
 

 

Ģenētiskais tests reprodukcijai nozīmīgu ģenētisko variāciju vienlaicīgai noteikšanai 

Reprodukcijas traucējumi un ar to saistītā neauglība ir ļoti svarīga sabiedrības veselības problēma 

daudzās pasaules valstīs. Pēc literatūras datiem, tā skar aptuveni 15% pārus, no tiem ~15% vīriešu un 10% 

sieviešu neauglības iemesls ir ģenētiskas izcelsmes (Foresta et al., 2002). Latvijā vidēji gadā tiek veiktas 

1100 ekstrakorporālās apaugļošanas (EKA) procedūras, savukārt Eiropā 2009.gadā kopā veiktas 537 463 

medicīniskās apaugļošanas procedūras, ar katru gadu šis skaitlis pieaug, tādējādi reproduktīvā medicīna 

identificējama kā nozare ar augstu eksporta potenciālu.  

Neauglības ārstēšanas taktika ir atkarīga no veikto izmeklējumu, tai skaitā, ģenētisko izmeklējumu, 

rezultātiem. Pamatojoties uz to, ka reprodukcijas traucējumus izraisa dažādi ģenētiskie faktori, ir ļoti 

svarīgi pāriem, no kuriem viens vai abi partneri ir neauglīgi, noskaidrot patiesos neauglības iemeslus. 

Sevišķi svarīgi tas ir gadījumos, lai izvēlētos labāko apaugļošanas metodi un uzlabotu tās izdošanās 

varbūtību, kā arī gadījumos, kad vecākiem vai dzimumšūnu donoriem ir ģenētiska patoloģija, lai izvairītos 

no tās pārmantošanas pēcnācējiem, tādā veidā uzlabojot arī bērna veselību. Šobrīd ar neauglību saistīto 

ģenētisko analīžu veikšana tiek veikta pakāpeniski, jo nav pieejami diagnostiskie testi, ar kuru palīdzību 

vienā reizē varētu veikt galveno neauglības izraisīšanā iesaistīto ģenētisko variāciju analīzi, līdz ar to ir 

jāveic vairāki testi uz dažāda veida aparatūras, kas palielina izmaksas, kā arī visbiežāk visas analīzes nav 

iespējams veikt vienā laboratorijā. Lielo izmaksu un tehnoloģisko ierobežojumu dēļ nereti šo ģenētisko 

analīžu veikšana netiek veikta līdz galam, tādējādi pakļaujot riskam pacientu.  

Tirgū pieejamo diagnostisko testu izmantošana ir ierobežota dēļ tā, ka šo diagnostisko testu 

efektivitāte ir zema – ar to palīdzību ir iespējams noteikt tikai dažas neauglības izraisīšanā iesaistītās 

ģenētiskās variācijas nevis visas reprodukcijā nozīmīgās ģenētiskās variācijas, kā arī jāņem vērā augstās 

izmaksas, jo, lai noteiktu visas reprodukcijā nozīmīgās ģenētiskās variācijas, ir jāiegādājas vairāki 

diagnostiskie testi, jo ar viena testa palīdzību nav iespējams noteikt visas nozīmīgās ģenētiskās variācijas. 

Nav vienota testa, kas būtu piemērots ģenētisko variāciju noteikšanai, kas ir saistītas gan ar vīriešu, gan ar 

sieviešu neauglību. 

RSU Molekulārās ģenētikas zinātniskās laboratorijas zinātnieki ir izstrādājuši jaunu metodi – 

ģenētisko testu: 

 kas vienlaicīgi ļauj noteikt 33 dažādas ģenētiskās variācijas, tādējādi identificējot biežākās un 

klīniski nozīmīgās ģenētiskās variācijas, kas ir nozīmīgas reprodukcijā, identificējot nozīmīgākos 

ģenētiskās neauglības iemeslus, kā arī sniedz informāciju lēmuma pieņemšanai par optimālāko 

neauglības ārstēšanas metodi;  

 kas piemērots gan vīriešu, gan sieviešu reprodukcijas traucējumu  noteikšanai; 

 kuru var pielietot jebkurā standartizētā molekulārās bioloģijas laboratorijā, ļaujot testu veikt 

vienā laboratorijā vienas dienas laikā. 

 

Mūsu piedāvātais tests ir apkopojis vīriešu un sieviešu biežākos neauglības ģenētiskos marķierus, 

cistiskās fibrozes biežākās mutācijas, kā arī dzimumspecifiskos marķierus (ļauj noteikt arī Klainfeltera 

sindromu – dzimumhromosomu skaita izmaiņas), ģenētiskās variācijas, kas izraisa iedzimtu trombofīliju, 

kas tiek minēta kā nopietns iemesls nelabvēlīgai grūtniecības anamnēzei u.c. ģenētiskās variācijas. 

 



Attīstības stadija 

Ir izstrādāta metode – ģenētiskais tests, kam:  

1) ir daļēji veikta validācija un aprobācija, kas iekļauj iegūto rezultātu atkārtojamības testēšanu 100 

indivīdiem, izmantojot dažādus amplifikatora modeļus un kapilārās elektroforēzes modeļus; 

2) ir veikta pārbaude, piedaloties dažādās ārējās kvalitātes kontroles shēmās – ir iegūti slēdzieni, t.sk. 

sertifikāti no dažādām ārējās kvalitātes kontroles shēmu sniedzēju organizācijām; 

3) ir veikta salīdzināšana ar citiem līdzīgiem komerciāli pieejamiem ģenētiskajiem testiem. 

 

Mērķa tirgus ir cilvēki ar reprodukcijas traucējumiem, kuriem būtu nepieciešams veikt ģenētisko testēšanu. 

Latvijā pēc jaunākajiem datiem neauglīgi ir 15 000-20 000 pāru, un neauglības iemesls nav zināms 15-

20%
1
 gadījumu, savukārt pasaulē ir ~48,5 milj. neauglīgu pāru (WHO dati, 2012).   
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