzstādīta 33 gadu vecumā (M268). Sīkāk minētais pacients ir aprakstīts augstāk pie 

ģimeņu analīzes.  
Visiem 47 pacientiem veica CDKN2A gēna mutāciju analīzi, kas ietvēra gēna 

kodējošās daļas un tai piegulošo daļu analīzi (1α, 1β, 2. un 3. eksonus). Tika 

izanalizētas arī mutācijas CDK4 gēna 2. eksonā. 

Šajā grupā iekļauto pacientu vidējais vecums bija 32,9 gadi, mediāna 33 gadi. 

Vecumu izkliede starp agrāko (19 gadi) un vēlāko (40 gadi) melanomas 

diagnosticēšanas vecumu bija 21 gads. 46 pacientiem (98%) bija viena melanoma, 1 

pacientam (2%) – divas primāras melanomas. 20 pacientiem (43%) melanoma tika 

diagnosticēta uz rumpja ādas, 18 pacientiem (38%) – uz ekstremitātēm, 7 (15%) – 

galvas un kakla rajonā. Diviem pacientiem dati par melanomas lokalizāciju nebija 

pieejami. 47 pacientu klīniskais un fenotipiskais raksturojums apkopoti 5.25. un 5.26. 

tabulās. Audzēju histoloģiskais raksturojums sniegts 5.27. tabulā. 

 

5.25. tabula 

Analīzē iekļauto gados jauno melanomas pacientu (≤ 40 gadi) raksturojums 

 

Pacienta klīniskais 
raksturojums 

Pacienti, n 
(kopā 47) 

Pacienti (%) 

Dzimums 
vīrieši 15 32 
sievietes 32 68 
Vecums diagnozes uzstādīšanas brīdī 
<20 1 2 
21-30 11 23 
31 – 40 35 75 
Vidējais vecums (SD) 32,9 (±6,0) 
Vecuma mediāna 33 

 
SD – standartnovirze 
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5.26. tabula  

Analīzē iekļauto gados jauno melanomas pacientu (≤ 40 gadi) fenotipiskais 

raksturojums 

 

Pacientu raksturojums Pacienti, n 
(kopā 47) 

Pacienti (%) 

Ādas tips 
I 15 32 
III 18 38 
nd 14 30 
Matu krāsa 
rudi 1 2 
blondi, gaiši 16 34 
brūni, melni 16 34 
nd 14 30 
Acu krāsa 
zila 14 30 
brūna 6 13 
cita 13 27 
nd 14 30 
Dzimumzīmes 
daudz 14 30 
maz 10 21 
dažas 9 19 
nd 14 30 
 

nd – nav datu 

 

Starp analizētajiem 47 pacientiem netika konstatētas mutācijas gēna CDKN2A 

kodējošajā daļā vai tai pieguļošajās sekvencēs. Tika konstatēti trīs jau iepriekšējās 

analīzēs atrastie polimorfismi – c.442G>A (Ala148Thr) (rs3731249) gēna otrajā 

eksonā, c.*29G>C (rs11515) un c.*69C>T (rs3088440) - gēna 3’ netranslētajā daļā. 

Vienam pacientam konstatēts gan polimorfisms c.442G>A (Ala148Thr) gēna 2. eksonā, 

gan c.*29G>C polimorfisma gēna 3’ netranslējamā galā. Analīzē iekļauto pacientu gēna 

CDKN2A kodējošās daļas genotipus skat. 5.28. tabulā.  

Visiem 47 gados jauniem pacientiem tika nosekvenēts gēna CDK4 2. eksons. 

Mutācijas netika atrastas, izņemot vienu pacientu (M268). Tā ir 33 gadus veca sieviete, 

kurai ir vēl 4 melanomas gadījumi ģimenē. Šī iemesla dēļ paciente ir analizēta vienā 

grupā ar pacientiem, kuriem ir atkārtoti melanomas gadījumi ģimenē. Veiktās analīzes 

rezultāti ir aprakstīti iepriekš.  
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5.27. tabula 

Analīzē iekļauto gados jauno melanomas pacientu (≤ 40 gadi) melanomas 

histoloģiskais raksturojums 

 
Melanomas raksturojums Pacienti, n 

Kopā 47 
Pacienti (%) 

Melanomas veids 
nodulāra 11 24 
virspusēji augoša 4 9 
nd 22 47 
Breslova dziļums 

≤1mm 10 21 
1,1-2mm 3 6 
2,1-4mm 8 17 

>4mm 7 15 
nd 19 41 

Clark līmenis 
I 3 6 
II 5 11 
III 18 38 
IV 4 9 

Čūlošana 
ir 9 19 
nav 23 49 
nd 15 32 
Pigmenta klātbūtne 
ir 34  72 
nav 2  4 
nd 11  24 
 
nd - nav datu 
 

5.28. tabula 

Gados jauno (≤ 40 gadi) pacientu gēna CDKN2A kodējošās daļas un tai pieguļošo 

daļu genotipi 
 

Polimorfisms Pacienti, n  
Gēna CDKN2A daļa 

 WT 35 
2. eksons c.442G>A (Ala148Thr) 2 
3’ NTR c.*29G>C 7 
3’ NTR c.*69C>T 4 

 
WT – savvaļas tips (wild type); 3’NTR – 3’ netranslējamais reģions 
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5.2.7. MC1R gēna polimorfismi un to loma melanomas attīstībā 

MC1R gēna polimorfismu analīze tika veikta 200 pacientiem ar melanomas 

diagnozi un pieejamu pilnu informācija par viņu pigmentācijas fenotipu (matu, acu 

krāsu, ādas tipu, vasaras raibumu un dzimumzīmju daudzumu). Kontroles grupā bija 

iekļauti 200 praktiski veseli cilvēki, kuriem nav bijusi diagnosticēta ne melanoma, ne 

cita veida audzēji. MC1R gēna analīze iekļauto pacientu un kontroles personu 

raksturojums apkopots 5.29. tabulā. No tabulas redzams, ka melanomas pacienti pēc 

pigmentācijas fenotipa atšķiras no kontroles personām. Melanomas pacientiem ir gan 

gaišāka matu krāsā, gan dominē I un II ādas tipi. Turklāt šīs atšķirības ir statistiski 

ticamas. Arī vasaras raibumu un dzimumzīmju daudzums ir ievērojami lielāks 

melanomas pacientiem nekā kontroles personām. Atšķirības starp melanomas 

pacientiem un kontroles personām nenovēro vienīgi acu krāsas gadījumā.  

Kopumā 71% (284 no 400) analizēto personu tika atrasti 26 dažādi MC1R gēna 

polimorfismi. Polimorfismi tika atrasti 159 (79,5%) melanomas pacientiem un 125 

(62,5%) kontroles personām. Melanomas pacientiem tika atrasti 19, bet kontrolēm 

personām 18 dažādi polimorfismi. No atrastajiem 26 polimorfismiem 18 bija 

nesinonīmie (aminoskābe mainās), 7 sinonīmie (aminoskābe nemainās) un viena 

insercija (5.30. tabula). Tā kā sinonīmo polimorfismu gadījumā aminoskābe nemainās, 

un to ietekme uz receptora funkcijām ir maz ticama, turpmākajā analīzē visi sinonīmie 

polimorfismi tiks pieskaitīti savvaļas tipam. Vairums atrasto nesinonīmo polimorfismu 

ir iepriekš jau aprakstīti. Tomēr divi no atrastajiem polimorfismiem tika detektēti pirmo 

reizi. Šie polimorfismi ir Val165Ileu (atrasts vienai kontroles personai) un Val188Ileu 

(atrasts vienam melanomas pacientam). Izmantojot programmu PolyPhen-2, tika 

pārbaudīta abu minēto polimorfismu prognozējamā ietekme uz receptora funkcijām. Šī 

analīze parādīja, ka gan Val165Ileu, gan Val188Ileu būtisku ietekmi uz receptora 

funkcionālo aktivitāti neatstāj. Programmā PolyPhen-2 tika izvērtēta arī pārējo 8 retāk 

sastopamo un iepriekš jau aprakstīto nesinonīmo polimorfismu iespējamā ietekme uz 

MC1R. Polimorfisma Asp84Glu ietekme uz receptora funkciju tika novērtēta kā 

nozīmīga, polimorfismu Phe45Leu, Ser83Leu, Gly89Arg, Thr95Met un Asp121Glu 

ietekme uz receptora funkciju tika novērtēta kā iespējama, bet polimorfismiem 

Asp184His un Arg213Try ietekme uz receptora funkciju tika novērtēta kā maz ticama. 

Savukārt, atrastā insercija ins166 (g.496insG) izraisa nolasīšanas rāmja nobīdi, kā 

rezultātā 238. kodonā priekšlaikus veidojas stop kodons TAA, un proteīns kļūst par 79 
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aminoskābēm īsāks. Tā kā nolasīšanas rāmis ir mainīts un pēdējo 72 aminoskābju 

secība ir pilnīgi atšķirīga no savvaļas tipa receptora, proteīna funkcionālā aktivitāte, 

visticamāk, ir izmainīta.  

 

5.29. tabula 

MC1R gēna analīzē iekļauto melanomas pacientu un kontroles personu 

raksturojums 

Melanomas pacienti 
(n=200) 

Kontroles personas 
(n=200) 

Pacienta 
raksturojums 

n (%) n (%) 
p 

Dzimums 
Vīrietis 64 (32,0) 50 (25,0) 0,121 

Sieviete 136 (68,0) 150 (75,0)  
Vecums 

Vidējais (SD) 52,6 (15,5) 48,7 (16,5) 0,012 

Mediāna 54 49 - 
Matu krāsa 

Gaiša 104 (52,0) 69 (34,5) <0,001 
Ruda 11 (5,5) 5 (2,5)  

Brūna 79 (39,5) 113 (56,5)  
Melna 6 (3,0) 13 (6,5)  

Acu krāsa 
Zila 86 (43,0) 60 (30,0) 0,051 

Pelēka 35 (17,5) 53 (26,5)  
Zaļa 27 (13,5) 25 (12,5)  

Brūna 24 (12,0) 31 (15,5)  
Cita 28 (14,0) 31 (15,5)  

Ādas tips 
I 22 (11,0) 6 (3,0) <0,001 

II 69 (34,5) 27 (13,5)  

III 78 (39,0) 149 (74,5)  

IV 31 (15,5) 18 (9,0)  

Vasaras raibumi 
Nemaz 81 (40,5) 123 (61,5) <0,001 

Maz 66 (32,5) 44 (22,0)  
Daži  30 (15,5) 25 (12,5)  

Daudz 20 (10,0) 8 (4,0)  
nd 3 (1,5) 0 (0)  

Dzimumzīmes 
Nemaz 18 (9,0) 13 (6,5) <0,001 

Maz 59 (29,5) 96 (48,0  
Dažas 46 (22,5) 67 (33,5)  
Daudz 71 (36,0) 24 (12,0)  

nd 6 (3,0) 0 (0)  
 
p – ticamības vērtība, SD – standartnovirze 
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5.30. tabula 

MC1R gēna polimorfismu biežumi melanomas pacientiem un kontroles personām 

 

Melanomas 
pacienti 
(n=200) 

Kontroles 
personas (n=200) Nukleotīdu 

nomaiņa 
Aminoskābes 

nomaiņa 
n (%) n (%) 

OR 95% CI p 

Wt - 41 (20,5) 75 (37,5) 1 reference - 
Nesinonīmie 
g.133T>C Phe45Leu 0 (0) 1 (0,5) - - - 
g.178G>T Val60Leu 23 (11,5) 12 (6,0) 3,51 1,58-7,76 0,001 
g.248C>T Ser83Leu 2 (1,0) 0 (0) - - - 
g.252C>A Asp84Glu 1 (0,5) 0 (0) - - - 
g.265G>C Gly89Arg 0 (0) 1 (0,5) - - - 
g.274G>A Val92Met 51 (25,5) 34 (17,0) 2,74 1,54-4,89 <0,001 
g.284C>T Thr95Met 1 (0,5) 0 (0) - - - 
g.363C>G Asp121Glu 1 (0,5) 1 (0,5) 1,83 0,11-30,02 0,668 
g.425G>A Arg142His 8 (4,0) 8 (4,0) 1,83 0,64-5,23 0,255 
g.451C>T Arg151Cys 35 (17,5) 14 (7,0) 4,57 2,21-9,47 <0,001 
g.456C>A Tyr152X 1 (0,5) 0 (0) - - - 
g.464T>C Ile155Thr 13 (6,5) 14 (7,0) 1,70 0,73-3,96 0,216 
g.478C>T Arg160Try 49 (24,5) 35 (17,5) 2,56 1,44-4,56 0,001 
g.488G>A Arg163Gln 16 (8,0) 15 (7,5) 1,95 0,88-4,35 0,099 
g.493G>A Val165Ileu 0 (0) 1 (0,5) - - - 
g.550G>C Asp184His 0 (0) 1 (0,5) - - - 
g.562G>A Val188Ileu 1 (0,5) 0 (0) - - - 
g.637C>T Arg213Try 0 (0) 1 (0,5) - - - 
Sinonīmie        
g.399C>T Cys133Cys 1 (0,5) 0 (0) - - - 
g.453C>G Arg151Arg 1 (0,5) 0 (0) - - - 
g.498G>A Ala166Ala 1 (0,5) 0 (0) - - - 
g.699G>A Gln233Gln  2 (1,0) 2 (1,0) 1,83 0,25-13,47 0,548 
g.819C>T Cys273Cys 0 (0) 1 (0,5) - - - 
g.942A>G Thr314Thr 64 (32,0) 53 (26,5) 2,21 1,30-3,74 0,003 
g.948C>T Ser316Ser 7 (3,5) 7 (3,5) 1,83 0,60-5,58 0,283 
Insercija        
g.496insG ins166 0 (0) 1 (0,5) - - - 
 

p – ticamības vērtība , OR – izredžu attiecība, CI – ticamības intervāls, Wt –savvaļas tips 

 

Vairumā gadījumu visi atrastie polimorfismi atradās heterozigotiskā stavoklī ar 

dažiem izņēmumiem, kas apkopoti 5.31. tabulā.  

Kā redzams no tabulas, tad pārsvarā MC1R gēna polimorfismus homozigotiskā 

stāvoklī atrod melanomas pacientiem, vienīgais izņēmums ir polimorfisms Val92Met. 

Visu atrasto polimorfismu gadījumā tika pārbaudīts, vai polimorfismi atrodas līdzsvara 

stāvoklī populācijā. Pārbaude tika veikta kontroles personās un šim mērķim izmantoja 
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Hārdija-Veinberga vienādojumu. Būtiskas novirzes no Hārdija-Veinberga vienādojuma 

netika konstatētas. 

 

5.31 tabula 

MC1R gēna homozigotiskā stāvoklī atrasto nesinimīno polimorfismu skaits 

melanomas pacientiem un kontroles personām 

Polimorfisms Melanomas 
pacienti (n) 

Kontroles 
personas (n) 

Val60Leu 1 0 
Val92Met 1 3 
Arg151Cys 1 1 
Arg160Try 4 2 
Arg163Gln 1 0 

 

 Atrasto polimorfismu biežumi ir norādīti  5.30. tabulā. Četri no atrastajiem 

nesinonīmajiem polimorfismiem (Val60Leu, Val92Met, Arg151Cys un Arg160Try) 

melanomas pacientiem bija sastopmi  biežāk nekā kontroles personām un šīs atšķirības 

bija statistiski ticamas, norādot, ka šie polimorfismi Latvijas populācijā ir saistīti ar 

paaugstinātu melanomas attīstības risku.  

Tā kā vienam cilvēkam bieži atrada vairāk nekā vienu polimorfismu, tad tika 

veikta arī MC1R gēna haplotipu analīze gan melanomas pacientiem, gan kontroles 

personām. Desmit biežāk sastopamie haplotipi, kuru  frekvence bija augstāka par 1%, ir 

parādīti 5.27. attēlā. Redzams, ka MC1R gēna polimorfismi iedzimst galvenokart 

nesaistīti. Tikai divus haplotipus veido polimorfismu kombinācijas, turklāt abos 

gadījumos viens no polimorfismiem ir sinonīmais Thr314Thr polimorfisms. Līdz ar 

papildus haplotipu statistiskā analīze netika veikta.  

Taču tika veikta sakarības pārbaude starp polimorfismu skaitu vienai personai 

un melanomas attīstības risku, kas parādīja, ka melanomas risks pieaug līdz ar 

polimorfismu skaita palielināšanos. Viena nesinonīmā polimorfisma klātbūtne 

melanomas risku paaugstina gandrīz divas reizes (OR=1,98; 95% CI 1,26-3,11; 

p=0,003), kamēr divi un vairāk polimorfismi risku paaugstina jau gandrīz četras reizes 

(OR=3,98; 95% CI 2,14-7,38; p<0,001). Likumsakarīgi melanomas pacientu un 

kontroles personu salīdzināšana, kurām ir vismaz viens polimorfisms, parādīja, ka 

polimorfismu klātbūtne kā tāda arī ir saistīta ar paaugstinātu melanomas attīstības risku 

(OR=2,36; 95% CI 1,53-3,63; p<0,001) (3.32. tabula).   
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5.27. attēls. Desmit biežāk sastopamie MC1R gēna haplotipi ar frekvenci ≥ 0,01 

 

 

5.32. tabula 

MC1R gēna polimorfismu skaita saistība ar melanomas risku 

 
Melanomas 

pacienti 
(n=200) 

Kontroles 
personas (n=200) Polimorfismu 

skaits 
n (%) n (%) 

OR 95% CI p 

WT 47 (23,5) 84 (42,0) 1 reference - 
Vismaz viens 153 (76,5) 116 (58,0) 2,36 1,53-3,63 <0,001 
Viens 104 (52,0) 94 (47,0) 1,98 1,26-3,11 0,003 
Divi un vairāk 49 (24,5) 22 (11,0) 3,98 2,14-7,38 <0,001 

 

Sadalot MC1R gēna polimorfismus grupās atkarībā no to saistības ar tā dēvēto 

RHC “red hair colour” (sarkanās matu krāsas) fenotipu, proti, vienā grupā apvienojot 

RHC polimorfismus (Asp84Glu, Arg151Cys un Arg160Try) un otrā visus pārējos 

nesinonīmos (NRHC) polimorfismus, parādījās līdzīga sakarība, turklāt tā bija saistīta 

arī ar polimorfisma piederību vienai vai otrai grupai (5.33. tabula).  
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5.33. tabula 

RHC un NRHC polimorfismu saistība ar melanomas risku 

 

Melanomas 
pacienti 
(n=200) 

Kontroles 
personas (n=200) 

MC1R 
polimorfismi 

 n (%) n (%) 

OR 95% CI p 

WT 47 (23,5) 84 (42,0) 1 reference - 
1 RHC variants 46 (23,0) 32 (16,0) 2,57 1,45-4,57 <0,001 
2 RHC varianti 4 (2,0) 1 (0,5) 7,15 0,78-65,84 0,045 
1 NRHC variants 58 (29,0) 62 (31,0) 1,67 1,01-2,77 <0,046 
2 NRHC  varianti 14 (7,0) 6 (3,0) 4,17 1,50-11,57 0,004 
1 RHC un  
1 NRHC variants 

31 (15,5) 15 (7,5) 3,69 1,81-7,53 <0,001 

 
RHC polimorfismi: D84E, R151C, R160W; NRHC - pārējie nesinonīmie polimorfismi 
 

Vislielākais risks saslimt ar melanomu ir cilvēkiem, kuriem ir divi RHC 

polimorfismi (OR = 7,15; 95 % CI: 0,78-65,84, p=0,045).  Augsts risks ir arī cilvēkiem, 

kuriem ir divi NRHC polimorfismi (OR= 4,17; 95 % CI: 1,50-11,57, p=0,004), vai 

viens RHC un viens NRHC polimorfims (OR= 3,69; 95 % CI: 1,81-7,53, p<0.001). 

Turklāt viena RHC un viena NRHC polimorfisma klatbūtnē melanomas risks palielinās 

apmēram 1,4 reizes salīdzinot ar viena RHC polimorfisma klātbutni (OR= 2,57; 95 % 

CI: 1,45-4,57, p=0,001). Nedaudz palielināts risks tika novērots arī cilvēkiem ar vienu 

NRHC polimorfismu (OR= 1,67; 95 % CI: 1,01-2,77, p=0,046).   

Tā kā MC1R gēna polimorfismiem ir parādīta saistība ar personas pigmentācijas 

fenotipu, proti, matu un acu krāsu, ka arī ādas tipu, tad pētījuma nākamaja posmā tika 

pārbaudīta septiņu biežāk sastopamo MC1R gēna polimorfismu (Val60Leu, Val92Met, 

Arg142His, Arg151Cys, Ile155Thr, Arg160Try, Arg163Gln) saistība ar pigmentācijas 

fenotipu kontroles personās. Kontroles personas tika sadalītas grupās atbilstoši to 

pigmentācijas fenotipam, attiecīgi rudi/gaiši un brūni/melni mati, zilas/pelēkas un 

zaļas/brūnas/citas krāsas acis, I/II un III/IV ādas tips, daudz/daži un  maz/neviens 

vasaras raibumi un daudz/dažas un  maz/nevienas dzimumzīmes. Tālāk polimorfismu 

saistība ar pigmentacijas fenotipu tika analizēta katrā grupā atsevišķi. Individuālo 

polimorfismu saistība ar matu krāsu, ādas tipu, dzimumzīmju skaitu un vasaras raibumu 

daudzumu kontroles personās parādīta 5.34., 5.35., 5.36. un 5.37. tabulās. Redzams, ka 

saistību ar rudu/gaišu matu krāsu, I/II ādas tipu un palielinātu vasaras raibumu 

daudzumu uzrāda polimorfismi Val92Met, Arg151Cys un Arg160Try. Polimorfismi 
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Val60Leu un Ile155Thr uzrāda saistību ar ādas tipu un vasaras raibumiem, savukārt 

polimorfisms Arg142His tikai ar matu krāsu. Ietekmes uz pigmentācijas fenotipu nav 

polimorfismam Arg163Gln. Līdzīgi, MC1R gēna polimorfismi nav saistīti arī ar 

dzimumzīmju skaitu (5.37. tabula) un acu krāsu (5.38. tabula).   

 

5.34. tabula 

Biežāk sastopamo nesinonīmo MC1R gēna polimorfismu saistība ar matu krāsu 

kontroles personās 

 

Matu krāsa 
Ruda/gaiša Brūna/melna 

MC1R 
polimorfismi 

 n n 
OR 95% CI p 

Wt 21 63 1 reference - 
Val60Leu 5 7 2,14 0,61-7,48 0,224 
Val92Met 16 18 2,67 1,16-6,15 0,019 
Arg142His 6 2 9,00 1,69-48,04 0,003 
Arg151Cys 9 5 5,40 1,63-17,92 0,003 
Ile155Thr 6 8 2,25 0,70-7,24 0,166 
Arg160Try 16 19 2,53 1,10-5,78 0,026 
Arg163Gln 4 11 1,09 0,31-3,79 1,000 

 

 

5.35. tabula 

Biežāk sastopamo nesinonīmo MC1R gēna polimorfismu saistība ar ādas tipu 

kontroles personās 

 

Ādas tips 
I/II III/IV 

 MC1R 
polimorfismi 

 n n 
OR 95% CI p 

Wt 6 78 1 reference - 
Val60Leu 3 9 4,33 0,92-20,38 0,047 
Val92Met 7 27 3,37 1,04-10,91 0,035 
Arg142His 1 7 1,86 0,20-17,69 0,585 
Arg151Cys 7 7 13,00 3,42-49,49 <0,001 
Ile155Thr 4 10 5,20 1,25-21,65 0,014 
Arg160Try 7 28 3,25 1,01-10,50 0,040 
Arg163Gln 3 12 3,25 0,72-14,76 0,111 
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5.36. tabula 

Biežāk sastopamo nesinonīmo MC1R gēna polimorfismu saistība ar vasaras 

raibumu daudzumu kontroles personās 

 
Vasaras raibumi 

Daudz/ daži Maz/neviens 
 MC1R 

polimorfismi 
 n n 

OR 95% CI p 

Wt 6 78 1 reference - 
Val60Leu 4 8 6,50 1,51-27,97 0,005 
Val92Met 7 27 3,37 1,04-10,91 0,035 
Arg142His 2 6 4,33 0,71-26,29 0,087 
Arg151Cys 5 9 7,22 1,83-28,50 0,002 
Ile155Thr 4 10 5,20 1,25-21,65 0,014 
Arg160Try 9 26 4,50 1,46-13,85 0,005 
Arg163Gln 2 13 2,00 0,36-11,00 0,418 

 

5.37. tabula 

Biežāk sastopamo nesinonīmo MC1R gēna polimorfismu saistība ar dzimumzīmju 

daudzumu kontroles personās 

 
Dzimumzīmes 

Daudz/ dažas Maz/nevienas 
MC1R 

polimorfismi 
 n n 

OR 95% CI p 

Wt 36 48 1 reference - 
Val60Leu 5 7 0,95 0,28-3,25 0,938 
Val92Met 17 17 1,33 0,60-2,97 0,480 
Arg142His 3 5 0,80 0,18-3,57 0,770 
Arg151Cys 8 6 1,78 0,57-5,58 0,320 
Ile155Thr 8 6 1,78 0,57-5,58 0,320 
Arg160Try 13 22 0,79 0,35-1,77 0,564 
Arg163Gln 7 8 1,17 0,39-3,52 0,784 

 
 

Saistība ar rudu/gaišu matu krāsu, I/II ādas tipu un palielinātu vasaras raibumu 

daudzumu parādās ne tikai individuālu MC1R gēna polimorfismu gadījumā, bet arī 

atkarībā no nesinonīmo polimorfismu skaita (5.39., 5.40. un 5.41. tabula). Cilvēkiem ar 

vismaz vienu polimorfismu vairāk nekā divas reizes biežāk ir ruda vai gaiša matu krāsa 

(OR=2,52; 95% CI 1,37-4,67; p=0,003 un gandrīz 4 reizes biežāk konstatēts I vai II 

ādas tips (OR=3,94; 95% CI 1,55-10,05; p=0,002), kā arī salīdzinoši liels vasaras 

raibumu daudzums (OR=3,94; 95% CI 1,55-10,05; p=0,002). Visos gadījumos tika 

novērota arī sakarība starp polimorfismu skaitu un attiecīgo fenotipu (5.39., 5.40.,5.41. 
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tabulas). Līdzīgi kā atsevišķu polimorfismu gadījumā, arī analīzē, kad tika ņemts vērā 

polimorfismu skaits, saistība starp dzimumzīmju daudzumu un MC1R gēna 

polimorfismu skaitu netika atrasta. Tāpat saistība netika atrasta arī starp acu krāsu un 

polimorfismu skaitu.  

 

5.38. tabula 

 Biežāk sastopamo nesinonīmo MC1R gēna polimorfismu saistība ar acu krāsu 

kontroles personās 

 

Acu krāsa 
Zilas/pelēkas  Zaļas/brūnas/citas 

MC1R 
polimorfismi 

 n n 
OR 95% CI p 

Wt 45 39 1 reference - 
Val60Leu 8 4 1,73 0,48-6,20 0,394 
Val92Met 21 13 1,40 0,62-3,16 0,417 
Arg142His 5 3 1,44 0,32-6,44 0,628 
Arg151Cys 10 4 2,17 0,63-7,46 0,213 
Ile155Thr 7 7 0,87 0,28-2,69 0,804 
Arg160Try 19 16 1,03 0,47-2,27 0,943 
Arg163Gln 6 9 0,58 0,19-1,77 0,333 

 

 

5.39. tabula 

MC1R gēna polimorfismu skaita saistība ar matu krāsu kontroles personās 

 

Matu krāsa 
Ruda/gaiša Brūna/melna 

Polimorfismu 
skaits 

n n 
OR 95% CI p 

WT 21 63 1 reference - 
Vismaz viens 53 63 2,52 1,37-4,67 0,003 
Viens 42 52 2,42 1,28-4,59 0,006 
Divi un vairāk 11 11 3,00 1,14-7,92 0,027 
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5.40. tabula 

MC1R gēna polimorfismu skaita saistība ar ādas tipu kontroles personās 

 

Ādas tips 
I/II III/IV 

Polimorfismu 
skaits 

n n 
OR 95% CI p 

WT 6 78 1 reference - 
Vismaz viens 27 89 3,94 1,55-10,05 0,002 
Viens 21 73 3,74 1,43-9,79 0,005 
Divi un vairāk 6 16 4,88 1,39-17,07 0,008 

 

5.41. tabula 

MC1R gēna polimorfismu skaita saistība ar vasarasraibumu daudzumu kontroles 

personās 

 

Vasaras raibumi 
Daudz/daži Maz/neviens 

Polimorfismu 
skaits 

n n 
OR 95% CI p 

WT 6 78 1 reference - 
Vismaz viens 27 89 3,94 1,55-10,05 0,002 
Viens 19 75 3,29 1,25-8,70 0,012 
Divi un vairāk 8 14 7,43 2,23-24,71 <0,001 

 

Ņemot vērā to, ka MC1R gēna polimorfismi ir saistīti ar pigmentācijas fenotipu, un 

to paradīja arī augstāk aprakstītie rezultāti, polimorfismu ietekme uz melanomas 

attīstības risku tika vērtēta ņemot vērā personas pigmentācijas fenotipu. Līdzīgi kā 

kontroles personas iepriekš arī melanomas pacienti tika sadalīti grupās atbilstoši to 

pigmentācijas fenotipam, attiecīgi rudi/gaiši un brūni/melni mati, zilas/pelēkas un 

zaļas/brūnas/citas krāsas acis, I/II un III/IV ādas tips, daudz/daži un  maz/neviens 

vasaras raibumi un daudz/dažas un  maz/nevienas dzimumzīmes. Stratificētās analīzes 

rezultāti saistībā ar polimorfismu skaitu, kā arī skaitu un veidu ir parādīti attiecīgi 5.42. 

un 5.43. tabulās.  

Pēc stratificēšanas polimorfismu ietekme uz melanomas attīstības risku saglabājas 

tikai nosacīti zema riska fenotipa grupās, proti, cilvēkiem ar tumšiem matiem, III/IV 

ādas tipu un maz vasaras raibumiem. Turklāt līdzīgi kā iepriekš saglabājas saistība starp 
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polimorfismu skaitu un melanomas attīstības riska pakāpi. Cilvēkiem ar tumšiem 

matiem vismaz viena polimorfisma klātbūtne melanomas risku paaugstina vairāk nekā 

divas reizes (OR=2,70; 95% CI 1,49-4,88; p<0,001). Arī cilvekiem ar III vai IV ādas 

tipu vismaz viena polimorfisma klātbūtne melanomas risku paaugstina vairāk nekā 

divas reizes (OR=2,80; 95% CI 1,64-4,78; p=<0,001) un tas pats ir novērojams arī 

cilvēkiem ar nelielu vasaras raibumu daudzumu (OR=2,61; 95% CI 1,61-4,21; 

p=<0,001). Turklāt visās trīs minētajās grupās divu polimorfismu klātbūtne risku 

paaugstina gandrīz divas reizes vairāk nekā tad, ja cilvēkam ir tikai viens polimorfisms 

(5.42. tabula). Savukārt dzimumzīmju un acu krāsas gadījumos līdzīgas sakarības 

nenovēro.  

Grupējot MC1R gēna polimorfismus RHC un NRHC polimorfismos, iegūti līdzīgi 

rezultāti (3.43. tabula). Personām ar tumšiem matiem melanomas risks paaugstinās 

apmēram divas reizes gan gadījumā, ja cilvēkam ir NRHC polimorfismi (OR=2,53; 

95% CI 1,31-4,88; p=0,005), gan gadījumā, ja cilvēkam ir RHC polimorfismi 

(OR=2,26; 95% CI 0,96-5,30; p=0,059).  RHC polimorfismu gadījumā rezultāti gan 

nesasniedz statistiskās ticamības līmeni, bet ir tuvu tam. Melanomas risks ir 

visaugstākais, ja cilvēkam ir gan RHC, gan NRHC polimorfismi (OR=4,70; 95% CI 

1,65-13,38; p=0,002). Savukārt cilvēkiem ar III un IV ādas tipu melanomas risku 

visvairāk paaugstina tieši RHC polimorfismi (OR=3,39; 95% CI 1,66-6,94; p<0,001). 

Līdzīgi melanomas risku vairāk nekā 3 reizes paaugstina arī RHC polimorfisma 

kombinācija ar  NRHC polimorfismu (OR=3,25; 95% CI 1,32-8,01; p=0,008).  Vienīgi 

NRHC polimorfismu gadījumā risks ir nedaudz zemāks (OR=2,44; 95% CI 1,35-4,44; 

p=0,003). Līdzīga situācija ir vērojama arī cilvēkiem ar nelielu vasaras raibumu 

daudzumu, tikai šajā gadījumā vislielākais risks ir personām ar RHC un NRHC 

polimorfismu kombināciju (OR=3,26; 95% CI 1,39-7,65; p=0,005), kam seko RHC 

polimorfismi (OR=3,16; 95% CI 1,65-6,05; p<0,001) un NRHC polimorfismi 

(OR=2,23; 95% CI 1,30-3,82; p=0,003). Tāpat kā iepriekš līdzīgas sakarības 

dzimumzīmju un acu krāsas gadījumos nenovēro.  
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5.42. tabula 

MC1R gēna polimorfismu skaita saistība ar melanomas risku pēc stratifikācijas 

atkarībā no fenotipa 

 

Polimorfismu 
skaits 

Melanomas 
pacienti (n) 

Kontroles 
personas (n) OR 95% CI p 

Matu krāsa 
     Ruda / gaiša 
WT 24 21 1 reference 
Vismaz viens 91 53 1,50 0,76-2,46 0,237 
Viens 60 42 1,25 0,62-2,53 0,535 
Divi un vairāk 31 11 2,47 0,99-6,09 0,048 
     Brūna / melna 
WT 23 63 1 reference 
Vismaz viens 62 63 2,70 1,49-4,88 <0,001 
Viens 44 52 2,32 1,24-4,33 <0,008 
Divi un vairāk 18 11 4,48 1,84-10,91 <0,001 
      
Ādas tips 
     I / II 
WT 21 6 1 reference 
Vismaz viens 70 27 0,74 0,27-2,03 0,559 
Viens 40 21 0,54 0,19-1,55 0,252 
Divi un vairāk 30 6 1,43 0,41-5,04 0,578 
III / IV 
WT 26 78 1 reference  
Vismaz viens 83 89 2,80 1,64-4,78 <0,001 
Viens 64 73 2,63 1,51-4,59 <0,001 
Divi un vairāk 19 16 3,56 1,60-7,93 0,001 
Vasarasraibumi     
     Daudz / daži 
WT 8 6 1 reference 
Vismaz viens 42 27 1,17 0,36-3,74 0,795 
Viens 22 19 0,87 0,26-2,95 0,821 
Divi un vairāk 20 8 1,88 0,49-7,15 0,355 
     Maz / neviens 
WT 37 78 1 reference 
Vismaz viens 110 89 2,61 1,61-4,21 <0,001 
Viens 81 75 2,28 1,38-3,76 0,001 
Divi un vairāk 29 14 4,37 2,07-9,23 <0,001 
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5.43. tabula  

RHC un NRHC MC1R gēna polimorfismu skaita saistība ar melanomas risku pēc 

stratifikācijas atkarībā no fenotipa 

 
RHC/NRHC 
polimorfismi 

Melanomas 
pacienti (n) 

Kontroles 
personas (n) OR 95% CI p 

Matu krāsa 
     Ruda / gaiša 
WT 24 21 1 reference 
≥ 1 RHC 36 16 1,97 0,86-4,52 0,108 
≥ 1 NRHC 36 29 1,09 0,51-2,33 0,832 
≥1RHC and 1 NRHC 19 8 2,08 0,76-5,72 0,154 
     Brūna / melna 
WT 23 63 1 reference 
≥ 1 RHC 14 17 2,26 0,96-5,30 0,059 
≥ 1 NRHC 36 39 2,53 1,31-4,88 0,005 
≥1RHC and 1 NRHC 12 7 4,70 1,65-13,38 0,002 
Ādas tips 
     I / II 
WT 21 6 1 reference 
≥ 1 RHC 24 10 0,68 0,21-2,21 0,526 
≥ 1 NRHC 28 14 0,57 0,19-1,74 0,321 
≥1RHC and 1 NRHC 18 3 1,71 0,37-7,86 0,485 
     III / IV 
WT  26 78 1 reference 
≥ 1 RHC 26 23 3,39 1,66-6,94 <0,001 
≥ 1 NRHC 44 54 2,44 1,35-4,44 0,003 
≥1RHC and 1 NRHC 13 12 3,25 1,32-8,01 0,008 
Vasaras raibumi 
     Daudz / daži  
wt 8 6 1 reference 
≥ 1 RHC 14 9 1,17 0,30-4,50 0,823 
≥ 1 NRHC 14 14 0,75 0,21-2,73 0,662 
≥1RHC and 1 NRHC 14 4 2,63 0,57-12,18 0,212 
     Maz / neviens 
WT 37 78 1 reference 
≥ 1 RHC 36 24 3,16 1,65-6,05 <0,001 
≥ 1 NRHC 57 54 2,23 1,30-3,82 0,003 
≥1RHC and 1 NRHC 17 11 3,26 1,39-7,65 0,005 

 

RHC polimorfismi- Asp84Glu, Arg151Cys, Arg160Try; NRHC - pārējie nesinonīmie polimorfismi 

 

 

 



 113 

6. DISKUSIJA 

Melanoma ir bīstamākais ādas vēža veids, saslimstība ar kuru visā pasaulē 

stabili turpina augt kopš pagājušā gadsimta 80. gadiem. Katru gadu melanomas 

gadījumu skaits baltās rases pārstāvjiem pieaug par 3 – 7% [Lens et Dawes 2004], un 

joprojām liela daļa melanomu tiek atklāta vēlīnās stadijās. Melanomas incidences 

pieaugumu nevar saistīt ar diagnostikas uzlabošanos, jo melanomas pacientu skaita 

palielināšanās nav saistīta ar plāno (piemēram, in situ) melanomu procentuālo 

pieaugumu attiecībā pret citiem melanomas apakštipiem [Linos et al., 2009].  Galvenais 

ādas audzēju daudzuma palielināšanās iemesls visā pasaulē ir UV starojums [Abdel-

Malek et al., 2010].  

GLOBOCON (International Agency for Research on Cancer) dati liecina, ka 

Latvija pēc saslimstības ar melanomu  no visām Eiropas Savienības valstīm ir 21 vietā. 

Visausgstākie saslimstības rādītāji no Eiropas Savienības valstīm ir Dānijā, Zviedrijā un 

Holandē, ko saista ar ziemeļu valstu iedzīvotāju gaišo ādu un sauļošanās ieradumiem. 

Arī Latvijas iedzīvotājiem raksturīgs I-II ādas tips un tendence doties uz siltajām 

zemēm atvaļinājumos, kas veicina intermitējošu atrašanos spēcīgā saulē. Tieši 

intermitējoša sauļōšanās ir viens no riska faktoriem, kas nosaka melanomas attīstību un 

sekmē melanomas incidences pieaugumu. Nedrīkst aizmirst arī solāriju, kuri Latvijā 

joprojām tiek diezgan plaši apmeklēti, negatīvo ietekmi uz ādu.  

Līdz  šim  Latvijā nav veikti epidemioloģiski pētījumi saistībā ar ādas 

melanomu. Latvijas Nacionālā veselības dienesta dati, līdzīgi kā citu valstu vēža reģistri 

[De Vries et al., 2004], neatspoguļo pilnībā melanomas epidemioloģisko situāciju, jo ne 

visa mūs interesējošā informācija tiek nodota reģistriem. Tāpēc pētījumā tika detalizēti 

izanalizēti un apkopoti RAKUS LOC, kas ir Latvijā lielākais stacionārs, kur tiek ārstēti 

pacienti ar onkoloģiskām slimībām, arhīva dati. No 984 pacientu medicīniskās 

dokumentācijas tika iegūta un apkopota informācija par audzēja  prognostiskajiem 

faktoriem, kas ļauj novērtēt reālo melanomas situāciju Latvijā, un tai ir svarīga nozīme 

melanomas profilkses programmu  attīstībā. 

Šajā pētījumā apkopotie RAKUS LOC arhīva dati likumsakarīgi parādīja 

melanomas incidences pieaugumu no 1998. līdz 2008. gadam. Vairāku citu autoru 

pētījumi uzrāda nedaudz mazākus melanomas pacientu vidējos vecumus – no 53,7 līdz 

59 gadiem. [Geller et al., 2002, Ferrari et al., 2008, Biau et al., 2007, Chamberlain et 

al., 2003]. Vidējais dotā pētījuma pacientu vecums bija 61,3 gadi. Iespējams, tas ir 
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saistīts ar Latvijas ģeogrāfisko lokalizāciju un klimatiskajiem apstāklīem, kā arī ar to, ka 

mūsu pacienti pie ārsta griežās vēlāk, nekā vidēji citās valstīs,  kas izskaidro arī 

sliktākus audzēja histoloģiskos prognostiskos rādītājus.    

Gandrīz divas trešdaļas no pētījumā analizētājiem pacientiem bija sievietes. 

Augstāki melanomas incidences rādītāji sievietēm ir raksturīgi valstīm ar relatīvi zemu 

melanomas saslimstību, pie kurām varētu peskaitīt arī Latviju. Turpretim valstīs ar 

augstu melanomas saslimstību vīriešu un sieviešu incidences rādītāji ir vienādi, vai 

saslimstība ar melanomu vīriešiem ir pat augstāka [Liang et al., 2010].  

Daudzi pētījumi ir apstiprinājuši, ka sievietēm dzīvildzes rādītāji ir augstāki 

nekā vīriešiem, un ar vecumu dzīvildzes rādītāji pasliktinās, īpaši pacientiem pēc 60 

gadu vecuma [Tryggvadottir et al., 2010; Balch et al., 2001]. Konkrētais pētījums 

uzrādīja labākus dzīvildzes rādītājus sievietēm neskatoties uz to, ka vidējais vecums 

melanomas diagnozes uzstādīšanas brīdī sievietēm bija lielāks, nekā vīriešiem.  

Līdzīgi kā citās valstīs arī Latvijā biežākā audzēja lokalizācija vīriešiem bija 

rumpis, bet sievietēm – kājas. Vairākās publikācijās tiek ziņots, ka vīriešiem biežāka 

lokalizācija ir arī galva un kakls [Martin et al., 2004; Lipsker et al., 2007; Liang et al., 

2010],  bet mūsu pētījums to neapstiprina. Galvas un kakla lokalizācijas melanomas 

pieaug pacientu vecuma grupā pēc 63 gadiem, kas atbilst arī citu autoru pētījumu 

rezultātiem [Jennifer et al, 2010]. Vērtējot dzīvildzes rādītājus saistībā ar audzēja 

lokalizāciju statistiski ticamu starpību nekonstatējām, vienīgi vīriešiem ar melanomu uz 

ekstremitātēm prognoze ir sliktāka nekā sievietēm ar tās pašas lokalizācijas audzēju. 

Vairākos ārzemju pētījumos pierādīta korelācija starp melanomas prognozi un 

anatomisko audzēja lokalizāciju, atklājot, ka galvas, kakla un rumpja melanoma 

raksturojas ar sliktāku prognozi nekā ekstremitāšu jaunveidojumi [Kienstra et al., 2005; 

Zettersten et al., 2003]. 

Ir zināms, ka cilvēkiem ar melanomu ir paaugstināts risks otras primārās 

melanomas attīstībā. Mūsu pētījumā tikai 0,5% gadījumu pacientiem bija attīstījušās 

vairākas primāras melanomas, kas ir ļoti zems rādītājs salīdzinot ar citiem pētījumiem, 

kas sniedz informāciju par multiplām primārajām melanomām (no 0,5 līdz 8.6%) 

[Bower et al., 2010; Titus-Ernstof et al., 2006; Levi et al., 2005; Goggins et al., 2003, 

Ferrone et al., 2005; Nashan et al., 2003]. Kā liecina citu pētījumu dati, 29-59%  

gadījumu otrā primārā melanoma attīstās pirmā gada laikā pēc pirmās melanomas 

diagnozes uzstādīšanas [Bower et al., 2010; Ferrone et al., 2005]. Daļa melanomu 
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attīstās vēlākā pacienta dzīves posmā, un ja netiek veiktas regulāras visa ķermeņa ādas 

apskates, iespējams, visas otrās primārās melanomas nemaz netiek atklātas. 

Virspusējas izplatības melanoma ir visbiežākais ādas melanomas histoloģiskais 

apakštips [Garbe et al., 2009; Payette et al., 2009; Arora et al., 2009; Lens et al., 2004]. 

Mūsu pētījums uzrādīja nodulāro audzēju pārsvaru, kas nosaka sliktākus dzīvildzes 

rādītājus, salīdzinot ar virspusēji augošu melanomu. Iepriekš ir ziņots, ka vīriešiem ir 

prognostiski sliktāks audzēja histoloģiskais raksturojums un tiem biežāk sastop 

nodulāras melanomas [Tejera-Vaquerizo et al., 2008; Scoggins et al., 2006]. Arī 

konkrētā petījuma grupā vīriešu ar nodulāriem audzējiem bija nedaudz vairāk nekā 

sieviešu, bet šie rādītāji nebija statistiski ticami, kas varētu būt izskaidrojams ar vispār 

lielo nodulāro melanomu skaitu.  

Pētījuma datu analīze parādīja, ka pieaugot melanomas Breslow biezumam 

pasliktinās slimības prognoze, kas sakrīt ar citu autoru datiem un apstiprina to, ka 

Breslow biezums ir viens no svarīgākajiem melanomas prognostiskajiem faktoriem 

[Markovic et al., 2007]. Audzēja Breslow biezuma rādītāji Latvijā ir samazinājušies 

laika posmā no 1998. līdz 2008. gadam, bet tie joprojām ir ievērojami augstāki, nekā 

citās Eiropas valstīs, kur vidējais melanomas Breslow biezums svārstās no 0.8 – 2.24 

mm [Liang et al., 2010; Buljan et al., 2008; Linos et al., 2009, Barbe et al., 2011]. 

Pasaulē kopš pagājušā gadsimta 80. gadiem tiek novērota tendence plānu melanomu 

(<1mm) diagnosticēšanas pieaugumam, kā to rāda populāciju pētījumi Skotijā, Francijā, 

Dienvidvācijā un Spānijā, savukārt ASV un Austrālijā nav novērojamas ievērojamas 

melanomu biezuma mediānas izmaiņas [Criscione et al., 2010]. Tas liecina par to, ka 

populācijās, kurās ir zemāka kopējā saslimstība ar melanomu, sabiedrības uzmanības 

pievēršana un izglītošana par melanomas  bīstamību darbojas labāk nekā tajās, kur jau 

ilgstoši bijusi augsta saslimstība, un problēma ir labi zināma. Šie rezultāti apstiprina to, 

ka Latvijā ārkārtīgi svarīgi ir veikt sabiedrības informēšanu par melanomu, tās riska 

faktoriem un pašpārbaudes kritērijiem, kas ļautu audzēju diagnosticēt daudz agrāk, 

uzlabojot izdzīvotības prognozi pēc diagnozes noteikšanas. 

Audzēja čūlošana ir otrais svarīgākais prognostiskais faktors aiz audzēja 

Breslow biezuma. Dotā pētījuma rezultāti liecina, ka pārliecinoši augstāki dzīvildzes 

rādītāji ir pacientiem bez audzēja izčūlojuma. Jāatzīmē, ka 264 gadījumos (26.8%) no 

984 pacientu medicīniskajā dokumentācijā datu par čūlošanu nebija. Iespējams, ka šīs 

melanomas bija bez epidermas izčūlojuma, bet droši to nevar apgalvot. Dotajā pētījumā 

netika analizēti metastazēšanās riski, bet pēc Balch et al. melanomām ar epidermas 
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čūlošanu ir daudz lielāka spēja metastazēt, nekā tik pat bieziem audzējiem bez 

čūlošanas [Balch et al., 2001]. Pacientiem ar melanomas čulošanu, īpaši vīriešiem, 

dzīvildzes rādītāji ir sliktāki.  

No 30 450 patientiem, kuru dati bija pieejami AJCC Melanoma Database Balch 

et al. (2000) izanalizēja un aprakstīja dzīvildzes rādītājus 17 600 melanomas 

pacientiem, par kuriem bija pieejama informācija attiecībā uz audzēja klasifikāciju 

[Markovic et al., 2007]. Musu pētījumā ir visvairāk IIC stadijas pacientu, kas uzrāda 

35% 10 gadu dzīvildzi, kas īpaši neatšķiras no Balch et al. rādītājiem (32%). Galvenais 

noteicošais rādītājs TNM sistēmas klasifikācijā (T klasifikācija) ir audzēja Breslow 

biezums, tāpēc, vērtējot melanomu sadalījumu pēc TNM sistēmas, visvairāk mūsu 

pētījuma grupā ir pacientu ar T4 melanomu, kas nosaka zemākus dzīvildzes rādītājus. 

Amelanotiskās melanomas sastādīja 9,6% no visām pētījumā analizētajām 

melanomām, kas ir nedaudz augstāks rādītājs nekā citu autoru ziņojumos (no 1,8 līdz 

8,1%) [Gualandri et al., 2009; Juliano et al., 1982]. 9,5% gadījumu ierakstu par 

pigmentu melanomas histoloģiskajā aprakstā nebija. Līdzīgi, kā ar audzēja čūlošanu, 

mēs varētu pieņemt, ka histologs nav veicis šo ierakstu, jo melanoma ir pigmentēta, kā 

lielākajā vairumā gadījumu. Savukārt, ja melanoma ir amelanotiska, ieraksts tiek veikts, 

jo tas ir retāks un prognostiski sliktāks melanomas variants. Bet tas ir tikai mūsu 

pieņēmums, un pārliecības par to nevar būt, jo histoloģiskajos aprakstos bieži vien 

trūkst arī ziņu par melanomas Breslow biezumu (10,5% gadījumu), Clark invāzijas 

līmeni (5,1% gadījumu) un audzēja apakštipu (54,5% gadījumu), kam tik vienkāršu 

skaidrojumu, kā pigmentācijas gadījumā, nevar rast.  Pacientiem ar pigmentētām 

melanomām dzīvildzes rādītāji ir daudz labāki, nekā tiem, kuriem diagnosticētas 

amelanotiskas melanomas, iespējams tāpēc, ka amelanotiskas melanomas rada 

diagnostiskas grūtības un  parasti tiek atklātas vēlīnās stadijās [Gualandri et al., 2009].  

Nodulāro, biezo audzēju un audzēju ar izčūlojumu skaits mūsu pētījumā pieaug 

vecākiem pacientiem pēc 63 gadu vecuma, kas ir raksturīgi arī citām populācijām 

[Balch et al., 2001; Jennifer et al., 2010]. Šajā vecuma grupā pieaug arī amelanotisko 

melanomu skaits. 

Līdzīgi kā citās valstīs arī mūsu pētījums apstiprina, ka biežākais melanomas 

šūnu tips ir epiteloīdās šūnas.  Melanomas šūnu veida ietekme uz dzīvildzes rādītājiem 

netika  konstatēta. 

Ādas melanoma Latvijā tiek joprojām diagnosticēta vēlīnās stadijās. Tas varētu 

būt saistīts ar to ka, pirmkārt, melanomas skrīnings nav obligāta vispārpieņemta 
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procedūra klīnikās un bieži pat dermatologa kabinetā pacients netiek apskatīts no galvas 

līdz kājām.  Otrkārt,   neskatoties uz to, ka iedzīvotāji pēdējā laikā nepārtraukti tiek 

izglītoti par pirmajām vizuālajām melanomas pazīmēm,  daļa  pacientu izturās nevērīgi 

pret aizdomīgiem veidojumiem un, iespējams,  baidās griezties pie  ārsta. Treškārt, 

nedrīkst aizmirst par  nodulārajām melanomām,   kurām raksturīga agresīva un strauja 

attīstība. 

Neskatoties uz ilgstošiem pētījumiem, molekulārie mehānismi, kas noved pie 

melanomas attīstības, vēl joprojām ir izprasti tikai daļēji. Lielākā daļa melanomas 

saslimšanas gadījumu ir sporādiski, taču apmēram desmitajā daļā visu gadījumu 

melanomu novēro kā pārmantotu ģenētisku slimību [de Snoo et al., 2005]. Uzskata, ka 

melanoma ir potenciāli ģenētiski pārmantota, ja ģimenē tā diagnosticēta trim vai, valstīs 

ar zemāku UV starojuma līmeni, diviem pirmās pakāpes radiniekiem [de Snoo et al., 

2005]. Lielākajā daļā saslimšanas gadījumu vēl joprojām nav izdevies identificēt gēnus, 

kuru izmaiņas saistītas ar melanomas pārmantošanu ģimenē. Galvenais līdz šim 

identificētais melanomas augstas penetrances gēns, kurā visbiežāk (20 - 40% gadījumu) 

konstatētas mutācijas pārmantotās melanomas gadijumā ir gēns CDKN2A [Hansen et 

al., 2004]. Latvijā gēna CDKN2A analīzē  līdz šim konstatēti polimorfismi, kuriem nav 

pierādīta saistība ar melanomas attīstību (c.-33G>C; c.442G>A (Ala148Thr); 

c.*29G>C; c.*69C>T), bet mutācijas, kuras saistītas ar slimības predispozīciju nav 

atrastas [Pjanova et al., 2003, 2006, 2007]. Ņemot vērā minētos negatīvos rezultātus, 

šajā darbā  pacientiem ar melanomu ģimenes vēsturē papildus gēna kodējošajai daļai 

tika izanalizēti arī gēna promoters un introni. Pasaulē šajos reģionos ir atrastas 

mutācijas, kuras saistītas ar melanomas predispozīciju, bet šo reģionu izmaiņu analīze 

Latvijas melanomas pacientiem līdz šim nebija veikta. 

Latvijā melanomas pacientiem slimība ģimenes vēsturē konstatēta salīdzinoši 

nelielam cilvēku skaitam (8,8% gadījumu). Turklāt ģimenes ar trīs un vairāk 

melanomas saslimšanas gadījumiem (kas ir visspecīgakā parmatotās melanomas 

pazīme) līdz šim Latvijā ir konstatētas tikai trīs un sastāda tikai vienu procentu no 

visiem šajā pētījumā iesaistītajiem pacientiem. Iemesli, kāpēc Latvijā melanomas 

ģimenes sastopamas retāk nekā vidēji pasaulē, var būt  vairāki. Iespējams, cilvēki nav 

informēti par savu radinieku veselības stāvokli, kam par iemeslu var būt tas, ka daudzos 

gadījumos ir vājš kontakts ar radiem, un cilvēki nemaz nepārzina savus radurakstus. 
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Tāpat arī ir iespējams, ka daudzos gadījumos radiniekiem netiek stāstīts par veselības 

problēmām, nevēloties tajos radīt satraukumu. 

Pētījumā iesaistītajiem pacientiem ar melanomu ģimenes anamnēzē vispirms 

tika veikta gēna CDKN2A kodējošās un tai pieguļošo daļu analīze. Līdzīgi kā līdz šim, 

mutācijas CDKN2A gēna kodējošā daļā atrastas netika. Tika konstatēti trīs jau iepriekš 

literatūrā aprakstīti polimorfismi – c.442G>A (Ala148Thr) (rs3731249) gēna otrajā 

eksonā, c.*29G>C (rs11515) un c.*69C>T (rs3088440) - gēna 3’ netranslētajā reģionā. 

Attiecībā uz abiem gēna 3’ netranslētā reģiona polimorfismiem literatūrā ir skaidras 

norādes, ka tie ir vienlīdz bieži sastopami gan melanomas pacientiem, gan kontoles 

personām [Kumar et al., 2001; Debniak et al., 2005; Pjanova et al., 2007]. Attiecībā uz 

2. eksona polimorfismu c.442G>A (Ala148Thr) tik viennozīmīgas atbildes nav. Tam ir 

parādīta saistība ar melanomas attīstības risku Polijas, Latvijas un Brazīlijas populācijās 

[Debniak et al., 2005; Pjanova et al., 2007; Bakos et al., 2011], kā arī saistība ar vairāku 

primāru melanomu attīstību Spānijas populacijā [Puig et al., 2005], kamēr Anglijas, 

Francijas un Itālijas populācijās šāda sakarība nav novērota [Bertram et al., 2002; Spica 

et al., 2006]. Līdz ar to jatājums par Ala148Thr polimorfisma lomu melanomas attītībā 

joprojām ir atklāts.   

Gēna CDKN2A kodējoša daļa tika izanalizēta arī melanomas pacientiem ar 

aizkunģa dziedzera un smadzeņu audzējiem ģimenē.  Lai gan ģimenēs ar CDKN2A gēna 

mutācijām melanoma ir dominējošais audzēja veids, dažiem gēna CDKN2A mutāciju 

nēsātājiem konstatē arī aizkuņģa dziedzera adenokarcinomu [Goldstein et al., 2004; 

Ghiorzo et al., 1999; Borg et al., 2000]. Turklāt CDKN2A gēna mutāciju biežums 

pieaug tieši melanomas ģimenēs ar aizkuņga dziedzera audzēju ģimenes anamnēzē 

[Fargnoli et al., 2006]. Aizkuņģa dziedzera audzēja attīstības kumulatīvais risks gēna 

CDKN2A mutācijas nēsātājiem 75 gadu vecumu var sasniegt 17% [Vasen et al., 2000], 

un melanomas ģimenēs ar apstiprinātu mutāciju vairākās paaudzēs iesaka gēna 

CDKN2A mutācijas nēsātājus iekļaut arī aizkuņģa dzidzera audzēja skrīninga 

programmās. Līdz šim gan nav izdevies izprast, kāds genotips vai fenotips  gēna 

CDKN2A mutācijas pozītīvās ģimenes pārstāvim nosaka predispozīciju aizkuņģa 

dziedzera adenokarcinomas attīstībai. Pietuvināties šai izpratnei neizdevās arī dotā 

darba ietvaros, jo mutācijas gēnā CDKN2A melanomas pacentiem ar aizkuņģa dziedzera 

audzēju ģimenes anamnēzē atrast neizdevās. Vēl viens audzēju veids, kas bieži tiek 

konstatēts ģimenēs ar CDKN2A gēna mutāciju, ir smadzeņu audzējs (Borg et al., 2000; 
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de Snoo et al, 2008, Fargnoli et al., 2006). Taču arī melanomas pacientiem ar smadzeņu 

audzēju ģimenes anamnēzē mutācijas gēnā CDKN2A atrast neizdevās. Vienīgās 

izmaiņas bija jau augstāk pieminētie polimorfismi (c.442G>A (Ala148Thr); c.*29G>C; 

c.*69C>T).  Iespējams, abi audzēji (melanoma un aizkuņģa dziedzera audzējs vai 

melanoma un CNS audzējs) ģimenēs ir attīstījušies neatkarīgi vai tie ir sporādiska 

rakstura, ņemot vērā, ka ģimenēs ir tikai viens melanomas gadījums un viens aizkuņģa 

dziedzera vai CNS audzējs. Citu autoru aprakstītajās melanomas ģimenēs, kurās 

konstatē arī CNS vai aizkuņģa dzedzera adenokarcinomu, ir lielāks melanomas 

gadījumu skaits ģimenē [Nielsen et al., 2004; Mantelli et al., 2002]. 

CDKN2A gēna mutācijas, izņemot jau vairākkārt pieminētos polimorfismus,  

netika atrastas arī pacientiem ar multiplām primārām melanomām. Te gan jāatzīmē, ka 

šādi pacienti bija tikai četri, turklāt vienam no viņiem bija izteikta melanomas ģimenes 

anamnēze un mutācija gēnā CDK4 (skat. zemāk). Lai gan, līdzīgi kā citu audzēju 

gadījumos, vairāki primāri audzēji tiek uzskatīti par vienu no melanomas 

predispozīcijas pazīmēm, tas ir pierādījies tikai daļēji. Lielākajā daļā pētījumu, kuros 

bija analizēti melanomas pacienti ar vairākām primārajām melanomām, mutācijas 

CDKN2A genā tika atrastas galvenokārt pacientiem, kuriem ar melanomu bija slimojis 

kāds no asinsradiniekiem [Hashemi et al., 2000; Puig et al., 2005], kas ir saskaņā arī ar 

dotā darba rezultātiem.  

Audzēju gadījumā kā viens no slimības predisponējošiem faktoriem tiek minēts 

arī pacientu vecums, proti, ja audzējs ir attīstījies gados jauniem cilvēkiem, tad tiek 

uzskatīts, ka viņi ir bijuši ģenētiski predisponēti. Turklāt valstīs ar nelielu melanomas 

incidenci, kāda arī ir Latvija, mutācijas CDKN2A gēnā varētu būt sastomas biežāk, nekā 

valstīs, kur melanomas incidence ir liela. Tāpēc dotajā pētījumā atsevišķi tika iznalizēta 

pacientu grupa, kurai melanoma bija attītījusies pirms 40 gadu vecuma, taču mutācijas 

CDKN2A gēnā šiem pacientiem netika atrastas. Līdzīgi kā iepriekš, šajā grupā atrada 

vienīgi CDKN2A gēna polimorfismus (c.442G>A (Ala148Thr); c.*29G>C; c.*69C>T). 

Tas liek domāt, ka agrīna melanomas diagnoze bez melanomas ģimenes anamnēzē, nav 

saistīta ar mutācijām CDKN2A gēnā t.sk. arī Latvijā. Turklāt tas saskan arī ar citu 

autoru darbiem, kuri ir parādījuši, ka agrīna melanomas diagnoze pati par sevi nav 

pārliecinošs indikātors gēna CDKN2A mutācijai [Soufir et al., 2004; Fargnoli et al., 

2006, Puig et al. 2005]. Zīmīgi, ka gados jauno melanomas pacientu grupā vismaz 1/3 
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pacientu bija I ādas tips un liels dzimumzīmju skaits (5.26. tab.), kas ir riska faktori 

melanomas attīstībai, un visdrīzāk ir saistīti ar izmaiņām citos gēnos.  

Tā kā mutācijas gēna CDKN2A kodējošā daļā atrast neizdevās, bet gēns 

CDKN2A ir tieši tas gēns, kurā visbiežāk atrod mutācijas, pētījumā iesaistītajiem 

pacientiem ar melanomu, aizkuņģa dziedzera un smadzeņu audzējiem ģimenes 

anamnēzē tika veikta gēna CDKN2A/p16INK4a 863 bp garā promotera kritiskā reģiona 

analīze. Arī šajā analīzē tika konstatēti vienīgi trīs dažādi polimorfismi – c.-191A>G, c.-

493A>T, c.-735G>A. Atrastie polimorfismi iepriekš aprakstīti citu autoru pētījumos 

[Harland et al., 2000; Pollock et al., 2001; Bisio et al., 2010] un parādīts, ka atšķirības 

starp alēļu frekvencēm melanomas un kontroles pacientiem nav būtiskas [Harland et al., 

2000], kas liecina par to, ka tiem nav saistības ar melanomas attīstību. Salīdzinot 

varianto alēļu frekvences analizēto pacientu grupā ar citu autoru iegūtajiem rezultātiem 

(skat. 6.1. tabulu), nav novērojamas būtiskas atšķirības. Ņemot vērā šos rezultātus, kas 

sakrīt ar jau iepriekš iegūtiem datiem citās populācijās, var secināt, ka atrastie 

polimorfismi visdrīzāk nav saistīti ar melanomas attīstību arī Latvijā.  

 

6.1. tabula 

Gēna CDKN2A promoterā detektēto polimorfismu alēļu sastopamības 

biežuma salīdzinājums ar citu autoru rezultātiem 

 

 Pollock et al., 
2001 Harland et al., 2000 Bisio et al., 2010 

 
Doatis 

pētījums 
 M M K M K M 

c.-191A>G 0,394 0,389 0,379 0,530 0,590  0,325 

c.-493A>T 0,021 0,033 0,029 - - 
0,025 

c.-735G>A 0,023 0,022 0,025 - - - 

 
M – minorās alēles biežums melanomas pacientiem; K – monorās alēles biežums kontrolēs. 
 
 

Iepriekš ir parādīts, ka atklātie promotera polimorfismi c.-191A>G un c.-

493A>T pārmantojas vienā haplotipā ar gēna CDKN2A 2. eksonā bieži sastopamo 

polimorfismu c.442G>A (Ala148Thr) [Pjanova et al., 2007]. Arī šajā darbā 

analizētajam pacientam ar abiem šiem  polimorfismiem gēna promoterā tika atrasts arī 
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polimorfisms c.442G>A (Ala148Thr). Kā jau aprakstīts augstāk, polimorfisma  

c.442G>A (Ala148Thr) loma saistībā ar melanomas attīstību ir neskaidra, jo dažādās 

populācijās rezultāti atškiras. Šīs atsķirības nevar tikt izskaidrotas arī ar populāciju 

atšķirībām, polimorfismam segregējot kādā konkrētā haplotipā, kura alēļu mijiedarbība 

paaugstinātu saslimstības risku, jo ir parādīts, ka Latvijas, Polijas un Anglijas 

populācijās tas segregē vienā un tajā pašā haplotipā [Pjanova et al., 2007], taču Anglijas 

populācijā [Bertram et al., 2002], atškirībā no Polijas un Latvijas [Debniak et al., 2005; 

Pjanova et al., 2007], šim polimorfismam saistības ar melanomas risku nav.  

Bez promotera analīzes pacientiem ar melanomu, aizkuņģa dziedzera un 

smadzeņu audzējiem ģimenes anamnēzē  tika veikta arī gēna CDKN2A 1. un 2. introna 

analīze, kurā konstatēja septiņus dažādus polimorfismus (skat. 3.20. attēlu). Pieci no 

šiem polimorfismiem (IVS1+459T>C; IVS1+1255C>A; IVS1-782G>A; 

IVS2+227A>G; IVS2+474T>C) ir aprakstīti jau iepriekš un tiem nav parādīta saistība 

ar melanomas attīstību (Harland et al., 2005). Divi no konstatētajiem polimorfismiem 

(IVS1+1569T>A; IVS2+82C>T) ir jauni sekvences varianti, kuri iepriekš nav 

aprakstīti. Ņemot vērā to, ka analizētie pacienti visi bija potenciāli ģenētiski 

predisponēti saslimstībai ar melanomu, šiem sekvences variantiem varētu būt saistība ar 

slimības attīstību. Intronos līdz šim citu autoru darbos detektētās mutācijas, kas saistītas 

ar melanomas attīstību ietekmē pareizu splaisinga norisi. Šajā darbā atklātie jaunie 

sekvences varianti neatrodas kanoniskajos splaisa donora vai akceptora saitos intronu 

un eksonu robežpunktos, kā tas ir ar lielāko daļu līdz šim detektēto intronos sastopamo 

mutāciju, piemēram, IVS2+1G>T [Loo et al., 2003], c.147A>C [Loo et al., 2003], 

D153spl(c.457G>T) [Rutter et al., 2003] un IVS1-1G>C [Petronzelli et al., 2001]. 

Pārbaudot abiem jaunajiem sekvences variantiem pieguļošās DNS secības, neatklājās 

arī izmaiņas rezultātā radies splaisa saits, kas visdrīzāk nozīmē, ka abas šīs izmaiņas, 

visdrīzak, ir polimorfimsi un būtiskas ietekmes uz melanomas attīstību tām nav.   

Pasaulē atsevišķās melanomas ģimenēs ir atklātas arī lielas delēcijas, kuras nav 

iespējams konstatēt ar tiešas sekvenēšanas palīdzību. Šādas izmaiņas efektīvi ļauj 

noteikt metode MLPA, ar kuras palīdzību šajā darbā tika analizēts lokuss 9p21, kurā 

atrodas gēns CDKN2A. Līdzīgi kā iepriekš MLPA analīzē bez pacientiem, kuru ģimenes 

vēsturē konstatēta saslimšana ar melanomu, tika iekļauti arī atsevišķi pacienti ar CNS 

vai aizkuņģa dziedzera audzējiem ģimenes anamnēzē, ņemot vērā, ka arī tās ir pazīmes, 

kas norāda uz potenciālu ģenētisku predisponētību melanomai [Fargnoli et al., 2006]. 
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Pie tam, delēcijas 9p21 lokusā atsevišķās ģimenēs pārmantojas kopā ar melanomu un 

CNS audzējiem [Mistry et al., 2005; Randerson-Moor et al., 2001; Bahuau et al., 1997; 

Pasmant et al., 2007]. Veiktajā MLPA analīzē tika atklāts viens pacients ar delēciju 

zondē, kura lokalizēta gēna CDKN2A/p14ARF promotera reģionā. Tas ir pirmais 

gadījums, kad melanomas pacientam Latvijā konstatēta mutācija gēnā CDKN2A. 

Pasaulē līdz šim konstatētās delēcijas, kuras ietver šo reģionu, ir ļoti lielas un stiepjas 

vairāku kilobāzu pāru garumā [Mistry et al., 2005; Randerson-Moor et al., 2001; 

Bahuau et al., 1997; Pasmant et al., 2007; Laud et al., 2006]. Ar MLPA palīdzību 

iegūtie rezultāti neļāva precīzi detektēt delēcijas lielumu, taču, ņemot vērā to, ka 

delēcija tika konstatēta tikai vienā zondē, tai jābūt nelielai, kas arī apstiprinājās 

nosekvenējot gēna CDKN2A/p14ARF promoteru. Atrastā 5 bāzu pāru delēcija nelīdzinās 

iepriekš aprakstītajām delēcijām, kuras ietver šo reģionu, jo ir salīdzinoši neliela. Gēna 

CDKN2A/p14ARF promotera reģions satur vairākas potenciālas transkripcijas faktoru 

saistīšanās vietas [Robertson et al., 1998]. Delēcija, kas lokalizēta CDKN2A/p14ARF 

promotera reģionā līdz ar to var izjaukt normālu promotera struktūru, kas var traucēt 

saistīties ar transkripcijas faktoriem, tādejādi neļaujot nodrošināt normāla šūnas cikla 

regulācijas mehānismu. Tomēr uz jautājumu, kāda ir konkrētās atrastās delēcijas 

ietekme uz proteīna p14ARF ekspresiju, iespējams atbildēt tikai veicot funkcionālos 

petījumus, kas nebija šī darba mērķis. Tāpat pārliecinoši atbildēt uz jautājumu, vai 

atrastā delēcija ir saistīta ar melanomas pārmantošanos analizētajā ģimenē ir grūti, jo tās 

segregāciju ar slimību nebija iespējams pārbaudīt, jo pacienta tēvs, kuram arī bija 

diagnosticēta melanoma ir miris.  

  Otrs melanomas augstas penetrances gēns, kas līdz šim identificēts ir gēns 

CDK4. Ģimenes, kurās melanoma pārmantojas saistībā ar mutācijām šajā gēnā 

fenotipiski neatšķiras no tām, kurās atrod mutācijas gēnā CDKN2A [Goldstein et al., 

2000]. Tomēr mutācijas šajā gēnā ir ārkārtīgi reti sastopamas – kopā līdz šim aprakstītas 

tikai 10 ģimenes visā pasaulē ar mutāciju šajā gēnā. Mutācijas gēnā CDK4 līdz šim 

konstatētas tikai 24. kodonā, kas lokalizēts gēna 2. eksonā. Latvijā kopā ir atklātas trīs 

ģimenes ar gēna CDK4 mutāciju R24H. Visas trīs ģimenes ir raksturotas arī dotā darba 

ietvaros. Tas ir nozīmīgs atklājums, ņemot vērā nelielo CDK4 mutācijas pozitīvo 

ģimeņu skaitu visā pasaulē. 

Pētījumā nosacīti pirmajā ģimenē (M268) melanoma ir sastopama trijās 

paaudzēs pieciem ģimenes locekļiem (skat. 5.14. attēlu). Pacienti ar tik spēcīgu 
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melanomas ģimenes vēsturi, kas pilnībā atbilst melanomas ģimenes definīcijas 

kritērijiem Latvijā sastopami ārkārtīgi reti. Probandam, kas ir sieviete, ir diagnosticētas 

divas primāras melanomas (33 un 75 gadu vecumā). Anamnēzē šai pacientei ir arī divas 

bazālo šūnu karcinomas. Iespējams, tas ir CDK4 gēna R24H mutācijas rezultāts. Bet 

nevar izslēgt multiplo primāro melanomu un bazālo šūnu karcinomu attīstības saistību 

ar mutācijām citos, vēl neatklātos gēnos [Bower et al., 2010]. Šajā ģimenē ģenētiskā 

analīze tika veikta vēl pieciem ģimenes locekļiem, kuriem nav diagnosticēta melanoma. 

CDK4 R24H mutācija tika atklāta diviem no tiem. Probanda meita, izrādījās viena no 

mutācijas nēsātājām. Jāātzīmē, ka ģenētiskās analīzes brīdī sieviete bija 44 gadus veca, 

un viņa ir vesela arī šobrīd, bet saslimstības ar melanomu vidējais vecums šajā ģimenē 

ir 39,5 gadi. Tas varētu būt  izskaidrojams ar melanomas autosomāli-dominanto 

pārmantošanās veidu ar nepilnīgu penetranci. Otrs veselais mutācijas nēsātājs (probanda 

mazdēls) analīzes brīdī bija 9 gadus vecs, un viņam joprojām pastāv risks saslimt ar 

melanomu. 

Analizējot probanda pigmentācijas fenotipu, nevarētu apgalvot, ka tas atbilst 

riska grupai (II ādas tips, brūnas acis, brūni mati). Bet pacientei, ņemot vērā viņas 

vecumu, bija paliels dzimumzīmju skaits. Liels dzimumzīmju skaits ir viens no 

potenciālajiem riska faktoriem melanomas attīstībai. Daudzās ģimenēs ar  paaugstinātu 

melanomas risku novēro atipisko dzimumzīmju sindromu [Bishop et al., 2007].  

Otrajā ģimenē (M679), kas tika atklāta pētījuma laikā, līdzīgi kā pirmajā 

ģimenē, saslimstība ar melanomu novērota trīs paaudzēs, kopā pieciem ģimenes 

locekļiem (skat. 5.15. attēlu).  Arī šajā ģimenē ir multiplu primāru melanomu gadījumi 

– probanda tēvam (43 un 49 gadu vecumā) un pašam probandam (16 un 40 gadu 

vecumā). Ģenētiskā analīze tika veikta arī diviem veseliem (nav melanomas) ģimenes 

locekļiem – probanda mātei un meitai. CDK4 R24H mutācija tika atklāta probanda 11 

gadus vecai meitai. Gan probandam gan viņa meitai ir III ādas tips, tumši brūni mati. 

Tēvam acis ir zilas, meitai zaļas. Līdzīgi kā pirmajā ģimenē, probanda fenotips 

pārliecinoši neatbilst riska fenotipa pazīmēm. Bet gan probandam gan viņa meitai ir 

liels dzimumzīmju skaits (attiecīgi 73 un 32). Probandam konstatēja multiplas atipiskās 

dzimumzīmes, kas arī ir viens no riska faktoriem melanomas attīstībā un pazīme, kas 

bieži tiek konstatēta pacientiem ar melanomu ģimenes anamnēzē un multipliem 

primāriem melanomas gadījumiem [Holland et al., 1999; Bower et al, 2010]. Nevar 

izslēgt CDK4 gēna mutācijas sasitību ar dzimumzīmju skaitu un pazīmēm, bet atipisko 
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dzimumzīmju sindroms ir aprakstīts melanomas pacientiem pamatā saistībā ar CDKN2A 

gēna mutācijām [Bishop et al., 2007], lai gan korelācijas starp mutantā gēna nēsātājiem 

un šo sindromu ir  vāja [Bergman et al., 1992; Bishop et al., 2000; Bishop et al., 2007].  

Šī ģimene ir interesanta arī ar to, ka tajā konstatē daudzus citus ļaundabīgus 

audzējus un smagu perniciozo anēmiju vairākās paaudzēs, ko varētu saistīt ar izmaiņām 

arī citos gēnos. Citu autoru iepriekš aprakstītajās melanomas ģimenēs ar gēna CDK4 

mutāciju, izņemot melanomu, citi audzēji nav konstatēti [Zuo et a.l, 1996; Soufir et al., 

1998; Molven et al., 2005]. 

Trešā ģimene (M247), kas tika atklāta jau iepriekš, bet šajā pētījumā tika 

rūpīgāk izanalizēta, arī uzrāda piecus melanomas gadījumus ģimenē (skat. 5.16. attēlu). 

Līdzīgi kā abās iepriekš aprakstītajās ģimenēs, arī šai ģimenei ir raksturīgas multiplas 

primāras melanomas (probanda mātes vecākajam brālim – divas, jaunākajam – trīs, 

vecākā brāļa meitai – divas).  No visu trīs ģimeņu melanomas pacientiem ar CDK4 gēna 

mutāciju trešās ģimenes (M247) probands ir vienīgais, kuram ir I ādas tips. Šai 

pacientei ir zilas acis un brūni mati, liels dzimumzīmju skaits (n=81). Šīs pacientes 

fenotips visvairāk atbilst melanomas attīstības riska grupai.  

Ņemot vērā to, ka ģimeņu skaits ar CDK4 R24H mutāciju ir ļoti mazs pat 

pasaules mērogā ir grūti izdarīt ticamus secinājumus par dzimumzīmju skaita un 

pigmentācijas fenotipa saistību ar mutāciju un melanomas risku. 

Vidējais vecums dotajā pētījuma visiem analizētajiem pacientiem ar gēna CDK4 

mutāciju R24H primārās melanomas atklāšanas brīdī ir 39,6 gadi un vecuma mediāna 

42 gadi. Salīdzinot to ar vidējo vecumu (61,3 gadi) un vecuma mediānu (63,4 gadi) 

pacientu grupā, kuri ārstējušies RAKUS LOC no 1998. līdz 2008. gadam, un kuriem 

pārsvarā bija sporādiskas melanomas, vai ar vidējo vecumu (52,6 gadi) un vecuma 

mediānu (54,0 gadi) pacientu grupā, kuriem tika izanalizēts MC1R gēns, un kuriem arī 

pārsvarā bija sporādiskas melanomas, redzams, ka melanoma gēna CDK4 R24H 

mutācijas nēsātāiem attīstās un tiek atklāta ievērojami agrāk, nekā sporādisko 

melanomu gadījumā, ko apstiprina arī citu autoru pētījumi [Molven et al., 2005]. 

Savukārt, salīdzinot savā starpā ģimenes ar CDK4 gēna mutācijām, vidējais saslimšanas 

vecums (39,6 gadi) un mediāna (42 gadi) Latvijas ģimenēs ir nedaudz lielāki nekā ASV 

atklāto CDK4 pozitīvo ģimeņu gadījumā (34 gadi) [Goldstein et al., 2000], bet līdzīgi, 

kā Norvēģijas ģimenē – 41 gads [Molven et al., 2005]. Tas varētu būt saistīts ar 

līdzīgajiem klimatiskajiem apstākļiem (UV starojuma iedarbību) Latvijā un Norvēģijā 
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vai atšķirībām zemas jutības modificētājgēnos [Hayward, 2003]. Latvijā ir arī mazāks 

vidējais ādas melanomu skaits trijās ģimenēs visiem ar melanomu slimiem CDK4 gēna 

mutācijas nēsātājiem - 1,6, kas ir mazāk nekā Norvēģijas ģimenē (2,2) un Amērikas 

ģimenēs (2,4) [Molven et al., 2005]. Mūsu ģimenēs, ir salīdzinoši mazāks arī 

melanomas gadījumu skaits, iespējams, informācijas trūkuma dēļ par pārējiem ģimenes 

locekļiem. Ģimeņu haplotipu analīze parādīja, ka divām atrastajām Latvijas 

„melanomas ģimenēm” ar gēna CDK4 R24H mutāciju varētu būt kopīgs attāls sencis, 

turklāt atšķirīgs no pārējām ģimenēm ar gēna CDK4 R24H mutaciju. Ņemot vērā 

ārkārtīgi reto gēna CDK4 mutāciju sastopamību melanomas pacientiem pasaulē, pastāv 

augsta varbūtība, ka arī trešajam Latvijas melanomas pacientam ar gēna CDK4 mutāciju 

R24H ir tas pats haplotips, kas iepriekš aprakstītajiem pacientiem. Ja arī trešajam 

pacientam tiks konstatēts tas pats haplotips, kas iepriekš aprakstītajiem pacientiem, 

varēs droši apgalvot, ka CDK4 gēna mutācija R24H ir dibinātāja mutācija Latvijas 

populācijā.  

Pievēršoties visu pētījumā analizēto ģimeņu melanomas pacientu klīniskajam 

raksturojumam, ir novērojamas atsevišķas sakarības. Analizēto pacientu ar melanomu, 

aizkuņga dziedzera un smadzeņu audzēju ģimenes anamnēzē vidējais primārās 

diagnozes vecums bija 52,1 gads. Mediāna melanomas diagnosticēšanas vecumam šajā 

pacientu grupā bija 52 gadi, kas sakrīt ar to, kāda raksturīga visiem melanomas 

gadījumiem citās populācijās [Garbe et al., 2009], bet atškiras no mūsu pētījumā 

apkopotajiem epidemioloģiskajiem rezultātiem (vidējais vecums - 61,3 gadi, mediāna 

63,3 gadi). Bet pacienti ar gēna CDK4 R24H mutāciju, kā norādīts augstāk, primārās 

melanomas diagnozes brīdī ir stipri jaunāki (vidējais vecums 39,6 gadi, mediāna – 42 

gadi). 

Kā aprakstīts iepriekš, Latvijā melanomas pacienti vidēji ir vecāki, nekā citās 

valstīs, ko varētu saistīt ar salīdzinoši nelielo saulaino dienu skaitu Latvijas platuma 

grādos. Savukārt, melanomas pacienti, kuri piekrita piedalīties pētījumā un tika iekļauti 

MC1R gēna anlīzē, bija jaunāki (vidējais vecums - 52,6 gadi), ko varētu skaidrot ar 

jaunāko cilvēku lielāku vēlmi izprast slimības būtību, cēloņus, sekas un ietekmi uz 

nākamo paaudzi. 

Kā aprakstīts jau iepriekš, melanomas pacientu dzimumu attiecības sadalījums 

variē dažādās valstīs, un reģionos ar zemāku UV starojuma līmeni procentuāli novēro 

lielāku sieviešu pacientu skaitu [Garbe et al., 2009]. No pētījumā iekļautajiem 
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pacientiem, kuriem tika veikta CDKN2A un CDK4 gēnu analīze, līdzīgi kā 984 pacientu 

grupā, kas ārstējušies RAKUS LOC laika periodā no 1998. līdz 2008. gadam, lielākā 

daļa bija sievietes. Šajās divās pacientu grupās nav būtisku atšķirību arī audzēja 

lokalizācijas un histoloģisko parametru ziņā. Tas norāda uz to, ka Latvijas pacientiem 

raksturīgās melanomas tendences, izņemot vecumu, ir līdzīgas neatkarīgi no pacienta 

ģimenes vēstures un šajā pētījumā apskatīto ģenētisko izmaiņu statusa.  

Iegūtie rezultāti kopumā liecina par to, ka Latvijas ģimenēs ar diviem 

melanomas saslimšanas gadījumiem melanomas pārmantojamība lielākoties nevar tikt 

izskaidrota ar mutācijām zināmajos melanomas augsta riska gēnos CDKN2A un CDK4. 

Tikai vienam no analizētajiem pacientiem ar diviem melanomas saslimšanas 

gadījumiem ģimenē gēnā CDKN2A atrasta izmaiņa, kas varētu būt potenciāli ar slimību 

saistīta mutācija. Līdz ar to pastāv iespēja, ka Latvijā pārsvarā novērotie melanomas 

saslimšanas gadījumi ģimenēs ar diviem saslimšanas gadījumiem ir sporādiskas 

izcelsmes, kas nav saistīti ar mutācijām melanomas riska gēnos. Par to liecina arī šo 

pacientu klīniskais raksturojums, kas būtiski neatškirsa no sporādiskās melanomas 

pacientu raksturojuma. Šāds skaidrojums gan ir tikai daļēji ticams, ņemot vērā kopumā 

zemo melanomas saslimšanas gadījumu skaitu Latvijā. Iespējams arī, ka mutācijas to 

nesējiem fenotipā neizpaužas, ņemot vērā to, ka Latvijā nav augsts UV starojuma 

līmenis, kas ir viens no galvenajiem apkārtējās vides mutagēnajiem faktoriem, kas 

paaugstina mutāciju penetranci. Šāds skaidrojums saskanētu ar parādīto sakarību, ka 

gēna CDKN2A mutāciju penetrance ir augstākā reģionos ar lielāku UV starojuma 

līmeni, piemēram, Austrālijā un ASV [Bishop et al., 2002]. Vēl viens iespējamais 

skaidrojums ir mutācijas citos, piemēram,  MC1R gēnā vai līdz šim neidentificētos, 

melanomas riska gēnos. Atbildi par to, kur būtu meklējami citi gēni,  kuru mutācijām 

būtu līdzīga segregācija melanomas ģimenēs kā gēnā CDKN2A, pēdējos gados daudzi 

autori cenšas gūt, veicot genoma plašu asociāciju pētījumus jeb GWAS (Genome wide 

association studies). Lielākais šāda veida līdz šim veiktais pētījums starptautiskā 

melanomas ģenētikas konsorcija GenoMEL ietvaros būtisku jaunu informāciju par 

lokusiem, kuros meklēt melanomas riska gēnus, nav devis. Tajā spēcīgāko saistību ar 

melanomas attīstību parādījuši jau iepriekš zināmi lokusi, kuri ir biežāk sastopami, bet 

to kopējais risks slimības attīstībai zemāks [Bishop et al., 2009]. Šie rezultāti arī liecina 

par to, ka, iespējams, citu gēnam CDKN2A līdzīgu melanomas augstas penetrances gēnu 

nemaz nav, bet ģenētisko predispozīciju veido vairāku zemākas penetrances savstarpēji 

mijiedarbojošos gēnu kopums. 
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Ņemot vērā to, ka mutācijas gēnos CDKN2A un CDK4 ir sastopamas galvenokārt 

tikai ģimenēs ar atkārtotiem saslimšanas gadījumiem un populacijā kopumā ir 

salīdzinoši ļoti retas [Berwick et al., 2006], darbā kā zemākas penetrances melanomas  

gēns tika analizēts arī MC1R gēns, kura polimorfismi populacijā ir sastopmi ievērojami 

biežāk, bet ar tiem saistītais melanomas attīstības risks ir mazāks. Zinot, ka MC1R gēns 

ir iesaitīts pigmentācijas regulācijā, gēna analīzē bija iekļauti 200 fenotipiski labi 

noraksturoti melanomas pacienti un 200 fenotipiski labi noraksturotas kontroles 

personas. Tas darīts, lai novērtētu MC1R gēna polimorfismu ietekmi uz melanomas 

risku gan atsevišķi, gan saistībā ar fenotipu.     

Ir zināms, ka MC1R gēns ir ļoti polimorfs, un arī dotais pētījums nebija 

izņēmums. Pavisam kopā tika atrasti 26 dažādi gēna polimorfimi.  Melanomas 

pacientiem polimorfismi bija sastopami biežāk nekā kontroles personām - attiecīgi 

76,5% un 58,0% gadījumu. Līdzīgs polimorfismu procentuālais sadalījums starp 

pacientiem un kontrolēm ir arī Zviedrijā [Gerstenblith et al., 2007] un Itālijā [Fargnoli 

et al., 2008]. Arī Vacijā līdzīgi kā Latvijā MC1R gēna polimorfismi ir satopami 76% 

pacientu, taču atškirībā no Latvijas arī 67% kontroles personu [Scherer et al., 2009]. 

Savukārt, Polijā un Spānijā MC1R gēna polimorfismi ir sastopami retāk gan pacientiem, 

gan kontrolēm, attiecīgi 51% un 45% Polijā [Brudnik et al.. 2008] un 66% un 52% 

Spānijā [Scherer et al., 2009]. Minētie fakti liecina par MC1R gēna atsķirīgo lomu 

dažādās populacijās.  

Gan atškirīgas, gan līdzīgas iezīmes ir vērojamas arī gadījumā, ja analizē 

induviduālu polimorfismu lomu melanomas attīstībā. Latvijā vislielākais risks salimt ar 

melanomu ir polimorfisma Arg151Cys nēsātājiem (OR=4,57; 95% CI 2,21-9,47; 

p<0,001). Paaugstināts melanomas atīstības risks šī polimorfisma nēsātājiem ir vēl 

vismaz piecās populācijās, tai skaitā Polijā, Zviedrijā, Itālijā, Vācijā un Spānijā 

[Debniak et al., 2005; Gudbjartsson et al., 2008; Casula et al., 2009; Scherer et al., 

2009; Ibarrola-Villava et al., 2010].  

Latvijas populācijā tūlīt aiz polimorfisma Arg151Cys seko polimorfims 

Val60Leu, kura nēsātājiem melanomas attīstības risks Latvijā ir vairāk nekā trīs reizes 

lielāks nekā vidēji populacijā (OR=3,51; 95% CI 1,58-7,76; p=0,001). Literatūrā par 

polimorfisma Val60Leu lomu melanomas attīstibā ir pretrunīgi dati. Saistība ar 

melanomas attīstības risku ir atrasta Polijā [Debniak et al., 2006], Nīderlandē [Kennedy 

et al., 2001], Francijā [Matichard et al., 2004], Spānijā [Gudbjartsson et al., 2008; 

Scherer et al., 2009] un Grieķijā (Stratigos et al. 2006). Savukārt Vācijā [Mösner et al., 
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2007; Scherer et al., 2009], Itālijā [Fargnoli et al., 2006], Izraēlā [Galore-Haskel et al., 

2009] un Austrālijā [Dwyer et al., 2004; Duffy et al., 2009] polimorfimam Val60Leu 

saistības ar melanomas attīstības risku nav.  

Nākamais MC1R gēna polimorfims, kuram ir saistība ar melanomas attīstību 

Latvijas populācijā ir polimorfims Val92Met (OR=2,74; 95% CI 1,54-4,89; p<0,001). 

Interesanti, ka nevienā citā populācijā šim polimorfismam saistība ar melanomas risku 

nav atklāta [Casula et al., 2009; Scherer et al., 2009; Gudbjartsson et al., 2008; Ibarrola-

Villava et al., 2010].  

Līdzīgi kā citās populācijās arī Latvijā melanomas attīstības riks ir palielināts 

polimorfisma Arg160Try nēsatājiem un ir vairāk nekā divas reizes lielāks nekā vidēji 

populācijā (OR=2,56; 95% CI 1,44-4,56; p=0,001). Tas sakrīt ar rezultātiem vēl vismaz 

trīs populacijās – Zviedrijā, Vācijā un Spānijā [Gudbjartsson et al., 2008; Scherer et al., 

2009; Ibarrola-Villava et al., 2010]. 

Polimorfisms Arg142His Latvijas populcijā ir sastopams vienlīdz bieži kā 

melanomas pacientiem (4%), tā arī kontroles personām (4%), kas nozīmē, ka minētajam 

polimorfismam visdrīzāk nav saistības ar melanomas attīstības risku Latvijas 

populacijā. Taču tāds ir novērots vairākās citās populācijās, piemēram, Vacijā un 

Spanijā [Scherer et al., 2009]. 

Attiecībā uz polimorfismiem Ile155Thr un Arg163Gln Latvijas populācijā iegūtie 

dati sakrīt ar citu populaciju datiem. Nevienā no analizētajām populācijām šiem 

polimorfismiem nav paradījusies saistība ar melanomas attīstbu [Gudbjartsson et al., 

2008; Casula et al., 2009; Scherer et al., 2009; Ibarrola-Villava et al., 2010].    

Viens no MC1R gēna polimorfismiem, kuram ir vislielākā saistība ar melanomu 

citās pupolācijās ir polimorfims Asp84Glu [Valverde et al., 1996; Mossner et al., 2007; 

Sherer at al., 2009]. Atsevišķi Latvijas populācijā ar polimorfismu Asp84Glu saistīto 

melanoamas attīstības risku izvērtēt gan nebija iespējams, jo tas tika atrasts tikai vienam 

melanomas pacietam. Jāatzīmē gan, ka starp kontroles personām polimorfisma 

Asp84Glu nebija vispār.  

Interesants ir arī fakts, ka nevienam no analizētajiem melanomas pacientiem 

netika atrasts polimorfisms Asp294His, kas līdz ar polimorfimu Asp84Glu tiek uzskatīts 

par vienu no polimorfismiem, kuram ir vislielākā ietekme uz melanomas attīstības risku 

[Duffy et al., 2004]. Abu minēto polimorfismu zemais sastopamības biežums liek 

domāt, ka Latvijā augsta riska MC1R gēna polimorfismi ir sastopami reti.  
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Ņemot vērā visu augstāk aparakstīto, proti, ka MC1R gēna polimorfismu ietekme 

uz melanomas attīstības risku variē starp populācijām, MC1R gēna polimorfismu 

izmantošana melanomas attītības riska paredzēšanā ir javērtē katrā populācijā atsevišķi.   

Lai gan vairums Latvijas populācijā atrasto polimorfismu bija jau iepriekš 

aprakstīti  citās populācijās, divi no polimorfismiem, Val165Ileu un Val188Ileu, bija 

jauni sekvences varianti. Tā kā in silico ar programmu PolyPhen-2 abu polimorfismu 

iespējamā ietekme uz MC1R funkcijām tika novērtēta kā mazticama, sīkāka šo 

polimorfimu analīze netika veikta, turklāt šie polimorfimsi bija atrasti tikai vienam 

cilvēkam katrs. 

Ņemot vērā nesinonīmo polimorfismu skaitu uz vienu indivīdu, Latvijas 

populācijā tikai polimorfismu klātbūtne vien melanomas risku paaugstina vairāk nekā 

divas reizes (OR=2,36; 95% CI=1,53-3,63; p<0,001). Turklāt divu un vairāk 

polimorfismu klātbūtne melanomas risku palielina divas reizes vairāk nekā tas ir tikai 

viena polimorfisma gadījumā (OR=1,98; 95% CI=1,26-3,11; p=0,003 un OR=3,98; 

95% CI=2,14-7,38; p=<0,001). Līdzīgas tendences, melanomas riskam paugstināties 

palielinoties indivīda polimorfismu skaitam, ir novērotas arī citās populācijās, 

piemēram, Izraēlas [Galore-Haskel et al., 2009], kā arī Vācijas un Spānijas [Scherer et 

al., 2009] populacijās.  

Salīdzinot melanomas pacientu un kontroles personu pigmentācijas fenotipus ir 

novērojamas atsķirības abu šo grupu starpā. Melanomas pacientiem biežāk ir rudi vai 

gaiši mati, āda ir jutīgāka pret UV starojuma ietekmi, novērojams lielāks vasaras 

raibumu daudzums un dzimumzīmju skaits. Turklāt visas šīs atškirības ir arī statistiski 

ticamas. Tas nozīmē, ka melanomas pacientiem Latvijas populācijā raksturīgs augsta 

melanomas riska fenotips.  

Izvērtējot individuālu polimorfismu saistību ar rudu/gaišu matu krāsu, I/II ādas 

tipu un vasaras raibumu daudzumu kontroles personu grupā, šādu saistību uzrāda 

Val92Met, Arg151Cys, Arg160Try. Polimorfismi Val60Leu, Ile155Thr un Arg142His 

uzrāda saistību tikai vienā vai divās no minētajām fenotipa grupām. Tradicionāli ar 

pigmentācijas fenotipu saista polimorfismus Asp84Glu, Arg151Cys, Arg160Try un 

Asp294His, kas šī iemesla dēļ tiek dēvēti par RHC jeb „sarkano matu polimorfismiem”. 

Jāatzīmē, ka šajā pētījumā starp kontroles personām bija ļoti maz cilvēku ar rudiem 

matiem, tāpēc analīzē tie tika pievienoti gaišmatainajiem cilvēkiem. Iespējams tas 

izskaidro, kāpēc mūsu populācijās parādas Val92Met saistība ar matu krāsu. Iespējams 
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šis polimorfisms saistīts nevis ar rudu, bet gaišu matu krāsu. Neviens no polimorfimiem 

dotajā darbā neuzrādīja saistību ne ar acu krāsu, ne palielinātu dzumumzīmju skaitu.  

Cilvēkiem ar rudiem/gaišiem matiem, I/II ādas tipu un lielu vasaras raibumu 

daudzumu arī kopumā nesinonīmie polimorfismi atrasti biežāk nekā personām ar 

tumšiem matiem, III/IV tipa ādu un nelielu vasaras raibumu daudzumu. Tas liek uzdot 

jautājumu - vai MC1R gēna polimorfismi vienkārši atspoguļo jau fenotipā novērojamās 

paaugstināta melanomas riska pazīmes, vai tomēr tie sniedz vēl kādu papildus 

informāciju par iespējamo risku? Citās populācijās tiešām ir novērots, ka personām ar 

relatīvi protektīvu fenotipu, MC1R gēna polimorfismi saistāmi ar paaugstinātu 

melanomas risku. Turklāt Kanetsky et al. 2010. gada meta analīze apliecina, ka šāda 

tendence atrodama dažādās populācijās un Latvijas populācija nav izņēmums. Sadalot 

analizētās personas pa pigmentācijas fenotipa grupām, attiecīgi vienā grupā iekļaujot 

nosacīti paaugstināta riska personas un otrā nosacīti zemāka riska personas, 

pauagstināts melanomas atīstības risks saglabājās tikai zemāka riska personu grupā, 

proti, cilvēkiem ar tumšiem matiem, III/IV ādas tipu un bez vasaras raibumiem.     

Pagaidām nav skaidri zināms bioloģiskais mehānisms, kāpēc MC1R gēna 

polimorfismi paaugstina melanomas risku cilvēkiem ar relatīvi protektīvu fenotipu, 

tomēr ir izteikti vairāki hipotētiski skaidrojumi. Visticamāk šajā gadījumā MC1R gēns 

savu ietekmi uz melanomas risku realizē vēl ar kādu citu mehānismu, kas nav tieši 

saistīts ar pigmentācijas veidošanos [Han et al., 2006]. Viena no hipotēzēm ir saistīta ar 

MC1R un tā ligandu modulatoro ietekmi uz imunsistēmas darbību. Ir pierādīts, ka α-

MSH ir iesaistīts iekaisuma reakcijas regulācijā un tas lielā mērā norit tieši ar MC1R 

starpniecību [Luger et Brzoska, 2007]. Ir pierādīts, ka MC1R ir ekspresēts ne tikai uz 

melanocītu, bet arī uz dažāda veida imūnajās reakcijās iesaistītu šūnu virsmas, 

piemēram, makrofāgiem, monocītiem, citotoksiskajiem T limfocītiem, dendrītiskajām 

šūnām u.c. Tas nozīmē, ka visticamāk šajās šūnās MC1R nodrošina kādas 

imūnmodulatoras funkcijas realizāciju, tomēr līdz šim tas nav daudz pētīts [Maaser et 

al., 2006]. 

Cita hipotēze balstās uz novērojumu, ka melanomas šūnas pašas producē α-MSH 

un autokrīni regulē pašas savu augšanu. Konstatēts arī, ka melanomas pacientiem 

novērots paaugstināts α-MSH līmenis plazmā. Tas varētu nozīmēt, ka α-MSH kaut kādā 

veidā piedalās melanomas veidošanās procesos. Tādā gadījumā savvaļas tipa 

receptoram būtu jāsekmē α-MSH aktivējošā ietekme uz melanomas šūnu augšanu, 

savukārt polimorfismu klātbūtnē šai ietekmei būtu jābūt samazinātai. Robinson un 
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Healy (2002) pētījumā, tika pārbaudīts, kā mainās α-MSH ietekme uz melanomas 

šūnām, ja tās ekspresē vai nu savvaļas tipa, vai arī polimorfu MC1R gēnu. Tika 

novērots, ka α-MSH samazina proliferāciju melanomas šūnām ar savvaļas tipa mc1r, 

kamēr polimorfā receptora gadījumā šūnu skaita samazināšanās netika novērota, kas ir 

pretrunā ar augstāk izvirzīto pieņēmumu. Tas nozīmē, ka arī šīs hipotēzes pierādīšanai 

nepieciešami vēl citi pētījumi. 

Vēl viens iespējamais skaidrojums ietver dzimumzīmju veidošanās mehānismu 

[Landi et al., 2005]. Dzimumzīmes izveidojas no melanocītu šūnas kloniem, kas 

pārdzīvojuši šūnu ekspansiju, kam sekojusi augšanas apturēšana. Tiek pieļauta doma, ka 

MC1R varētu stimulēt melanocīta aktivitāti, vienlaikus kavējot klonālo ekspansiju. 

Tādējādi polimorfa MC1R gadījumā melanocītu kloni spētu izvairīties no augšanas 

apturēšanas un indivīdam attīstītos melanoma. 

Cita teorija balstās uz pētījuma rezultātu, kurā novērota saistība starp 

glikokortikoīdu pielietošanu terapijā un samazinātu melanomas risku [Landi et al., 

2001]. Adrenokortikotropais hormons (ACTH) ir dabiskais MC1R agonists, kas inducē 

glikokortikoīdu veidošanos. Tiek izteikts pieņēmums, ka MC1R ar samazinātu 

funkcionālo aktivitāti varētu samazināt ACTH inducēto potenciāli protektīvo 

glikokortikoīdu daudzumu. Šis gan ir ļoti teorētisks pieņēmums, jo nav pierādīts, ka 

MC1R varētu tieši piedalīties glikokortikoīdu sintēzē. Pagaidām tā funkcijas tiek 

saistītas tikai ar pigmentāciju un sāpju modulāciju [Mogil et al., 2005]. 

Klīnikā viens no svarīgākajiem posmiem pacienta izmeklēšanā un pareizas 

diagnozes noteikšanā ir anamnēzes savākšana. Melanomas gadījumā, kā arī citu 

onkoloģisku slimību gadījumā, kur loma ir ģenētiskajiem faktoriem, ļoti būtiska ir 

pacienta ģimenes anamnēze. Ja pacients atzīmē melanomas gadījumus ģimenē, būtu 

vērtīgi šādu informāciju dokumentēt ciltskoka veidā, kas atvieglotu informācijas par 

slimības izplatību ģimenē uztveršanu un apkopošanu. Pacientiem ar melanomu ģimenes 

anamnēzē būtu jākonsultējās ar ģenētiķi, kas nepieciešamības gadījumā varētu piedāvāt 

ģenētisko izmeklēšanu. Personas, kurām būtu ieteicams veikt ģenētikso testēšanu ir: 

a) melanomas pacienti, kuru pirmās pakāpes radiniekiem ir bijusi melanoma; 

b) melanomas pacienti, kuru radinieku vidū ir divi un vairāk saslimšanas 

gadījumi; 

c) personas, kuru radinieku vidū ir trīs un vairāk salimšanas gadījumi. 
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Dažās valstīs pašlaik tiek piedāvāta gēna CDKN2A variantu ģenētiskā testēšana 

melanomas pacientiem, piemēram, populācijās ar bieži sastopamām ciltstēva mutācijām 

– Itālijā [Bruno et al., 2009] un Nīderlandē [de Snoo et al., 2008]. Negatīva testa 

rezultāta gadījumā (mutāciju neatrod) pārbaudītajām personām pagaidām tas var būt 

maldīgs atvieglojums, ņemot vērā to, ka lielākā daļa ģenētisko riska faktoru vēl 

joprojām nav izprasti. Latvijā jautājums par gēna CDKN2A variantu ieteikšanu 

ģenētiskajai testēšanai vēl joprojām ir diskutabls, ņemot vērā to, ka, atšķirībā no citām 

valstīm, Latvijā CDKN2A gēna mutācijas nav tik raksturīgas. Unikāls ir novērojums, ka 

visās trijās Latvijas populācijā atklātajās ģimenēs ar trim vai vairāk saslimšanas 

gadījumiem ģimenē atrastas ārkārtīgi retās mutācijas gēnā CDK4. Atšķirībā no citām 

populācijām, Latvijas melanomas pacientiem ar potenciālu ģenētisku predispozīciju 

noteikti būtu jāpārbauda mutācijas p.R24H klātbūtne gēnā CDK4. Mutācijas nesējiem 

risks saslimt ar melanomu ir augsts, līdz ar to tās ģenētiskā testēšana būtu praktiski 

lietderīga arī no profilaktiskā viedokļa. MC1R gēns ir ārkārtīgi polimorfs un tā variantu 

analīze pagaidām nevar sniegt informāciju, kas būtu nozīmīga melanomas riska 

izvērtēšanā. Tāpēc, runājot par ģenētisko testēšanu personām ar melanomu ģimenes 

anamnēzē, mērķa gēni varētu būt CDKN2A un CDK4. Metodika ģenētiskā testa 

veikšanai attiecībā uz gēniem CDKN2A (1α, 1β un 2. eksons) un CDK4 (2. eksons)  ir 

izstrādāta un iekļauta Genoma centra piedāvāto analīžu sarakstā. Ņemot vērā to, ka 

melanomas incidence arvien pieaug, un melanoma var būt arī ģenētiski predisponēta, 

gan pacienti, gan ārsti būtu jāinformē par ģenētiskās izmeklēšanas iespējām atkārtotu 

melanomas gadījumu ģimenes anamnēzē gadījumā. 

Ņemot vērā melanomas incidences rādītāju pieaugumu Latvijā, cilvēki ir 

jāinformē un jāizglīto par melanomas bīstamību, tās attīstības iespējamajiem ceļoņiem, 

izskatu, pašizmeklēšanās nozīmīgumu un ādas veidojumu pārbaužu (dermatoskopijas) 

iespējām. Īpaši jāuzsver pārmērīgas sauļošanās, solāriju apmeklējumu un saules 

apdegumu ietekme uz melanomas attīstību, jo intermitējoša atrašanās spēcīgā saulē, kā 

arī spēcīgi ādas saules apdegumi, īpaši līdz 20 gadu vecumam, ir galvenie riska faktori 

sporādiskas melanomas attīstībā [Gandini et al., 2005; Bishop et al., 2002]. Personām ar 

CDKN2A vai CDK4 gēna mutācijām no kumulatīvām saules devām būtu jāsargās visu 

mūžu [Bishop et al., 2002].  

Izārstēšanās iespējas ir lielākas, ja ādas melanoma tiek atklāta un izoperēta 

agrīnās stadijās. Liela daļa melanomu ir virspusēji augošas, kurām sākotnēji raksturīga 
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radiālā augšanas fāze. Personas ar paaugstinātu melanomas attīstības risku (pacienti vai 

personas ar vairākiem melanomas un aizkuņģa dziedzera vai CNS audzēju gadījumiem 

ģimenē, tai skaitā personas no gēnu CDKN2A vai CDK4 mutāciju pozitīvām ģimenēm, 

pacienti ar multiplām primārām melanomām, gados jauni melanomas pacienti, personas 

ar atipisko dzimumzīmju sindromu un melanomu ģimenes anamnēzē) jāapmāca  

pašizmeklēties, laicīgi atpazīt dzimumzīmes izmaiņas un pamanīt jauna veidojuma 

parādīšanos. Daudziem pacientiem ir ļoti liels dzimumzīmju skaits un atipiskas 

dzimumzīmes, kas apgrūtina pažizmeklēšanos. Turklāt, daudzas dzimumzīmes var būt 

apskatei grūti pieejamā vietās, piemēram, uz muguras. Tāpēc paaugstināta melanomas 

riska personām ir nepieciešamas regulāras profilaktiskas pārbaudes pie dermatologa, 

atkarībā no anamnēzes un dzimumzīmju veida, 1 - 4 reizes gadā [Marsden et al., 2010]. 

Ir jāveic dzimumzīmju dermatoskopiskā izmeklēšana, to digitālo attēlu saglabāšana un 

analīze atkārtou vizīšu laikā.  
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7. SECINĀJUMI 
1.1. Laika posmā no 1998. līdz 2008. gadam melanomas incidence RAKUS LOC 

pieauga no 3,3 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju 1998. gadā līdz 5,4 2008. gadā 

(p=0.003).  

1.2. Melanomas pacientu vidū dominēja sievietes, veidojot attiecību sievietes pret 

vīriešiem 1:0,54; biežākā melanomas lokalizācija sievietēm bija kājas, vīriešiem 

rumpis. 

1.3. Vidējais melanomas pacientu vecums bija 61,3 gadi. 

1.4. Raksturīgakais audzēja veids bija nodulāra melanoma ar izčūlojunu un vidējo 

Breslow dziļumu 6,0 mm; laika gaitā audzēja Breslow dziļums samazinājās, bet 

joprojām saglabajās salīdzinoši liels. 

2.1. Sievietēm salīdzinot ar vīriešiem ir labāka dzīvildze (HR=1.4; 95%CI=1.1-1.7; 

p=0.0018). 

2.2. Dzīvildzes rādītāji korelē ar Breslow audzēja biezumu (p<0.001) un ir sliktāki 

nodulāru melanomu un čūlojošu melanomu gadījumos.    

3.1.  Latvijā pārmantotu melanomu konstatē 8,8% gadījumu; ģimenes ar trīs un vairāk 

saslimšanas gadījumiem ir retas un ir sastopamas tikai 1% gadījumu. 

4.1.   Gēna CDK4 2. eksonā  konstatēta mutācija c.71G>A (R24H) trijiem pacientiem ar 

pārmantotu melanomu; ar mutāciju saistītais haplotips pēc mikrosatelītu 

marķieriem un viena nukteotīda nomaiņām visās trijās ģimenēs ir vienāds, 

attiecīgi 113-194-CDK4-174-201 un TAGG-10, kas liecina par iespējamu 

ciltstēva mutāciju Latvijas populācijā. 

4.2.  CDKN2A analīzē, kas iekļāva gan eksonus, gan gēna CDKN2A/p16 promoteru un 

intronus, mutācijas netika atrastas. 

4.3.  Atrasta  5 bāzu pāru delēcija (c.-20676_- 20682delGTACG) gēna CDKN2A/p14ARF 

promotera reģionā, kas ir pirmais gadījums, kad Latvijā detektētā mutācija 

CDKN2A lokusā. .  

5.1.  Latvijas populācijā atrasti 26 dažādi MC1R gēna polimorfismi. Individuāli Latvijas 

populācijā vislielāko saistību ar melanomu uzrādīja MC1R gēna polimorfisms 

Arg151Cys (OR=4,57; 95% CI 2,21-9,47; p<0,001), tam sekoja polimorfimi 

Val60Leu (OR=3,51; 95% CI 1,58-7,76; p=0,001), Val92Met (OR=2,74; 95% CI 

1,54-4,89; p<0,001) un Arg160Try (OR=2,56; 95% CI 1,44-4,56; p=0,001).  
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5.2. Melanomas risks ir atkarīgs no personas MC1R gēna polimorfimu skaita – viena 

nesinonīmā polimorfisma klātbūtne melanomas risku paaugstina nedaudz vairāk 

kā divas reizes (OR=2,36; 95% CI 1,53-3,63; p<0,001), savukārt divu nesinonīmo 

polimorfismu klātbūtne jau gandrīz četras reizes (OR=3,98; 95% CI 2,14-7,38; 

p<0,001). 

5.3. Personām ar tumšiem matiem, III/IV ādas tipu un bez vasaras raibumiem MC1R 

gēna polimorfismu klātbūtne ir saistīta ar paaugstinātu melanomas attīstības risku, 

savukārt personām ar gaišiem matiem, I/II ādas tipu un ar vasaras raibumiem 

MC1R gēna polimorfismi nav saistīti ar paaugstinātu risku. 
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PATEICĪBAS 
Vēlos izteikt sirsnīgu pateicību visiem, kas ir piedalījušies šī darba tapšanas 

procesā. Jau iepriekš atvainojos, ja kāds nav pieminēts, bet patiess paldies visiem par 

atbalstu un ieguldīto darbu. 

 

Pirmkārt, vēlos pateikties sava darba vadītājiem Dr. habil. med. prof. Ingrīdai 

Čēmai un Dr. biol. Dacei Pjanovai par atsaucību, palīdzību un vērtīgiem padomiem 

darba izstrādāšanas un rakstīšanas gaitā.  

 

Liels paldies RAKUS LOC darbiniekiem dr. Baibai Štreinertei, dr. Ludmilai 

Enģelei, dr. Simonai Doniņai un dr. Gunai Probokai par palīdzību melanomas pacientu 

iesaistīšanas procesā pētījumā, kā arī vidējam medicīniskajam personālam par asins 

paraugu savākšanu. Paldies RAKUS LOC arhīva darbiniekiem par pacietību un atbalstu 

pacientu medicīniskās dokumentācijas datu apkopošanas procesā. 

 

Vēlos pateikties Latvijas Biomedicīnas studiju un pētījumu centra laboratorijas 

vadītājai Dr. biol. Olitai Heiselei par sniegto iespēju izstrādāt promocijas darbu 

laboratorijā, Aijai Ozolai un Rūtai Veinaldei par palīdzību ģenētisko analīžu veikšanā. 

Paldies Genoma centra darbiniekiem par asins paraugu uzglabāšanu un DNS izdalīšanu. 

 

Paldies Aleksandram Rivošam un Dacei Ruklišai par palīdzību statistisko datu 

apstrādē. 

 

Paldies prof. Andersam Molvenam no Haukelandes Universitātes slimnīcas 

Norvēģijā par palīdzību ar  CDK4 ģimeņu haplotipēšanu. 

 

Un visbeidzot liels paldies manai ģimenei par sapratni, atbalstu un palīdzību 

promocijas darba izstrādes laikā. 
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