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Profesors Elmārs Grēns
BMC Zinātniskās padomes priekšsēdētājs

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (BMC) ir vadošā pētniecības iestāde mo-
lekulārajā bioloģijā, biomedicīnā un biotehnoloģijā Latvijā, kas labi aprīkota ar jaunāko 
aparatūru un modernām laboratorijām un kurā strādā augsti kvalificēts zinātnes personāls. 
Blakus fundamentāliem un pielietojamās zinātnes pētījumiem cilvēka ģenētikā, vēža imu-
noloģijā, proteīnu struktūrās un vakcīnu dizainā, BMC arī cieši  sadarbojas ar Latvijas uni-
versitātēm,  piedāvājot zinātnisko darbu izstrādes iespējas gan bakalaura un maģistra, gan 
doktora grādu iegūšanai. Aktīva sadarbība ar Latvijas medicīnas iestādēm un klīniku, kā 
arī ilgstoša sadarbība ar zinātniskajiem un industrijas partneriem Eiropā un ārpus tās ļauj 
BMC pildīt savu misiju, stiprinot Latvijas zinātnes un izglītības potenciālu un nodrošinot 
veiksmīgu iekļaušanos un konkurētspēju Eiropas zinātnes telpā.
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Profesors Elmārs Grēns
BMC Zinātniskās padomes priekšsēdētājs

BMC tika izveidots prof. Elmāra Grēna vadībā, un tā sākotnējo zinātnisko kodolu veidoja pētnieki no LZA 
Organiskās sintēzes institūta Nukleīnskābju ķīmijas laboratorijas un pēcāk Molekulārās Bioloģijas institūta, 
kas 1970-80tajos gados ieguva pasaules atzinību par MS2 fāga replikācijas mehānismu izpēti, HBV geno-
ma klonēšanu un rekombinantu IL2 un α-IFN producēšanu. Kopš dibināšanas 1993. gadā BMC ir izveido-
jies par spēcīgu zinātnisko centru, kurā tiek veikti gan fundamentālie, gan lietišķie pētījumi. Galvenās BMC 
pētniecības aktivitātes ir selektīvu un audu-mērķētu zāļu piegādes sistēmu, rekombinantu vakcīnu, gēnu 
un imūnterapijas līdzekļu, jaunu DNS un seroloģisku diagnostikas metož  cilmes šūnām balstītu terapijas 
līdzekļu izstrāde.

BMC pētniecību un infrastruktūru nodrošina finansiālie līdzekļi no Latvijas Zinātnes padomes, Izglītības 
un zinātnes ministrijas, dažādiem Eiropas fondiem, piemēram, Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda, kā arī no rūpniecības. BMC ir izveidota ievērojama bāzes infrastruktūra molekulārās un 
šūnu bioloģijas pētījumu veikšanai. Kvalificēti speciālisti var sniegt kompetentas konsultācijas, kā arī sniegt 
tehnisku palīdzību visdažādāko eksperimentu plānošanā un realizācijā, turklāt, šie pakalpojumi ir pieeja-
mi ne tikai BMC pētniekiem, bet arī citās zinātniskās institūcijās strādājošajiem.
Ciešā sadarbībā ar augstskolām tiek veikts darbs arī izglītības jomā. Augsti kvalificēts akadēmiskais per-
sonāls, draudzīga vide un pasaules līmeņa aprīkojums nodrošina iespējas Latvijas un ārzemju studentu 
un doktorantu apmācībai. Jāatzīmē arī BMC ieguldījums saimnieciskās darbības sfērā. Uzkrāto zināšanu 
un iemaņu realizācijai, BMC paspārnē darbojas vairāki mazie uzņēmumi (SIA “Genera”, SIA “ASLA Biotech”, 
SIA “Cilmes šūnu tehnoloģijas”), kuri veiksmīgi savus pakalpojumus piedāvā gan Latvijā, gan arī ārvalstīs.

BMC ir koordinators un galvenais dalībnieks vairākās valsts pētījumu programmās (infekcijas slimības, 
cilvēka genoma izpēte, populācijas novecošanās) ar mērķi izstrādāt un ieviest molekulārās medicīnas me-
todes (DNS testus, genotipēšanu u.c.), kā arī valsts līmeņa veselības monitorēšanas metodes Latvijas vese-
lības aprūpē. Sadarbību ar partnergrupām ES un NVS valstīs proteīnu, šūnu bioloģijas, genoma izpētes un 
bioinformātikas (BBMRI, p3G, ELIXIR) jomā papildina arī pasūtījumu pētījumi un līgumi ar Eiropas bioteh-
noloģijas kompānijām (Cytos Biotechnology GmbH, Rhein Biotech GmbH u.c.) un tehnoloģiju pārnese uz 
Latvijas uzņēmumiem kā A/S “Grindeks”, SIA “Genera”, SIA “ASLA Biotech”, SIA “Cilmes šūnu tehnoloģijas”.

Dr. biol. Jānis Kloviņš
Direktors
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Valsts iedzīvotāju genoma datu bāze (VIGDB) ir nacionāla bio-banka – tā apkopo, uzglabā un ap-
strādā Latvijas iedzīvotāju veselības informācijas datus, un veido ģenētiskā materiāla kolekciju, 
kas kalpo pētnieciskiem, profilaktiskiem un ārstnieciskiem mērķiem.
 
Latvijas Genoma centrs ir specializēta BMC struktūrvienība, kura nodrošina Latvijas iedzīvotāju 
genoma datubāzes un citu bio-banku darbību. Paralēli tā darbojas kā genotipēšanas un sekve-
nēšanas laboratorija, kas piedāvā plašu molekulārās bioloģijas metožu spektru dažādu slimību 
un citu ģenētisko marķieru identificēšanai un pētniecībai.

 Kontakti
http://bmc.biomed.lu.lv/gene
Latvijas Biomedicīnas Pētījumu un Studiju centrs, 
Genoma centrs, 
Rātsupītes 1, 
Rīga, 
LV-1067
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VIGDB UN LATVIJAS GENOMA CENTRS

BMC ir piemērota vide studiju darbu izstrādāšanai dažādos pētījumu virzienos kvalificētu 
speciālistu vadībā, izmantojot pasaules līmeņa aparatūru. Tas dod iespēju katru gadu ap-
tuveni 50 studentiem no Latvijas Universitātes Bioloģijas, Ķīmijas, Fizikas un Matemātikas 
fakultātēm, kā arī no Rīgas Stradiņa Universitātes Ārstniecības un Farmācijas fakultātēm 
veikt pētījumus institūta speciālistu vadībā savu studiju darbu ietvaros. Katru gadu BMC 
tiek izstrādāti un aizstāvēti vidēji desmit kursa darbi, deviņi bakalaura darbi, astoņi maģis-
tra darbi, kā arī divas doktora disertācijas. Arī skolēniem, kuri ir ieinteresēti biomedicīnā, 
mūsu institūtā ir iespēja izstrādāt zinātniski pētnieciskos darbus.
BMC regulāri uzņem ārzemju docētājus, kā arī nodrošina kvalificētu vadību un analīzi stu-
diju pētnieciskajiem darbiem, tādā veidā garantējot augstu izglītības un zinātnisko stan-
dartu ievērošanu – BMC veiktie studentu darbi tiek regulāri godalgoti, studenti ir saņēmuši 
dažādas mecenātu fondu stipendijas, Latvijas Zinātnes Padomes finansiālu atbalstu un 
Eiropas Sociālā fonda stipendijas. 

Profesors Viesturs Baumanis
Studiju direktors

Tālrunis, Fax: +371-67473083
VIGDB@biomed.lu.lv
GEC@biomed.lu.lv

APMĀCĪBA
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Cilvēka genoma pētniecība ir viens no galvenajiem BmC zinātniskajiem virzieniem, 
kurā kombinējot molekulārās ģenētikas, šūnu bioloģijas, funkcionālās testēšanas, 
molekulārās modelēšanas un bioinformātikas metodes, tiek pētīta ar cilvēka orga-
nisma funkcionēšanu un patoloģijām saistīto gēnu darbība, tai skaitā noskaidroti šo 
gēnu defekti un to ietekmētie molekulārie procesi. 
izmantojot BmC izveidotās Valsts iedzīvotāju genoma datubāzes resursus, ar ģenē-
tiskās epidemioloģijas palīdzību tiek pētītas dažādas slimības un zāļu izraisītie efek-
ti, kā arī ilgdzīvotības un Latvijas populācijas ģenētiskie aspekti:

mulifaktoriālas slimības
Ļoti plaši BMC tiek pētīta dažādu metabolisma un endokrīno slimību ģenētika. Detalizēti 
pētījumi veikti otrā tipa diabēta, aptaukošanās, lipīdu vielmaiņas,  hipofīzes un vairogdzie-
dzera slimību attīstībā iesaistīto ģenētisko variāciju testēšanā atlasītās pacientu grupās, 
salīdzinot ar veselu indivīdu kontroles grupām, kas vērsta uz jau zināmu ģenētisko mar-
ķieru detekciju, kā arī uz jaunu ģenētisko variantu meklējumiem. Salīdzinoši nesen uzsāk-
ta reimatoloģisko slimību izpēte – tiek analizēti dažādi ģenētiskie marķieri, kas saistīti ar 
reimatoīdā artrīta, ankilozējošā spondilīta un citu reimatoloģisko slimību attīstību. Kardio-
vaskulārās sistēmas pataloģiju ģenētikā norit darbs pie dažādu marķieru izpētes miokarda 
infarkta, stenokardijas, hipertenzijas, sirds mazspējas, kā arī vēnu trombozes pacientiem. 
Tiek veikta arī iedzimtā esenciālā tremora ģenētisko mehānismu noskaidrošana, kas vērsta 
uz klīniskās diagnozes algoritma un ārstēšanas stratēģijas izstrādi. Notiek kandidātgēnu, 
asociācijas un saistības pētījumi pacientiem ar lūpu un/vai aukslēju šķeltni. Institūtā ir iz-
strādāta metode celiakijas riska gēnu noteikšanai, kas tiek plaši izmantota, lai atvieglotu 
celiakijas diagnostiku klīnikā.

CILVĒKA GENOMA IZPĒTE



monogēnās slimības
Monogēno slimību ģenētiskas izpētes jomā BMC tiek veikti pētījumi, kas vērsti uz šo slimī-
bu ģenētisko marķieru identifikāciju un testēšanu riska grupās vai ģimenēs. Ir izveidota un 
pielietotas metodes  hemohromatozes, Mody-tipa diabēta, MEN2 (multiplās endokrīnās 
neoplāzijas) sindroma, iedzimtās hiperholesterēmijas u.c slimību diagnostikai. Tiek izstrā-
dātas arī biežākās ar distrofīnu nesaistītās neiromuskulārās patoloģijas diagnostikas meto-
des, kuras tiek pārbaudītas Latvijas un ārvalstu pacientos. Veicot pilna mitohondriālā ge-
noma sekvenēšanu izveidoti diagnostikas testi mitohondriālām saslimšanām, piemēram, 
Lēbera hereditārajai optiskajai neiropātijai un Lī sindromam.

Farmakoģenētika
Sadarbībā ar vairākām Latvijas klīnikām BMC ir uzsācis prospektīvus otrā tipa diabēta far-
makoģenētikas pētījumus, kuros tiek analizēta izmantoto terapiju efektivitāte, kā arī far-
makokinētiskie aspekti atkarībā no pacientu genotipa. Tāpat ir izstrādātas diagnostikas 
metodes vairāku antikoagulantu farmakokinētikā iesaistīto ģenētisko variantu noteikšanai 
pacientiem, kuriem uzsākta varfarīna vai klopidogrela terapija. 
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ilgdzīvotības ģenētiskie aspekti
Ilgdzīvotības aspektu ģenētiskajā izpētē ir uzsākti mitohondriālās DNS struktūras un funk-
ciju, kā arī telomēru/telomerāzes sistēmas komponentu pētījumi. Turpmāk paredzēts arī 
raksturot saistību identificētajiem ģenētiskajiem marķieriem ar neiroģeneratīvajām pato-
loģijām un progeroīdiem sindromiem.

Etnoģenētika
Pētījumi pie latviešu populācijas etnoģenētiskā raksturojuma BMC jau norisinās vairākus 
gadus. Šo pētījumu ietvaros noteikti galvenie pa mātes līniju iedzimstošie (mitohondriālās 
DNS) genotipi latviešu populācijā un attiecīgās haplogrupas un haplotipi salīdzinātas ar 
citām populācijām. Raksturojot latviešu etnoģenētisko populāciju pa tēva līniju, ir veikti 
vīrišķās Y hromosomas pētījumi.

Izmantojot BMC uzkrāto molekulāro pētniecības metožu pieredzi daudzi no cilvēka gē-
niem tiek pētīti padziļināti, papildus ģenētiskajiem aspektiem noskaidrojot šo gēnu dar-
bības mehānismus, evolūciju un to kodējošo proteīnu struktūras īpatnības.  Dažādās šūnu 
modeļsistēmās tiek pētītas ar G-proteīniem saistīto receptoru funkcijas un struktūras.  Tādā 
veidā ir izdeves atklāt nozīmīgus struktūras elementus, kas ietekmē melanokortīna, pu-
rinerģisko un niacīna receptoru funkcijas.  Tāpat daudzu gēnu loma tiek pētīta adipocītu, 
jeb taukaudu šūnās notiekošo procesu regulācijā. Lai noskaidrotu ģenētisko faktoru lomu 
slimību izraisīšanā tiek veidotas hipofīzes audzēju un otrā tipa diabēta šūnu modeļsistē-
mas.

Vadošie pētnieki:
Dr. biol. Jānis Kloviņš klovins@biomed.lu.lv
Dr. biol. Viesturs Baumanis viesturs@biomed.lu.lv
Dr. biol. Ēriks Jankevics eriks@biomed.lu.lv
Dr. med. Liene Ņikitina-Zaķe lienik@biomed.lu.lv
Dr. med. Baiba Lāce baiba.lace@biomed.lu.lv
Dr. habil. biol. Astrīda Krūmiņa  astrida.krumina@biomed.lu.lv
Dr. biol. Normunds Līcis licis@biomed.lu.lv
Dr. biol. Liāna Pliss liana@biomed.lu.lv



REKOMBINANTU BIOTEHNOLOĢIJA

Rekombinantu biotehnoloģija BmC pamatā ir vērsta uz vīrusveidīgo daļiņu iegūšanu 
un to pielietošanas iespēju pētniecību. Šim virzienam mūsu institūtā ir dziļas tradīci-
jas – kopš 80-tajiem gadiem ir iegūti un pētīti vairāki objekti – hepatīta B vīrusa kor-
antigēns, dažādu bakteriofāgu apvalkproteīni, augu vīrusu strukturālie proteīni, kā 
arī ir uzsākti pētījumi par rauga S.cerevisiae ty daļiņu iegūšanu. 

jaunu vakcīnu izstrāde
Vīrusveidīgās daļiņas (VVD) ir lielmolekulāras ikosaedriskas struktūras, kas nodrošina kva-
litatīvu eksponēto epitopu prezentāciju, kas savukārt nepieciešama efektīvas imūnās at-
bildes veidošanā. Šīs īpašības tiek pielietotas moderno vakcīnu un gēnu terapijas līdzekļu 
konstruēšanā. Projektu ietvaros norisinās 1) hepatīta B un C vakcīnu prototipu izstrādes, 
izmantojot jau zināmus imūnšūnu epitopus; 2) Laima slimības izraisītāju Borrelia afzelii un 
Borrelia garini baktēriju virsmas proteīnu raksturošana iespējamās vakcīnas izstrādei; 3) 
potenciālo VVD terapeitisko mērķu pētījumi ļaundabīgo audzēju un ģenētisko saslimšanu 
ārstēšanai. Tāpat joprojām tiek pētīta VVD struktūra, meklējot VVD stabilizācijas un modi-
fikācijas iespējas.
BMC tiek radīti molekulāri-epidemioloģiskie pamati principiāli jaunai vakcinēšanas stra-
tēģijai – individualizētajām terapeitiskām vakcīnām (ITV). Stratēģija balstās uz informāci-
ju par HBV un HCV variantu B, T un CTL šūnu epitopiem konkrētiem pacientiem, kas tiek 
iegūta sadarbībā ar Latvijas Infektoloģijas centru, sekvenējot izvēlētos HBV (preS+S, C, P, 
X) un HCV (core, E1, E2, NS3, NS5) genomu rajonus. Kā vīrusveidīgo daļiņu platformu ITV 
izstrādāšanai izmanto HBV kor-antigēnu (HBc).  
Paralēli VVD tehnoloģijai tiek attīstīta arī rekombinantās DNS tehnoloģija, kas paredz imu-

10



11

nizāciju ar ģenētisko materiālu un rekombinanto proteīnu tiešu ekspresiju eikariotiskajās 
šūnās. Rekombinantie alfavīrusu replikoni aizvien plašāk tiek izmantoti  kā vakcīnu plat-
forma dažādu vīrusu proteīnu kodējošo gēnu pārnesei uz laboratorijas dzīvniekiem, indu-
cējot specifiskās antivielas, aktivējot citotoksiskos T-limfocītus, un nodrošinot aizsardzību 
pret infekciju. Pamatojoties uz viena vai vairāku vīrusa strukturālo gēnu ievietošanu nesēj-
vīrusa (Semiliki meža vīruss (SVF) un Sindbis vīruss) genomā ir izveidoti jauna tipa anti-HCV 
un anti-HBV vakcīnu kandidāti, nodrošinot imunogēno struktūru amplifikāciju šūnās un 
ekspresiju. 
Alfavīrusu kā nesējvīrusu izmantošana vēža terapijas nolūkos ir jauns un perspektīvs vir-
ziens, jo salīdzinot ar citiem vīrusu vektoriem, tiem ir vairākas priekšrocības. Tiek izvērtēts 
pazeminātas citotoksitātes SFV nesējvīrusa pielietojums vēža terapijai un notiek pētījumi 
in vivo, lai novērtētu izmaiņas pēc SFV vektora  sistēmiskas un lokālas ievadīšanas. 

molekulārie transportkonteineri
Mūsdienu medicīnā viena no aktuālākajām problēmām ir ārstniecisko un diagnostisko ma-
teriālu specifiska  transportēšana uz noteiktiem orgāniem, audiem un šūnu tipiem. Viens 
no risinājumiem paredz atbilstošos preparātus iepakot nanokonteineros un selektīvi no-
virzīt tieši uz mērķšūnām, piemēram, uz audzēju šūnām. Perspektīvs nanokonteineru kan-
didāts ir vīrusveidīgās daļiņas, kas pēc būtības ir tukši, genomu nesaturoši vīrusu apvalki. 
VVD kā molekulārie transportkonteineri varētu nodrošināt DNS, RNS, proteīnu, peptīdu, 
mazmolekulāro un neorganisko materiālu transportēšanu uz eikariotu šūnām (hepatocī-
tiem, leikocītiem un dažādu audzēju šūnām) in vitro un in vivo.



Projektu ietvaros tiek meklēti risinājumi nanotransportkonteineru piegādes sistēmu (dažā-
du bakteriofāgu apvalka proteīnu un HBc VVD) radīšanai, kur viens no būtiskākajiem jautā-
jumiem ir konkrētas adreses piešķiršana zāļu vielas nesējiem. ”Adrese” visbiežāk ir specifis-
ka proteīnu sekvence, kas varētu mijiedarboties ar mērķšūnu. BMC laboratorijās specifisko 
proteīnu sekvenču pievienošana nesējam tiek veikta, veidojot fusion proteīnus – ar mole-
kulārajām metodēm sapludinot nesējproteīna un epitopa ģenētisko informāciju, lai eks-
presijas rezultātā piešķirtu VVD jaunas īpašības, bet saglabātu to pašsavākšanās spēju, kas 
proteīna struktūras izmaiņu dēļ ne vienmēr ir iespējams. Otrs pamatnosacījums sekmīgai 
molekulāro transportkonteineru izveidei ir VVD – gan natīvo, gan fusion variantu – sekmī-
ga izjaukšana, rekonstrukcija un pakošana. Katrai VVD struktūrai tiek individuāli izstrādāta 
metodika, lai šīs manipulācijas būtu sekmīgas, īpašu uzmanību veltot fusion struktūrām, 
kas natīvo struktūru izmaiņu rezultātā mēdz būt nestabilas, ar tieksmi uz agregāciju, līdz ar 
to sarežģījot rekonstrukcijas procesu.

Vadošie pētnieki: 
Dr. habil. biol. Pauls Pumpēns paul@biomed.lu.lv
Dr. habil. biol. Tatjana Kozlovska tatyana@biomed.lu.lv
Dr. biol. Andris  Zeltiņš  anze@biomed.lu.lv
Dr. chem. Regīna Renhofa regina@biomed.lu.lv
Dr. biol. Irina Sominska irina@biomed.lu.lv
Dr. biol. Andris Dišlers  dishlers@biomed.lu.lv
Dr. biol. Indulias Cielēns cielens@biomed.lu.lv
Dr. biol. Ivars Petrovskis ivars.petrovskis@biomed.lu.lv
Dr. habil. biol. Velta Ose-Klinklāva velta.ose@biomed.lu.lv
Dr. biol. Anna Zajakina anna@biomed.lu.lv

12



13

MOLEKULĀRĀ VIRUSOLOĢIJA

Molekulārās virusoloģijas virziens BMC ir cieši saistīts ar rekombinantu biotehnoloģiju un pēta 
hepatīta B un C vīrusu ģenētisko mainību un tās mijiedarbību ar izvēlēto ārstēšanas programmu 
Latvijā dzīvojošiem un ārstu uzraudzībā esošiem pacientiem. Molekulārās virusoloģijas rezultāti 
kalpo kā biokorekcijas līdzekļu dizaina virziena rādītājs. Tiek pētīti arī hepatīta vīrusu (galveno-
kārt HBV un HCV) ģenētiskās mainības un persistences molekulārie mehānismi.
Institūtā tiek veikti arī fundamentālie augu vīrusu pētījumi, kas saistīti ar augu vīrusu dzīves 
ciklā iesaistīto proteīnu un nukleīnskābju identifikāciju un izpēti, kā modeļobjektu izmantojot 
sobemovīrusu ģints pārstāvjus. Paralēli šiem pētījumiem tiek realizētas Latvijas tautsaimniecībai 
nozīmīgas izstrādnes, piemēram, sadarbībā ar augkopības speciālistiem tiek izstrādātas jaunas 
augu vīrusu identificēšanas metodes, kuras nepieciešamas augu vīrusu izraisīto slimību apkaro-
šanā un ražas palielināšanas nodrošināšanā.
Tiek pētītas iespējas HBV replikācijas modeļa izveidē uz SVF replikona bāzes, ar nolūku noskaid-
rot šūnu proteīnu lomu HBV replikācijas un pašsavākšanās procesā. Nākotnē šo modeli plānots 
pielietot pretvīrusu preparātu testēšanā.

Vadošie pētnieki: 
Dr. habil. biol. Pauls Pumpēns paul@biomed.lu.lv
Dr. biol. Irina Sominska irina@biomed.lu.lv
Dr. biol. Dace Skrastiņa daceskr@biomed.lu.lv 
Dr. biol. Andris Zeltņš anze@biomed.lu.lv
Dr. habil. biol. Tatjana Kozlovska tatyana@biomed.lu.lv
Dr. biol. Anna Zajakina anna@biomed.lu.lv 



BMC pētnieki ir aktīvi iesaistījušies dažādu vīrusu strukturālajā izpētē un to kapsīdu pašsavākšanās 
un genoma atpazīšanas mehānismu noskaidrošanā. Iegūtās zināšanas tiek izmantotas, lai racionāli 
modificētu vīrusveidīgās daļiņas ar potenciālu medicīnisku pielietojumu jaunu vakcīnu un adresētu 
terapeitisko aģentu nesēju izstrādē.
Pēdējo gadu laikā BMC pētnieki ir piedalījušies vairāku mazo RNS fāgu - piemēram phiCb5 un PRR1, 
kā arī augu vīrusu - kamolzāles savīšanās vīrusa un airenes raibuma vīrusa struktūru noteikšanā.
Nesen publicētā bakteriofāga phiCb5 struktūra ir atklājusi vairākas jaunas iezīmes mazo RNS fāgu 
daļiņu strukturālajā organizācijā. Atšķirībā no citiem, radniecīgiem vīrusiem, phiCb5 daļiņa tiek sta-
bilizēta ar metāla jonu un RNS bāzu palīdzību. Tādejādi, phiCb5 ir iespējams izjaukt un salikt nedena-
turējošos apstākļos, kas ir nozīmīga priekšrocība daļiņas potenciālajam pielietojumam terapeitisku 
aģentu pakošanā.

Vadošie pētnieki:
Dr. biol. Kaspars Tārs kaspars@biomed.lu.lv
Dr. biol. Andris Kazāks andris@biomed.lu.lv
Dr. biol. Tatjana Voronkova tatyanav@biomed.lu.lv
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AUDZĒJU IZPĒTE

Audzēju ģenētika
Ļaundabīgo audzēju ģenētikas pētījumi BMC ietver krūts, olnīcu vēža un melanomas attīs-
tībā iesaistīto onkogēnu un audzēju jutības gēnu testēšanu. Tiek pētīti melanomas iedzim-
tības pamati Latvijas populācijā, veiktas augsta un vidēja riska melanomas gēnu analīzes 
(CDKN2A, CDK4, MC1R), kā arī meklēti jauni ar melanomas iedzimtību, attīstību un prog-
nozi saistīti gēni. Krūts un olnīcu vēža pārmantošanas pētījumi ietver BRCA1 un BRCA2 
mutāciju spektra analīzi un ģenētisko testēšanu krūts vēža slimniecēm Latvijā, kā arī ģenē-
tiskās testēšanas kritēriju un mutāciju nesēju statusa saistības ar saslimšanas vecumu un 
ģimenes onkoanamnēzi izvērtēšanu. 

Audzēju biomarķieru meklējumi
Lai identificētu jaunus molekulārus biomarķierus, kas ir izmantojami agrīnai vēža diagnos-
tikai, slimības gaitas un ārstēšanas efektivitātes prognozēšanai, tiek izmantotas vairākas 
alternatīvas pieejas: seruma autoantivielu repertuāra analīze, izmantojot BMC izveidoto 
Audzēju Antigēnu datubāzi un antigēnu mikrorindu tehnoloģiju, gēnu ekspresijas testēša-
na un seruma mikroRNS analīze. Līdz šim ir atrastas autoantivielas, ko var izmantot agrīnai 
kuņģa vēža diagnostikai un melanomas gaitas prognozēšanai, kā arī gēnu ekspresijas un 
mikroRNS profili, ko var izmantot kā audu biomarķierus vairogdziedzera mezglu diferenci-
āldiagnostikā un cisplatīna terapijas efektivitātes prognozēšanai plaušu vēža pacientiem. 
Norit darbs pie atrasto biomarķieru validācijas un funkcionālās izpētes, kā arī jaunu marķie-
ru meklējumiem citos audzēju veidos.

Audzēju šūnu bioloģija
Fundamentālie pētījumi audzēju šūnu bioloģijā ir saistīti ar vēža šūnu reprodukcijas mehā-
nismu izpēti, īpaši audzēju atjaunošanās gadījumā pēc genotoksiskas terapijas (apstaro-



šana, dažādi terapijā lietotie ķīmiskie aģenti). Tiek pētīta DNS bojājumu inducētu audzēja 
gigantšūnu loma audzēja šūnu genotoksiskajā rezistencē nefunkcionāla p53 apstākļos, kā 
arī embrionālo cilmes šūnu gēnu ekspresijas programmas aktivācija DNS bojājumu indu-
cētās audzēja gigantšūnās un tās saistība ar terapijas izraisītu šūnu novecošanos.
Nesen šajā jomā iesākts jauns virziens - mikroRNS sekrēcijas mehānismu izpēte un sekre-
tēto mikroRNS lomas noskaidrošana starpšūnu komunikācijā, kas, iespējams, ietekmē vēža 
šūnu jutību pret ķīmijterapiju, metastāžu veidošanos un vēža cilmes šūnu fenotipa attīstī-
bu. Šie pētījumi sniegs dziļāku izpratni par mehānismiem, kas vēža šūnām ļauj izvairīties 
no pašlaik lietotajiem terapijas līdzekļiem, un nākotnē paver iespējas izstrādāt principiāli 
jaunas ārstēšanas stratēģijas.

potenciālo zāļu mērķu raksturošana
Sadarbībā ar Latvijas Organiskās sintēzes institūtu, Paula Stradiņa un Rīgas Austrumu klī-
niskās universitātes slimnīcām tiek veikta terapeitiski nozīmīgāko cinka-atkarīgo enzīmu 
– ogļskābes anhidrāžu, histondeacetilāžu un matriksa metālproteināžu funkcionālā izpēte 
krūts un plaušu vēža potenciālajās cilmes šūnās un meklēti selektīvi šo enzīmu inhibitori, 
kas spēj samazināt vēža šūnu pašatjaunošanās spēju, metastāžu veidošanu, dzīvotspēju 
hipoksijas apstākļos un fenotipa plasticitāti gan in vitro, gan in vivo modeļos.

Audzēju imunoloģija un imūnterapija
Biomarķieru identificēšana, analizējot seruma autoantivielu repertuāru, ir cieši saistīta ar 
atrasto antigēnu molekulāru un imunoloģisku raksturošanu, lai novērtētu to imūnterapei-
tisko potenciālu. Izmantojot gan dzīvnieku modeļus, gan primārās audzēju šūnu kultūras 
tiek pētīta vēža antigēnu specifisku limfocītu aktivācija, lai noskaidrotu vēža asociēto auto-
antivielu veidošanās mehānismus, kā arī to lomu pretvēža imūnajā atbildē. 
Sadarbībā ar uzņēmumiem “Larifan” un “Latima” tiek veikti arī melanomas imunogenitātes 
un imūnmodulatoru pētījumi ar mērķi noskaidrot preparātu darbības molekulāros mehā-
nismus, ietverot terapijas efektivitātes monitorēšanai un iznākuma paredzēšanai nepiecie-
šamo imunoloģisko parametru identificēšanu. 

Audzēju gēnu terapija
Mūsdienās gēnu terapija piedāvā jaunas iespējas dažādu, tai skaitā onkoloģisku, līdz šim 
grūti ārstējamu slimību terapijā. BMC tiek pētīti unikāli onkolītiskie vīrusu vektori – alfa-
vīrusi, kas spēj inficēt vēža šūnas un izraisīt vēža šūnu apoptozi, tādējādi kavējot vai pat 
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pārtraucot audzēja attīstību. Galvenā uzmanība tiek pievērsta alfavīrusu onkotropisma 
raksturošanai, pielietojot rekombinantas vīrusu daļiņas dažādos peļu audzēju modeļos.  
Galvenie priekšnoteikumi efektīvai viroterapijas norisei ir specifiski mērķēta, alfavīrusā ie-
vietotā terapeitiskā gēna piegāde un augsts transportētā gēna ekspresijas līmenis audzējā, 
tāpēc BMC zinātnieki aktīvi meklē jaunas, iedarbīgas onkolītisko vīrusu ievadīšanas stratē-
ģijas, kombinējot tos ar ķīmijterapijas preparātiem.

 

Vadošie pētnieki:
Dr. biol. Aija Linē aija@biomed.lu.lv
Dr. habil. med. Jekaterina Ērenpreisa katrina@biomed.lu.lv
Dr. biol. Dace Pjanova dace@biomed.lu.lv
Dr. habil. biol. Tatjana Kozlovska tatyana@biomed.lu.lv
Dr. biol. Olita Heisele olita@biomed.lu.lv
Dr. biol. Laima Tihomirova laima@biomed.lu.lv
Dr. habil. med. Rūta Brūvere bruvere@biomed.lu.lv
Dr.biol. Anna Zajakina anna@biomed.lu.lu
Dr. biol. Dace Skrastiņa daceskr@biomed.lu.lv
Dr. biol. Ainārs Leončiks ainleo@biomed.lu.lv
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INFEKCIJAS SLIMĪBU EPIDEMIOLOĢIJA

multizāļu rezistentā tuberkuloze
Tiek veikti pētījumi, lai noskaidrotu tuberkulozes mikobaktēriju rezistences mehānismus, ceļus 
to pārvarēšanai. Ciešā sadarbība ar Valsts Plaušu slimību un tuberkulozes centru, kā arī kopīgā 
starptautiskā sadarbība ir ļāvusi ieviest klīnikā vairākas molekulārās bioloģijas metodes un veici-
nājusi Latvijas plaušu slimību ārstu izpratni par tuberkulozes izraisītāju dažādību un potenciālo 
bīstamību Latvijas teritorijā.

ērču pārnēsātās infekcijas
Pēdējos piecos gados realizēti vairāki LZP un LU projekti, kā arī starptautisku projektu apakš-
projekti (EDEN) par ērču pārnēsātām infekcijām. Sadarbībā ar Sabiedrības Veselības aģentūru 
iesāktie pētījumi pēdējos piecos gados ļāvuši precīzi noteikt Latvijā sastopamo ērču inficētību ar 
Laima boreliozes, encefalīta, erlichiozes, babeziozes un riketsiožu izraisītājiem, kā arī padziļināti 
tiek pētīti Laima slimības izraisītāja patoģenētiskie mehānismi.

Vadošie pētnieki:
Dr. biol. Viesturs Baumanis viesturs@biomed.lu.lv
Dr. biol. Inta Jansone intai@biomed.lu.lv
Dr. biol. Renāte Ranka renate_r@biomed.lu.lv
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MOLEKULĀRĀ FARMAKOLOĢIJA

Ar G proteīnu saistīto šūnas virsmas receptoru farmakoloģija
BMC notiek pētījumi, kas vērsti uz ar G proteīnu saistīto šūnas virsmas receptoru ligandu tes-
tēšanu. Pašlaik, modeļsistēmas rekombinanto receptoru ekspresijai izveidotas zīdītāju šūnās, 
kurās iespējams noteikt potenciālu ligandu darbību uz melanokortīnu, niacīnu, adenozīnu un 
purīnu receptoriem, kā arī raugu S. cerevisiae sistēmā, kurā iespējams veikt ligandu testēšanu 
uz adenozīnu, purīnu un melanokortīnu receptoriem. Paralēli tiek pētīti arī šūnas virsmas recep-
toru funkcionālie rajoni, kas nodrošina receptora aktivitāti, kā arī ar receptoru oligomerizāciju 
saistītie aspekti. 

jaunu ārstniecības preparātu izveide, atlase un izpēte
Jaunu potenciālu angioģenēzes inhibitoru skrīnings tiek veikts, lai pārbaudītu to antimetastā-
tisko efektu un iedarbību uz galvenajiem metastāzes procesiem, neoangioģenēzi un ekstracelu-
lārā matriksa degradāciju. BMC norisinās arī jaunu šūnapvalku enzīma sortāzes A inhibitoru sa-
vienojumu atlase, izmantojot ķīmisko vielu bibliotēkas, lai meklētu jaunas antibakteriālas vielas 
grampozitīvo baktēriju izraisīto slimību ārstēšanai.

Vadošie pētnieki:
Dr. biol. Jānis Kloviņš klovins@biomed.lu.lv
Dr. biol. Ainārs Leončiks ainleo@biomed.lu.lv
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CILMES ŠŪNU IZPĒTE

Cilmes šūnu pētniecībā galvenās aktivitātes ir saistītas ar mezenhimālo cilmes šūnu (MCŠ), kas 
izdalītas no taukaudiem, diferenciāciju par hepatocītiem līdzīgām šūnām, kas ļautu izveidot 
jaunu hepatīta B vīrusa infekcijas un replikācijas pētījumiem nepieciešamu in vitro modeļ-
sistēmu. Otrs virziens ir MCŠ diferenciācija par insulīnu producējošām šūnām, kuras nākotnē 
varētu tikt pielietotas 1. tipa cukura diabēta ārstēšanā. Paralēli cilvēka mezenhimālajām cilmes 
šūnām tiek pētītas arī no suņu taukaudiem izdalītas MCŠ un to spēja diferencēties par insulīnu 
producējošām šūnām, jo arī suņiem, tāpat kā cilvēkiem, diabēts nav retums.

Vadošie pētnieki: 
Dr. habil. biol. Tatjana Kozlovska tatyana@biomed.lu.lv 
Dr. habil. med. Rūta Brūvere bruvere@biomed.lu.lv
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