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IEVADS 

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (turpmāk - BMC) ir vadošā pētniecības 

iestāde molekulārajā bioloģijā, biomedicīnā un biotehnoloģijā Latvijā. Kopš dibināšanas 1993. 
gadā BMC ir izveidojies par spēcīgu zinātnisko centru, kurā tiek veikti gan fundamentālie, gan 

lietišķie pētījumi, kā arī nodrošināta visu līmeņu studentu apmācība sadarbībā ar Latvijas 

augstskolām. Pēdējie pieci gadi ir bijuši īpaši nozīmīgi BMC attīstībai no zinātniskā un 

organizatoriskā viedokļa. Paralēli lielākajām attīstības investīcijām institūta vēsturē mēs 

saskārāmies ar vairākiem izaicinājumiem, kas saistīti ar ekonomiskās situācijas pasliktināšanos 

un zinātnes sistēmas izmaiņām Latvijā. Neskatoties uz šīm grūtībām, mēs bijām spējīgi 

veiksmīgi turpināt mūsu zinātniskās aktivitātes, kas veicināja publikāciju skaita un kvalitātes 

pieaugumu, kā arī veiksmīgu izpētes finansējuma piesaisti. Valsts nozīmes pētniecības centra 

ietvaros laika periodā no 2011. līdz 2015. gadam BMC ir veicis būtiskus renovācijas un 

vismodernāko iekārtu iegādes pasākumus, kā arī izveidojis vairākus jaunus infrastruktūras 

objektus. 2012. gadā Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajā zinātnisko institūtu 

starptautiskajā izvērtēšanā BMC tika ierindots starp 15 labākajām zinātniskajām institūcijām 

Latvijā, no kurām tikai trīs (tai skaitā BMC) darbojas dzīvības zinātņu jomā. Šie notikumi ir 

radījuši nepieciešamību aktivizēt stratēģisko plānošanu, lai saprastu nākotnes attīstības 
perspektīvas. Šī stratēģija ir tapusi Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk – ERAF) 
projekta „Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātniskās izcilības un 

institucionālās attīstības veicināšana” ietvaros un galvenokārt ir veltīta detalizēta pētniecības 

plāna izstrādei, izvērtējot iepriekšējos periodos sasniegtos rezultātus un apzinoties jaunās 

tehnoloģiskās iespējas, kas radušās infrastruktūras projektu realizācijas rezultātā. Kā galveno 

prioritāti saglabājot zinātnisko ekselenci un zinātnieku radošo brīvību tēmu izvēlē, mēs esam 

izveidojuši šo pētniecības plānu, balstoties uz pašreizējo zinātnisko grupu struktūru un 

identificējot perspektīvākos pētījumu virzienus. Stratēģija ietver sevī arī institucionālās attīstības, 

cilvēkresursu un infrastruktūras attīstības plānus, kā arī plānus integrācijai ar augstākās izglītības 

iestādēm. Veidojot stratēģijas gala variantu, liels ieguldījums ir bijis Starptautiskās konsultatīvās 

padomes, kuras darbība BMC tika uzsākta 2015. gadā, sniegtajai izvērtēšanai un 

rekomendācijām. Mēs esam pārliecināti, ka, īstenojot izstrādāto stratēģiju un saņemot adekvātu 

finansiālo atbalstu no Latvijas valsts, BMC būs spējīgs labāk izmantot esošos resursus, 

paaugstināt starptautisko konkurētspēju un sasniegs augstāka līmeņa zinātniskos rezultātus, 

veicinot arī zināšanu pārnesi. 

VĪZIJA 
 

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs – starptautiski atzīts, moderns 

pētniecības institūts, Latvijas biomedicīnas un biotehnoloģijas attīstības garants. 

STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS  
 

Balstoties uz sasniegto zinātnisko līmeni molekulārajā bioloģijā, rekombinantu 

biotehnoloģijā un biomedicīnā, attīstīties par galveno molekulārās diagnostikas, personalizētās 

terapijas un inovatīvo medikamentu izveides un ekspertīzes centru Latvijā, kļūstot par 

līdzvērtīgiem partneriem Eiropas vadošajām izpētes institūcijām šajā jomā.  
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BMC STRUKTURĀLĀ SHĒMA 
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BMC SASTĀVS 
 
Šobrīd BMC ir 14 zinātniskās grupas un kopumā 136 darbinieki. Zinātniskais personāls 

sastāv no 116 darbiniekiem - 45 no tiem ar doktora grādu. BMC vada direktors Dr. Jānis 

Kloviņš, zinātniskā direktore Dr. Aija Linē, studiju direktors Dr. Kaspars Tārs un zinātniskās 

padomes priekšsēdētājs Dr. Andris Zeltiņš. 2013. gada Technopolis grupas veiktajā zinātniskajā 

novērtējumā tika apstiprināts, ka BMC ir zinātniskās izcilības centrs, un ir starp 15 labākajiem 

zinātniskajiem institūtiem valstī. BMC tika atzīts par vadošo iestādi biomedicīnas pētījumu 

nozarē Latvijā. 
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FINANSĒJUMS 
 
BMC daļēji tiek finansēts no valsts budžeta, saņemot subsīdijas no Izglītības un zinātnes 

ministrijas bāzes finansējuma veidā, taču pēdējo trīs gadu laikā šī finansējuma apjoms 

nepārsniedz 15 % no kopējā finansējuma. Lielākā daļa BMC finansējuma tiek iegūta no 

projektos piesaistītajiem līdzekļiem, startējot dažādos projektu konkursos. Lielāko daļu no Valsts 

budžeta finansētajiem projektiem veido trīs veidu granti: Valsts pētījumu programma, ko finansē 

Izglītības un zinātnes ministrija, kā arī Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo 

pētījumu un sadarbības projekti. Eiropas Savienības starptautiskās pētniecības programmas 

atbalsta instrumentiem, piemēram, ietvarprogrammām, ir bijusi būtiska nozīme BMC zinātniskā 

potenciāla stiprināšanai, kas kopā ar valsts finansētajiem pētījumu projektiem attīstīja kapacitāti 

ilgtermiņa sadarbībai ar biofarmācijas nozari. BMC, kā partneris, ir piedalījies trīs 

7.ietvarprogrammas projektos, bet ERA-NET ietvarprogrammā nesen tika apstiprināti trīs 

projekti. Turpinās veiksmīgā tendence sadarbībā ar ārzemju un dažiem vietējiem biotehnoloģiju 

uzņēmumiem. Pēdējos gados ievērojama daļa finansējuma ir iegūta no Eiropas Savienības 

struktūrfondiem. Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) programma “Cilvēkresursu piesaiste 

zinātnei” ir piesaistījusi vairākus kvalificētus zinātniekus atgriezties no ārzemēm un veidot 

jaunas zinātniskās grupas, kā arī programma ir atbalstījusi daudzus jaunos zinātniekus un 

veicinājusi jaunu doktorantūras studentu piesaistīšanu BMC. Ievērojamu ieguldījumu BMC 

attīstībā sniedz ERAF līdzekļu infrastruktūras programma, kuras ietvaros tiek iegādāts jauns 

zinātniskais un tehnoloģiskais aprīkojums, kā arī tiek rekonstruētas BMC laboratorijas. 
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PĒTNIECĪBAS PLĀNS 

ORGANIZĀTORISKIE PRINCIPI UN GALVENIE PĒTNIECĪBAS VIRZIENI 
 

Pētniecība BMC ir organizēta zinātniskās grupās, kuras vada vadošie pētnieki. Pašlaik 

BMC ir 14 zinātniskās grupas, kuras ir neatkarīgas un nav ierobežotas zinātnisko tēmu un 

projektu izstrādē. Visiem vadītājiem tiek nodrošināta iespēja pārstāvēt savu grupu BMC 

zinātniskajā padomē nodrošinot iespēju ietekmēt BMC organizatoriskos pasākumus, galveno 

pētniecības virzienu noteikšanu un institūta stratēģiju kopumā, kā arī koordinēt sadarbību starp 

grupām. Jaunas pētniecības tēmas un projekti tiek ierosināti balstoties un pētnieku iniciatīvas, 
kas tiek apspriestas zinātniskajā padomē.  

Jauno BMC pētniecības plānu veido 5 pētniecības virzieni. Daudzas grupas attīsta 

vairākas zinātniskās tēmas, darbojoties dažādos pētniecības virzienos. 
 

CILVĒKA ĢENĒTIKA UN SLIMĪBU PATOĢENĒZES MEHĀNISMI  

Cilvēka ģenētika, ar slimību patoģenēzi asociēto mehānismu izpēte, biomarķieru 

identifikācija un molekulāri diagnostisko testu izstrāde BMC ir relatīvi jauns izpētes virziens. 

Būtiski panākumi pēdējo gadu laikā ir sasniegti, izveidojot unikālu biobanku, Valsts Iedzīvotāju 

genoma datubāzi (VIGDB), kas apkopo vairāk nekā 28 000 dalībniekus no Latvijas populācijas 

un pacientus no dažādām slimību kohortām. Šī biobanka ir bijusi galvenais resurss ģenētisko 

pētījumu ekspansijai BMC, kā arī bāze inovatīviem un integrētiem pētījumiem. 
Viens no BMC galveno stratēģisko mērķu uzdevumiem šajā jomā ir sasaistīt augstas 

kvalitātes fundamentālo izpēti ar klīniskajiem pētījumiem, lai izprastu slimību etioloģijas 

mehānismus, atklātu jaunus zāļu mērķus un biomarķierus. Pēdējos gados Prof. J.Kloviņa un Dr. 

B.Lāces vadītās BMC zinātniskās grupas ir veikušas daudzus kandidātgēnu un replikācijas 

pētījumus ar mērķi noskaidrot ģenētisko noslieci uz multifaktoriālajām slimībām, tādām kā 

vēzis, sirds-asinsvadu slimības, endokrīnas un neiroloģiskās saslimšanas, kā arī dažādi metabolie 

parametri un kraniofaciālo pazīmju attīstība. 
 Šajos pētījumos ir identificēti jauni ģenētiskie marķieri, kas ir asociēti ar akromegāliju 

un tās klīniskajām pazīmēm, lūpas un/vai aukslēju šķeltnes attīstību, miokarda infarktu un 

aptaukošanos, kā arī dažādiem bioķīmiskajiem parametriem (piemēram, GLO1 aktivitāti). Dr. R. 
Rankas grupa veic telomēru un mitohondriju funkciju molekulāro mehānismu izpēti, lai izprastu 

novecošanos, tajā iesaistīto komponentu mijiedarbību un procesus, kas noved pie šūnu 

senescences.  
Latvijas populācijā mēs esam replicējuši sākot ar 2007. gadu veiktajos Visa genoma 

asociāciju pētījumos (VGAp) identificētos marķierus, kas korelē ar aptaukošanos un diabētu 

(TCF7L2, FTO, TMEM18, MC4R), reimatoīdo artrītu (PTPN22 un KLF12), esenciālo tremoru 

(LINGO1), dziļo vēnu trombozi (F11) un seruma lipīdu līmeni (CETP, MLXIPL, TOMM40). 
Šajā jomā mēs turpināsim veikt ģenētisko izpēti, lai īstenotu lielo potenciālu, ko veidojuši 

VIGDB apkopotie dati un bioloģiskie paraugi iesaistoties sadarbības pētījumos, lai palielinātu 

rezultātu zinātnisko vērtību.  
Turpinot veiksmīgo sadarbību, kuras piemēri ir populācijas struktūras izpētes un 

šizofrēnijas pētījumu konsorciji, esam iesaistījušies arī pētījumos, kas veltīti ģenētisko faktoru 

nozīmes izpētei Helicobacter Pylori infekcijas gadījumā (projekta vadītājs Jane den Hollander 
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no Erasmus Universitātes Roterdamā) un 2TD farmakoģenētikai (projekta vadītājs Ewan Pearson 

no Dandī Universitātes, Skotijā).  
Tomēr mūsu galvenā stratēģija pēc-VGA pētījumu ērā ir koncentrēties uz longitudinālo 

kohortu veidošanu, ko raksturo detalizēta fenotipiskā un klīniskā informācija, kā arī klīniskie 

parametri, un ģenētiskajai izpēte tiks papildināta izmantojot integrētu pieeju, kurā ar slimību 

asociētie gēni vai signālceļi tiek pētīti, pielietojot epiģenētikas, ekspresijas analīzes metodes, 

šūnu bioloģijas un dzīvnieku eksperimentus.  
Prof. J.Kloviņa grupā sākotnēji veiktie hipofīzes audzēju ģenētikas un metformīna 

farmakoģenētikas pētījumi ir rezultējušies ar divu, klīniski labi raksturotu, ilgstoši apsekotu 

pacientu kohortu izveidi un atbilstošo bioloģisko paraugu kolekciju. Papildus ģenētiskajai izpētei 

notiek arī asociētā mikrobioma, RNS ekspresijas un metilēšanas profila, kā arī somatiskā 

genoma izpēte; tiek veidotas cilmes šūnu modeļsistēmas un analizēts to pielietojums ar mērķi 

izzināt slimību patoģenēzes molekulāros un šūnu mehānismus, kā arī identificēt biomarķierus un 

potenciālos zāļu mērķus. Jauns pētījums šajā virzienā ir attiecināms uz metabolo un iekaisuma 

mehānismu regulāciju adipozajos audos, kas tiek realizēts, pielietojot cilmes šūnu tehnoloģijas 

šūnu modeļu izveidei no rekrutēto pacientu audu paraugiem.  
Mēs paredzam, ka unikālie klīniskie resursi kombinācijā ar jaunākajām “-omics” 

tehnoloģijām un funcionālajiem pētījumiem, ļaus sasniegt šo mērķi. Tiek sagaidīts, ka katra 

izpētes virziena izpētes iespējas un panākumi tiks ievērojami uzlaboti, kad zinātnieku rīcībā 

nonāks jaunā dzīvnieku izpētes laboratorija un šūnu kultūru laboratorijas, kas atbilst BSL2 un 

BSL3 kritērijiem, tādejādi papildinot līdzšinējās Genoma centra sniegtās iespējas un biobanku 
resursus. Cits būtisks BMC mērķis ir ģenētisko pētījumu gaitā iegūto zināšanu pielietošana 

iedzimto slimību diagnostikā.  
Nozīmīga BMC izpētes daļa ir veltīta monogēno slimību izpētei. Dr. D.Pjanovas vadītā 

melanomas izpētes grupa ir uzkrājusi bagātīgu pieredzi melanomas riska gēnu pētniecībā un ar 

terapijas efektivitāti asociēto iedzimto variantu identificēšanā. Līdzšinējos pētījumos grupa ir 

raksturojusi augsta, vidēja un zema riska melanomas riska gēnus Latvijas populācijā un, liela 

internacionāla konsorcija BioGenoMEL ietvaros, ir pētījusi iedzimto ģenētisko variantu ietekmi 

uz dzīvildzi pacientiem ar melanomu, kā arī veica iepriekš neraksturotu ģenētisko variantu 

funkcionālu analīzi. Turpmāk šīs grupas izpētes loks tiks paplašināts, lai pētītu somatiskās 

ģenētiskās izmaiņas, kas ir asociētas ar melanomas progresēšanu un metastāzēm, kā arī, lai 

identificētu retus augsta un vidēja riska melanomas riska gēnu variantus Latvijas populācijā, 

pielietojot eksoma/visa genoma sekvenēšanu ģimenēs ar pārmantotu melanomu. Dr. B.Lāces 

vadītā klīniskās ģenētikas grupa ir iesaistīta mitohondriālo un neiromuskulāro/deģeneratīvo 

slimību izpētē. Nākamās paaudzes sekvencēšanas (NPS) pieejamība ir ļāvusi grupai veikt 

eksoma sekvencēšanu un identificēt ar patoģenēzi korelējošus ģenētiskos faktorus. Turpmākās 

izpētes ietvaros šī grupa veido mitohondriālo slimību šūnu modeļus, lai izpētītu identificēto 

mtDNA variantu bioloģiskās īpašības. Prof. J.Kloviņa grupa sadarbības ietvaros ir veikusi 50 

MODY (Maturity onset diabetes of the young) ģimeņu rekrutēšanu un klīnisko datu ievākšanu. 

Pielietojot mērķgēnu un uz eksomu bāzētu NPS ģenētisko analīzi, tika veikta diabēta attīstībā 

iesaistīto ģenētisko variantu identificēšana 30% gadījumu, tai skaitā atrodot jaunas mutācijas. 
Papildus šiem pētījumiem sadarbībā ar Medicīniskās ģenētikas klīniku, kas lokalizēta Bērnu 

klīniskās universitātes slimnīcā, kā arī citām klīnikām, tika rekrutēti pacienti un to ģimenes 

locekļi ar retām un nezināmām monogēnām slimībām (vismaz 30 ģimenes), kas tiek pakāpeniski 

iekļauti eksoma sekvencēšanas projektā, lai identificētu slimību ģenētisko bāzi.  
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 Minētie sasniegumi un citas, līdzīgas iniciatīvas ir nostiprinājušas BMC lomu ģenētiskās 

diagnosticēšanas jomā Latvijā. Tiek plānots, ka nesen dibinātā Medicīniskās ģenētikas vienība 

Genoma centrā kļūs par galveno iedzimto slimību diagnostikas metožu attīstītāju valstī. ERAF 

projekta finansējuma ietvaros esam izstrādājuši validētus diagnostikas testus, kas ļauj identificēt 

ģenētisko risku pārmantotā krūts vēža, vēnu tromboembolijas, hemofīlijas, hemohromatozes un 

citu slimību gadījumā, kā arī veikt augstas izšķirtspējas HLA analīzi. Veiksmīga attīstība šajā 

jomā attiecas arī uz NPS mērķdiagnostiku, piemēram, iedzimtās hiperholisterinēmijas riska gēnu 

sekvencēšanu. Šie testi šobrīd tiek piedāvāti medicīniskām iestādēm kā rutīna procedūra, ko veic 

BMC sadarbībā ar SIA GenEra. 

VĒŽA IZPĒTE 

Vēža izpēte ir viens no lielākajiem BMC pētījumu virzieniem, kurā pašlaik darbojas 

piecas zinātniskās grupas. Šajā jomā mēs cenšamies nodrošināt līdzsvaru starp fundamentālajiem 

pētījumiem vēža bioloģijā un imunoloģijā, un praktiskas ievirzes pētījumiem, kuru mērķis ir 

validēt identificētos potenciālos biomarķierus un zāļu mērķus klīniskajos paraugos, izstrādāt 

biomarķieru testus un jaunas terapeitiskās stratēģijas. Galvenie BMC stratēģiskie mērķi šajā 

jomā ir sekojoši: 
(1) Attīstīt fundamentālos pētījumus vēža šūnu bioloģijā, zāļu rezistences mehānismu izpētē 

un audzēju imunoloģijā. 
Mēs uzskatām, ka ilgtspējīga pielietojamo pētījumu attīstība vēža izpētē nav iespējama 

bez augsta līmeņa fundamentālajiem pētījumiem, kas sniedz dziļāku izpratni var vēža attīstības 

molekulārajiem un celulārajiem mehānismiem, zāļu rezistences mehānismiem un pret-vēža 

imūnās aizsardzības regulāciju. Tādēļ BMC prioritāte ir paaugstināt zinātnisko kvalitāti un 

konkurētspēju, un iegūt starptautiski atzītu reputāciju fundamentālajos pētījumos. 
Dr. J.Ērenpreisas vadītā Vēža šūnu bioloģijas grupa ir devusi būtisku ieguldījumu vēža 

veidošanās un genotoksisko zāļu rezistences procesu izpratnē. Šīs grupas veiktie pētījumi ir 

parādījuši, ka TP53-mutantas vēža šūnas, atbildot uz apstarošanu vai ķīmijterapiju, iziet „vēža 

šūnu dzīves ciklu”, kas ietver secīgus poliploidizācijas un de-poliploidizācijas ciklus. Šis process 
ir saistīts ar mejozē un embrionālajā attīstībā iesaistīto gēnu ekspresiju un rezultējas ar cilmes 

šūnām līdzīga fenotipa iegūšanu un audzēja atjaunošanos. Tālākie pētījumi šūnās ar funkcionālu 

TP53 parādīja, ka, atbildot uz ķīmijterapiju, šajās šūnās vienlaikus inducējas cilmestības un 

senescences marķieru ekspresija un OCT4 ir nepieciešams vēža šūnu izdzīvošanai un ataugšanai. 

Turklāt, šie pētījumi apstiprināja hipotēzi, ka autofāgija ir nepieciešama šūnu izdzīvošanai un 

atklāja jaunu šī procesa aspektu – p16ink4a tiek aizkavēts citoplazmā, neļaujot tam iekļūt kodolā 

un iniciēt terminālu šūnas senescenci. Turpmāk šī grupa plāno padziļināti pētīt karcinoģenēzes 

saistību ar embrioģenēzi, vēža šūnu rezistences molekulāros un celulāros mehānismus un ar tiem 
saistītos hromatīna organizācijas principus, kā arī validēt atklājumus pacientu klīniskajos 

paraugos.  
Dr. A.Linē vadītā Vēža biomarķieru un imunoterapijas grupa ir veikusi apjomīgus 

pētījumus cilvēka autoantivielu repertuāra izpētē. Šo pētījumu rezultātā ir identificēti 

autoantivielu profili, kas varētu tikt izmantoti kā biomarķieri dažādu ļaundabīgo audzēju 

diagnostikā un prognostikā, kā arī atklāti vairāki jauni audzēju antigēni, kas potenciāli varētu tikt 

izmantoti kā mērķi pret-vēža vakcīnu izstrādē. Turklāt šie pētījumi ļāva izvirzīt jaunas hipotēzes 

par B šūnu saistību ar terciāro limfoīdo struktūru veidošanos un nobriešanu, un to lomu pret-vēža 

imūnajā aizsardzībā. Pirms pāris gadiem šī grupa uzsāka darbu pie jaunas tēmas – vēža šūnu 

producēto ekstracelulāro vezikulu molekulārā satura izpētes un to funkcionālās lomas starpšūnu 
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komunikācijā noskaidrošanas. Šie pētījumi paver iespējas atklāt jaunus mehānismus, kas 

iesaistīti audzēja progresijā un imunosupresijas izraisīšanā, un var kalpot par pamatu jaunu 
biomarķieru un terapijas stratēģiju atklāšanai.  

(2) Kļūt par Baltijas reģiona līderi inovatīvu pret-vēža terapijas stratēģiju izstrādē. 
Mēs uzskatām, ka tādu inovatīvu terapijas līdzekļu kā gēnu terapija vai imunoterapija 

izstrāde, kā arī jaunu zāļu mērķu raksturošana, ir piemērotākā BMC niša vēža terapijas jomā. 

Zinātniskās kapacitātes stiprināšana šajā jomā varētu stimulēt BMC kontaktus ar industriālās 

biotehnoloģijas sektoru, kā arī veicināt BMC iesaistīšanos jaunu uzņēmumu dibināšanā.  
Dr. A.Zajakinas vadītā Vēža gēnu terapijas grupa specializējas jaunu gēnu terapijas 

vektoru izstrādē un to kombinācijā ar citiem terapijas veidiem, ieskaitot ķīmijterapiju un 

imunoterapiju. Šī grupa ir izstrādājusi efektīvu alfa-vīrusu vektoru sistēmu terapeitisko gēnu 
piegādei audzēja mikrovidē. Turpmāk šī grupa plāno koncentrēties uz terapeitisko gēnu izvēli, 

iespējām alfa-vīrusu terapiju kombinēt ar ķīmijterapiju un meklēt jaunus veidus terapeitisko gēnu 

nogādei audzējā. 
Dr. D.Pjanovas vadītā Melanomas izpētes grupa, sadarbībā ar MVU, pēta tādu Latvijā 

radītu imunomodulatoru kā Larifāns (dsRNS preparāts) un Rigvir® (onkolītiskais vīruss) 

darbības mehānismus un pret-vēža aktivitāti. Līdz šim šī grupa ir noskaidrojusi citokīnu un 

hemokīnu spektru, ko perifēro asiņu mononukleārajās šūnās ex vivo inducē Larifāns, un 

izpētījusi Rigvir® citolītisko efektivitāti dažādu audzēju primārajās šūnu kultūrās. Turpmāk šī 

grupa plāno izstrādāt jaunus uz šūnām balstītus in vitro diagnostikas testus Rigvir® efektivitātes 

prognozēšanai, kā arī pētīt dsRNS imunostimulatorās īpašības peļu audzēju modeļos. 
Pētot ogļskābes anhidrāzi IX (CAIX), Vēža biomarķieru un imunoterapijas grupa 

parādīja, ka augsta CAIX ekspresija ir slikts prognostisks rādītājs trīskārši negatīvā krūts vēža 

gadījumos un tās inhibīcija samazina šo vēža šūnu pašatjaunošanās spēju. Pašlaik šī grupa pēta, 

kā CAIX izraisīta ekstracelulārā acidoze ietekmē imūnšūnu infiltrāciju audzējā un to funkcionālo 

aktivitāti un plāno turpināt pētījumus šajā virzienā, lai noskaidrotu vai ķīmijterapijas un pret-
vēža vakcīnu efektivitāti ir iespējams paaugstināt, tās kombinējot ar CAIX inhibīciju.  

Dr. A.Leončika vadītajai Antibakteriālo un pretvēža līdzekļu atlases grupai ir plaša 

pieredze augstas caurlaidspējas mazo molekulu bibliotēku skrīningā, līdersavienojumu 

novērtēšanā un to struktūras optimizēšanā. Sadarbībā ar OSI, šī grupa pašlaik nodarbojas ar 
jaunu matriksa metaloproteināžu inhibitoru izstrādi.  

(3) Izveidot personalizētas vēža diagnostikas un ārstēšanas centru. 
Mēs paredzam, ka galvenajai šī centra funkcijai jābūt zinātnisko atklājumu ieviešanai 

klīniskajā praksē, nodrošinot neinvazītus testus vēža riska prognozēšanai un agrīnai diagnostikai, 

DNS testus somatisko mutāciju noteikšanai vēža audos, kas palīdzētu molekulāri mērķētas 

terapijas izvēlē, in vitro diagnostikas testus vai audzēju ksenograftu modeļus zāļu efektivitātes 

testēšanai, kā arī asinīs cirkulējošo DNS/RNS testus slimības gaitas novērošanai un recidīvu 

prognozēšanai. Gan Vēža biomarķieru un imunoterapijas grupai, gan Melanomas izpētes grupai 

ir plaša pieredze ģenētisko variāciju analīzē un gēnu ekspresijas pētījumos, DNS testu un 
neinvazīvu biomarķieru testu izstrādē un audzēju šūnu kultūru izveidē, tādēļ šīs grupas varētu 

dot būtisku ieguldījumu šī centra tapšanā. Pašlaik BMC telpās tiek iekārtotas jaunas 

eksperimentālo dzīvnieku izpētes laboratorijas un BSL2 un BSL3 līmeņa šūnu kultūru 

laboratorijas, kas kopā ar Genoma centra aprīkojumu varētu nodrošināt augstas kvalitātes 

infrastruktūru šāda centra izveidei. Turklāt, šāda centra izveidei būs nepieciešama cieša 

molekulāro biologu, klīniskās medicīnas zinātnieku un praktizējošo ārstu sadarbība, tādēļ mēs 
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pašlaik cenšamies attīstīt sadarbības tīklu un palielināt pētniecības projektu skaitu ar klīnicistu 

piedalīšanos. 

BIOTEHNOLOĢIJA UN STRUKTŪRBIOLOĢIJA 

Vairākas BMC pētniecības grupas ir iesaistītas proteīnu zinātnē, ieskaitot vīrusu un 
vīrusveidīgo daļiņu funkcionālos, strukturālos un pielietojumpētījumus, kā arī uz struktūras 

balstīto zāļu dizainu. 
Vīrusveidīgās daļiņas (VVD) – rīks profilaktisko un terapeitisko vakcīnu pētījumiem 
Vīrusveidīgo daļiņu (VVD) pētnieku komanda, kura tika radīta un vēl nesen funkcionēja 

prof. Paula Pumpēna vadībā, tagad ir sadalīta vairākās neatkarīgās izpētes grupās, kuras vada 

prof. Kaspars Tārs, Dr. Andris Kazāks, Dr. Tatjana Kozlovska, Dr. Irina Sominska, Dr. Andris 

Dišlers un Dr. Andris Zeltiņš. Vēsturiski VVD grupa bija pirmā, kas ieteica izmantot HBV 

serdes antigēnu (HBcAg), RNS fāgu, augu vīrusu un citas VVD kā daudzsološus epitopu nesējus 

vakcīnu, diagnostikumu un gēnu terapijas rīku izveidē. 
Rekombinantās HBcAg, RNS fāgu, poliomas un augu VVD tiek lietotas, lai eksponētu 

dažādus imunodominantus un citus funkcionālus epitopus uz to virsmas. Hepatīta B, hepatīta C, 

Rietumnīlas , Denges drudža, HIV, papilomas, hanta, rubellas, gripas un citu vīrusu proteīni ir 

tikuši lietoti kā epitopu avoti ievietošanai VVD struktūrās. Dažādi citi proteīni, peptīdi un to 

funkcionāli fragmenti, kā, piemēram, virsmas proteīni no Borrelia burgdorferi un autoantigēni – 
cilvēku interferoni, interleikīni, citi citokīni un hormoni arī tiek lietoti kā kandidāti eksponēšanai 

uz VVD. 
VVD tiek lietoti arī kā nanokonteineri dažādu aģentu pakošanai. Piemēram, CpG 

oligonukleotīdi un dsRNA var tikt iepakoti imunogenitātes pastiprināšanai, proteīni un mazās 

molekulas var tikt pakotas dažādiem terapeitiskiem un diagnostiskiem mērķiem. VVD 
nanokonteineru virsmu var modificēt, pievienojot specifiskas adreses, kuras spēj atpazīt 

noteiktus audu tipus. 
VVD grupas ir uzlabojušas un pilnveidojušas savas biotehnoloģiskās iemaņas VVD 

producēšanā E.coli un raugu sistēmās, kā arī VVD attīrīšanā, standartizēšanā, raksturošanā un 

uzglabāšanā. 
Struktūrbioloģija 
BMC pētnieku biotehnoloģiskās iespējas var tikt tālāk izmantotas dažādiem mērķiem, 

kuriem ir nepieciešami lieli proteīnu daudzumi, piemēram, struktūrbioloģijā. Šobrīd BMC ir 

vienīgā laboratorija Latvijā, kura ir spējīga noteikt proteīnu struktūras ar rentgenstruktūranalīzes 

palīdzību. 
Struktūrbioloģijas grupas galvenā darbības sfēra ir RNS bakteriofāgu struktūru pētījumi, 

kuri nodrošina platformu VVD racionālām modifikācijām praktiskiem pielietojumiem –, 
piemēram, vakcīnu izstrādei. Pēdējo gadu laikā struktūrbioloģijas grupa Prof. K.Tāra un 

Dr.A.Kazāka vadībā ir piedalījusies vairāku fāgu, augu vīrusu un to komponenšu strukturālajā 

raksturošanā. Grupa ir pētījusi arī VVD pašsavākšanās mehānismus un molekulāros pamatus 

fāgu genomu atpazīšanā. 
Struktūrbioloģijas grupa nodarbojas arī ar dažādu farmakoloģiski nozīmīgu enzīmu 

strukturālo izpēti – to skaitā ogļskābes anhidrāžu kā arī karnitīna un trimetilamīna metabolismā 

iesaistītu enzīmu pētījumiem. Minētie pētījumi attīstās ciešā sadarbībā ar OSI, kurā notiek jaunu 

inhibitoru sintēze un to uzlabošana, izmantojot BMC noteiktās enzīmu un to ligandu kompleksu 

kristālstruktūras. Struktūrbioloģijas grupai ir arī nepieciešamās zināšanas un iespējas proteīnu 
producēšanai dažādās sistēmās. Piemēram, nesen BMC struktūrbiologi ir izveidojuši efektīvu 
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sistēmu inhibitoru testēšanai pret tumorasociēto ogļskābes anhidrāzi IX, kuras producēšana un 

kristalizēšana iepriekš bija ļoti problemātiska. 
 

MOLEKULĀRĀ MIKROBIOLOĢIJA UN VIRUSOLOĢIJA 

Molekulārā mikrobioloģija un saimniekorganisma-patogēna mijiedarbība 
Nākošais pētniecības viziens, kas ir labi attīstīts BMC, ir molekulārās mikrobioloģijas 

virziens, kura mērķis ir medicīniski svarīgu mikroorganismu dažādu bioloģisko funkciju 

molekulāro mehānismu izpēte. Mūsu pētījumi profesora V. Baumaņa, un pēdējo gadu laikā Dr. 

biol. R. Rankas vadībā nodrošina stabilu bāzi jaunu terapeitisku, profilaktisku un diagnostisku 

stratēģiju izveidei, kas ir svarīgi dažādu infekcijas slimību apkarošanai. 
Vispirms, plašie Mycobacterium tuberculosis ģenētikas, epidemioloģijas un zāļu 

rezistences pētījumi ir fokusēti uz šīs slimības transmisijas procesu, kā arī uz mehānismu, kas ir 

zāļu rezistences pamatā, atklāšanu. Šie pētījumi ir apstiprinājuši molekulārās genotipēšanas 

lietderīgumu multizāļu rezistento tuberkulozes (MDR-TB) celmu izsaukto saslimšanas 

uzliesmojumu gadījumu epidemioloģiskajā izsekošanā un nodrošināja pierādījumus par 

nozokomiālās TB transmisijas esamību. Epidemioloģisko datu un attiecīgu celmu genotipēšanas 

datu savstarpēja sasaistīšana palīdz atklāt tādus apstākļus, kas ir labvēlīgi aktīvai TB transmisijai, 

kā arī norāda uz tādiem M. tuberculosis celmiem, kam piemīt izteiktas transmisijas īpašības vai 

arī spējas izraisīt īpaši nelabvēligās slimības formas. Ir parādīts, ka MDR-TB nozokomiālā 

transmisija ir nopietns multirezistences izplatības riska faktors, un tas ir saistīts ar M. 
tuberculosis Beijing genotipu. Paralēli, ir intensīvi pētīti dažādi M.tuberculosis genotipi, lai 
atklātu mutācijas, kas nosaka TB celmu zāļu rezistenci, kā arī lai raksturotu Latvijā cirkulējošo 

M. tuberculosis celmu izplatību. Pētījumi par aminoglikozīdu, tādu kā kanamicīns, amikacīns un 

streptomicīns rezistences mutāciju klātbūtni TB klīniskos izolātos Latvijā ir parādījuši, ka eksistē 

plašs polimorfismu spektrs aminoglikozīdu rezistences gēnos, tādos kā rrs, eis, rpsL un gidB. 
Tomēr, ne visi šie polimorfismi ir saistīti ar zāļu rezistenci, bet drīzāk ar celmu piederību 

noteiktām M. tuberculosis līnijām. Šie rezultāti norāda, ka atsevišķu M. tuberculosis gēnu 
mutāciju attiecināšana uz zāļu rezistences fenotipu ir noteikti jāveic saistībā ar konkrētām celmu 

ģenētiskām līnijām. Nākošās pāaudzes sekvenēšanas (NGS) tehnoloģiju pieejamība dod iesēju 

izmantot M. tuberculosis pilna genoma sekvenēšanu tādu papildus ģenētisko faktoru 

identificēšanai, kas ir pamatā TB zāļu rezistences rašanas un iegūšanas procesos. Nesen, šī 

pētniecības grupa sadarbībā ar LU arheologiem ir piedalījusies paleopatoloģijas pētījumos. 

Dažādu paraugu pilna mikrobioma pētījumi ir norādījuši uz M. tuberculosis iespējamo klātbūtni 

cilvēku arheoloģiskā materiālā. Jauna pētījumu aktivitāte šī zinātnes virziena ietvaros dod 

iespēju atklāt mehānismus, kas nodrošināja savstarpēji saistītos M. tuberculosis un cilvēka 

evolūcijas procesus.  
Otrs Dr. R. Rankas grupas virziens ir ērču pārnēsāto patogēnu izpēte. Grupa veic dažādu 

faktoru, kas nodrošina medicīniski svarīgu ērču pārnēsāto infekcijas slimību izplatību Eiropā, 

izpēti, un šie pētījumi ir sasitīti ar dažādu ērču pārnēsāto slimību ģenētiskiem, 

epidemioloģiskiem un bioloģiskiem aspektiem. 
Ņemot vērā faktus, ka ērču pārnēsāto infekcijas slimību gadījumu skaits Eiropā pieaug un 

to ģeogrāfijas areāli paplašinās, šo fenomenu izpēte kļūst īpaši svarīga, lai spētu paredzēt 

nākotnes uzliesmojumus un prognozēt slimības patogēnu un to vektoru izplatību. Šo jautājumu 

risināšanai ir veikta dažādu ērču pārnēsāto patogēnu prevalences izpēte ērcēs, kas tika savāktas 

no veģetācijas, migrējošiem putniem un mājdzīvniekiem. Ar molekulāro metožu palīdzību tika 
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detektēti dazādi ērču pārnēsātie patogēni; ērču paraugos ir pārbaudīta  Laima slimības spirohetu, 

Anaplasma phagocytophilum, Rickettsia spp., un Babesia spp. klātbūtne. Svarīgi, dažādu 

patogēnu koinfekcija, ieskaitot vairāku Borrelia sugu jaukto infekciju, ir noteikta 20% Ixodes 
ērču nimfu un 3% larvu paraugos. Papildus, migrējošo putnu ērču paraugos tika pētīta ērču 

encefalīta vīrusa (TBEV) klātbūtne. Šajā pētījumā, TBEV RNS ir konstatēta 14% I. ricinus ērču 

paraugos, kas tika ievākti no dažādu sugu putniem. Šie rezultāti norāda, ka migrējošie putni var 

būt iesaistīti medicīniski svarīgu zoonožu cirkulācijas un izplatības procesos Eiropā. Šādu ērču 

pārnēsāto patogēnu prevalences datu pieejamība kombinējot tos ar vektoru filoģeogrāfisko 

analīzi var palīdzēt izskaidrot ērču pārnēsāto slimību izplešanās fenomenu un izprast apkārtējās 

vides faktoru ieguldījumu ērču pārnēsāto patogēnu transmisijas ciklu uzturēšanā Eiropā. Lai 

veicinātu jaunu laimboreliozes terapeitisku un profilaktisku stratēģiju attīstību, ir noskaidrotas 
vairāku PFam54 ģimenes proteīnu kristālstruktūras, kā arī ir parādīta himero vīrusveidīgo daļiņu 

izveide, saplūdinot B. burgdorferi fibronektīnu saistošā BBK32 proteīna fragmentu ar hepatīta 

vīrusa B proteīnu. Pētījumos ir konstatēta šo daļiņu intracelulārā transdukcija BHK-21 šūnās, 

iesaistot šūnas endocitozes mehānismus. Šis rezultāts parāda, ka šāda mērķtiecīgā nanodaļiņu 

molekulārās inženierijas pieeja var tikt izmantota kā unikālā platforma patogēna-
saimniekorganisma mijiedarbības pētījumos. Bez tam, ir izveidota cieša sadarbība ar 

veterinārārstiem, izprotot lielu Vienotās Veselības (One Health) pieejas svarīgumu ērču 

pārnēsāto infekciju apkarošanā. 
Runājot par nākotnes perspektīvām, šī grupa jau kombinē zināšanas un kompetenci 

molekulārās mikrobioloģijas un cilvēka ģenētikas jomās, kas palīdzēs tādu procesu izpētē, kas 

veicina latentu infekciju reaktivāciju cilvēka novecošanas laikā, tai skaitā imūnnovecošanās, kā 

arī gēnētiskas predispozīcijas infekcijas slimībām (klīniskā tuberkuloze) iespējamo faktoru 
atklāšanā. Kas attiecas uz ērču pārnēsātām infekcijām, grupa plāno koncentrēties uz pētījumiem, 

kas var sniegt jaunas zināšanas par faktoriem, kas ir iesaistīti ērču pārnēsāto infekciju izplatības 

procesos Eiropā. Jaunas pētījumu iespējas, ko sniedz visa mikrobioma IonTorrent sekvenēšana, 

tiks īpaši izmantotas Dermacentor ērču un ar tām saistīto patogēnu izplatīšanās izzināšanai, kas 

Latvijā pēdējo gadu laikā ir kļuvsi par aktuālu problēmu. Paralēli, tiks veikti pētījumi, kas 

izskaidrotu ērču ko-infekcijas fenomenu. Kā nākotnes perspektīva, tiek plānota Ixodes ricinus, 
Ixodes persulcatus un Dermacentor reticulatus ērču transkriptoma analīze. Transkriptomu datu 

iegūšana dos fundamentālu ieskatu dažādu ekoloģijas determinantu un slimības vektoru 

izplatības savstarpējas saistības jautājumos, un veidos stabilu pamatu tādu efektoru funkcionālai 

analīzei, kas veicina un/vai ir iesaistīti patogēnu-vektoru mijiedarbībā Ixodid ērcēs. 
Molekulārā virusoloģija 
Viens no vecākajām un vēsturiski spēcīgākajiem pētījumu virzieniem BMC ir 

molekulārās virusoloģijas virziens. Tas tika uzsākts pagājušā gadsimta 60-to gados OSI un pēc 

BMC izveidošanas tālāk attīstīts šajā institūtā. 
BMC zinātnieki veic pētījumus par RNS saturošiem bakteriofāgiem, B un C hepatīta 

vīrusiem, poliomavīrusiem, alfavīrusiem, augu vīrusiem u.c. Iegūtie rezultāti ne tikai palīdz 

labāk izprast vīrusu struktūras un to dzīves ciklus, bet arī paver jaunas iespējas medicīnas 

profilaksē un ārstēšanā. Zināšanas par vīrusu molekulāro struktūru un to funkcionālās īpašības ir 

veiksmīgi izmantotas vīrusveidīgo daļiņu tehnoloģiju attīstībā ar mērķi izveidot augsti 

specifiskus un efektīvus vakcīnu un gēnu terapijas līdzekļus, kā arī nanometru izmēra 

transportlīdzekļus, kas spēj nogādāt bioloģiski aktīvas vielas orgānu un audzēju šūnās. 
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Pēdējos gados virkne veiksmīgu pētījumu par RNS saturošiem bakteriofāgiem ir veikusi 

izpētes grupa Dr. K.Tāra un Dr. A.Kazāka vadībā. Pētījumu rezultātā ir noskaidrotas tādu 

vienpavediena RNA bakteriofāgu genomu sekvences un telpiskās struktūras, kā MS2, FR, Qβ, 

phiCb5, PP7, PRR1, M2 un AP205. Neraugoties uz to, ka RNS fāgi no Leviviridae dzimtas ir 
plaši pētīti vīrusi, būtiskas zināšanas par to dzīves cikla vairākiem aspektiem joprojām trūkst. 

Nesen tika atrisināta Qβ minorā kapsīda proteīna A1 kristāla struktūra kompleksā ar fāgu 

genoma RNS fragmentu, kā rezultātā tika postulēts mijiedarbības mehānisms starp fāga daļiņu 

un tam specifisko RNS. Nākotnē grupas pētījumi tiks koncentrēti uz līdz šim nezināmām 

strukturālām fāgu sastāvdaļu mijiedarbībām, piemēram, bakteriofāga Qβ A2 proteīna lomu fāga 

dzīves ciklā. 
Augu virusoloģijas pētījumi tiek veikti BMC vairāk nekā desmit gadus, un to mērķis ir 

konstruēt augu vīrusiem līdzīgas daļiņas un izveidot tehnoloģiskai platformai piemērotu 

ekspresijas sistēmu, lai sintezētu dažādus rekombinantos proteīnus augu šūnās. Dr. A.Zeltiņa 

grupa sadarbībā ar Latvijas augu patologiem strādā pie jaunu vīrusu identifikācijas metožu 

izstrādes un jaunu vīrusu atklāšanas lauksaimniecībai nozīmīgās kultūrās. Balstoties uz 
iepriekšējiem augu vīrusu genomu un struktūras pētījumiem un nesen konstruēto augu 

sobemovīrusu infekciozo DNS, tiks izveidota sistēma rekombinanto proteīnu efektīvai sintēzei 

augu šūnās. Turklāt ir plānots izveidot universālu uz augu VLP balstītu nesēju, kas būs piemērots 

tehnoloģiju platformas izstrādei un vakcīnu ražošanai rūpnieciskā mērogā. 
Pētījumi par dažādiem B un C hepatīta vīrusu molekulārajiem aspektiem ir tradicionāli 

BMC. Grupa Dr. I.Sominskas vadībā ir iesaistīta molekulāra monitoringa projektos ar mērķi 

dokumentēt HBV un HCV variantu genomu sastopamību Latvijā. Grupa veic pētījumus ar 

mērķi, lai strukturāli, funkcionāli un imunoloģiski raksturotu šo vīrusu variantus. Nākotnē ir 

plānots to HBV un HCV vīrusu pacientu molekulārais monitorings, kas saņem pretvīrusu 

terapiju, izmantojot NGS tehniku. Pamatojoties uz plašo pieredzi dažādās vakcīnu tehnoloģijās, 

tiks izveidoti jauni VLP un DNS vakcīnu kandidāti pret HBV un HCV vīrusiem.  
Dr. T.Kozlovskas grupa veic pētījumus, lai izstrādātu HBV un HCV replikācijas modeli, 

izmantojot Semliki Forest vīrusa (SFV) sistēmu. Vispārējais mērķis šiem pētījumiem ir izpētīt 

šūnu proteīnu lomu vīrusa replikācijas un pašsavākšanās procesā. Turklāt SFV ekspresijas 

sistēma zīdītāju šūnās nākotnē var izrādīties noderīga arī dažādu pretvīrusu preparātu testēšanai 

bez laboratorijas dzīvnieku izmantošanas. 
 

MOLEKULĀRĀ FARMAKOLOĢIJA 

Lai arī šis ir uzskatāms par samērā senu izpētes novirzienu BMC (pirmie pētījumi tika 

veikti jau 2000. gadā), realitātē aktīvu darbību Molekulārās farmakoloģijas jomā visus šos gadus 

veica tikai neliels skaits pētniecisko grupu. Uz doto brīdi institūtā šādus pētījumus veic divas 

pētnieciskās grupas. 
Vēsturiski Dr. J.Kloviņš un viņa studenti bija pirmie, kas BMC veica ar Molekulāro 

farmakoloģiju saistītus eksperimentus. Tā kā 2000. gadā institūtā nebija pieejama nepieciešamā 

infrastruktūra, tad savus pētījumus grupa uzsāka sadarbības projekta ietvaros ar Uppsalas 

Unversitāti. Šī projekta mērķis bija izpētīt Melanokortīna receptoru darbību nodrošinošos 

molekulāros mehānismus, tādēļ būdami kvalificēti molekulārie biologi, BMC darbinieki 

izveidoja virkni mutētu Melanokortīna ceturtā tipa receptoru (MC4R) gēnu. Turpmākajā projekta 

gaitā šie receptori tika farmakoloģiski raksturoti Uppsalas Biomedicīnas centrā. Turpmākajos 15 

gados šī sadarbība ir bijusi ļoti produktīva un veiksmīga, un, tās rezultātā tika radītas 28 kopīgas 
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zinātniskās publikācijas un īstenots ievērojams skaits pieredzes apmaiņas braucienu. Neskaitot 

jau minētos ieguvumus, visas šīs darbības sagatavoja arī nepieciešamo zināšanu bāzi, lai grupa 

varētu uzsākt savus – neatkarīgus pētījumus Molekulārās farmakoloģijas jomā. Pēdējo gadu laikā 

Dr. Kloviņa grupas zinātniskās intereses bija fokusētas uz pētījumiem cilvēka ģenētikas jomā,  
tādēļ viens no viņa vecākajiem zinātniskajiem līdzstrādniekiem – Dr. Fridmanis uzņēmās vadību 

pār vairumu GPCR izpētes virzienu. 
Sākotnēji Dr. A.Leončika grupas pētnieciskā darbība bija saistīta ar proteīnu foldinga, 

proteolīzes, sekrēcijas, degradācijas un mijiedarbības mehānismu izpēti, un objekti, kuros tika 

pētīti visi šie aspekti, variēja no nelieliem proteīniem līdz apjomīgiem proteīnu kompleksiem. 

Tomēr, neskatoties uz lielo dažādību, visas šīs grupas pētnieciskās aktivitātes caurvija viens 

motīvs – proteīnu struktūra, kuras noskaidrošanai šīs grupas pētnieki pielietoja gan 

kristalogrāfiju, gan kodolmagnētisko rezonansi. Pēdējā no minētajām metodēm arī ir saistāma ar 

šīs grupas pirmajiem nozīmīgajiem izgudrojumiem molekulārās farmakoloģijas jomā – 
rekombinantiem, šķīstošiem CCR5 un CXCR4 kemokīna receptoriem. Šo izgudrojumu nozīmi 

visspilgtāk ilustrē fakts, ka tie tika reģistrēti ASV patentu valdē (attiecīgi 2008. un 2010. gadā). 
Neskatoties uz atšķirīgo izcelsmi un noieto pētniecisko ceļu abu šo grupu pētniekiem ir 

vairāki kopīgi - no institūta turpmākās attīstības viedokļa nozīmīgi, mērķi. Abu grupu pārstāvji 

vēlas pozicionēt BMC, kā Latvijas mērogos nozīmīgu medikamentu izstrādes un testēšanas 

centru un tās vēlas izprast farmakoloģisko preparātu iedarbības molekulāros mehānismus.  
Medikamentu izstrāde un testēšana 
Šī tipa pētījumu ietvaros Dr. J.Kloviņa grupa cieši sadarbojas ar vietējiem un ārvalstu 

partneriem, kuru darba mērķis ir izstrādāt uz GPCR-iem mērķētus medikamentus. Šajos 

pētījumos grupas pētnieki, izmantojot zīdītāju šūnu kultūras, veic dažāda tipa farmakoloģiskas 

analīzes. Viens no veiksmīgākajiem šāda tipa pētījumiem tika veikts, strādājot kopā ar OSI 

Karbofunkcionālo savienojumu laboratorijas pētniekiem. Projekta mērķis bija noskaidrot OSI 
sintezēto ķīmisko savienojumu spēju ierosināt cikliskā adenozīna monofosfāta (cAMP) atbildes 

reakciju šūnās, kas ekspresē Hidroksikarboksil skābes (HCAR) vai Adenozīna (ADOR) 

receptorus. Šīs sadarbības pašreizējie rezultāti ietver vienu starptautiski citējamā žurnālā 

nopublicētu zinātnisko rakstu un četrus patentus. Līdzīga tipa analīzes tika veiktas arī ar 

savienojumiem, kuri tika saņemti no Kopenhāgenas Universitātes, GPCR datorizētās 

medikamentu izstrādes grupas vadītāja Asoc.prof. Dāvida Gloriama. Tomēr šajā gadījumā 

nevienai no vielām nepiemita vēlamās farmakoloģiskās īpašības, tādēļ to meklējumi tiek 

turpināti. Samērā nesen BMC pieejamo analītisko metožu klāsts tika papildināts ar vēl vienu 

analītisko sistēmu, kuru praksē ieviesa Dr. J.Kloviņa grupas pētnieki un tālāk attīstīja 

Dr.D.Fridmaņa grupas zinātnieki. Tā ir balstīta uz ģenētiski modificēta histidīna auksotrofa 

rauga S. cerevisiae pielietošanu, kuram humanizēta G-proteīna α subvienība un receptora 
aktivācijas signālceļš ir sajūgts ar histidīna ražošanu. Pielietojot šo sistēmu, ir iespējams īsākā 

laikā paveikt savienojumu aktivitātes plus-mīnus testus, bet tā nav pielietojama savienojumu 

farmakokinētikas izvērtēšanai, jo testos iegūtie rezultāti ievērojami atšķīrās no zīdītāju šūnu 

sistēmās iegūtajiem rezultātiem.   
Dr. A.Leončika grupa savos pētījumos fokusējas uz divu tipu enzīmu aktivitāti 

ierobežojošu vielu meklējumiem: Sortāzes A un matriksa metalloproteināžu inhibitoriem. 

Pirmais no enzīmiem, infekcijas gaitā, kovalenti piesaista baktērijas sieniņas peptidoglikānus pie 

šūnas virsmas proteīniem, tādejādi veicinot baktēriju piesaisti šūnas virsmai un iekļūšanu tajā, no 

kā var secināt, ka jauni tā inhibitori varētu kalpot par jauna tipa antibakteriāliem 
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medikamentiem. Savukārt, otrais degradē ārpus šūnas matriksu, tādejādi veicinot endoteliālo 

šūnu migrāciju, jaunu asinsvadu veidošanos un audzēju gadījumā padarot tos ļaundabīgus, kas 

norāda uz šī enzīma inhibitoru potenciālo pielietojamību pretvēža terapijā. Savos pētījumos 

Dr.A.Leončika grupa pielieto mazmolekulāru savienojumu bibliotēku skrīnēšanas un labāko 

kandidātu uzlabošanas pieeju, kura sevi ir vairākkārtīgi pierādījusi citos šāda tipa pētījumos.  
Gadījumā, ja kādai no grupām izdotos izstrādāt jauna tipa medikamentu, kas veiksmīgi 

izturētu visus klīniskos izmēģinājumus, BMC tiktu starptautiski atzīts kā nozīmīgs 

farmakoloģiskās izpētes centrs, tādejādi kļūstot par pievilcīgu sadarbības partneri gan ārvalstu 

zinātniskās izpētes iestādēm, gan farmācijas uzņēmumiem. Vairumā gadījumu šāda tipa 
atpazīstamība piesaista papildu finansējumu pētniecībai, kas savukārt turpinātu stiprināt 

Molekulrās farmakoloģijas pētniecības virzienu BMC. 
Farmakoloģisko preparātu darbības molekulāro mehānismu izpēte 

Mērķproteīnu darbības molekulāro mehānismu izpētes viens no galvenajiem mērķiem ir 

inteliģenta farmakoloģisko preparātu izstrāde un Mērķproteīnu aktīvās konformācijas 3D 

struktūras pieejamība ievērojami atvieglo šo procesu. Šī iemesla dēļ gan Dr. J.Kloviņa/ Dr. 

D.Fridmaņa, gan Dr. A.Leončika pētnieciskās grupas iegulda vērā ņemamus resursus savu 

pētniecisko objektu molekulārās struktūras noteikšanā. Pirmā no grupām savā pētnieciskajā 

darbībā plaši pielieto virzītās mutaģenēzes un izmaiņu efekta noteikšanas pieeju, kā arī 

rentgenstaru kristalogrāfiju, kamēr otrā fokusējas uz kodolmagnētiskās rezonanses sniegtajām 

priekšrocībām. 

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI UN SASNIEDZAMĀS VĒRTĪBAS 

Indikators 
Rādītājs  

2014. gadā 
 Mērķis  

2020. gadā  
Publikāciju skaits (Web of Science, SCOPUS) (vidēji gadā 

pēdējo 5 gadu periodā) 
32 40 

Publikāciju skaits (Web of Science, SCOPUS)/ zinātnieku PLE 

(vidēji gadā pēdējo 5 gadu periodā) 
0.71 0.9 

Publikāciju citējumu skaits (vidēji pēdējo 5 gadu periodā) 1017 1500 

Aizstāvētas doktora disertācijas (vidēji gadā pēdējo 5 gadu 

periodā) 
1.8 3 

Zinātniskā personāla skaits pilna laika ekvivalenta (PLE) 

izteiksmē 
109 115 

Piesaistīto bakalaura un maģistrantūras studentu skaits 15 25 

Piesaistīto doktorantūras studentu skaits 20 30 

Jauno doktoru skaits 12 16 

BMC zinātnieku dalība lekciju kursos 5 10 

Piesaistītie ārvalstu studenti un zinātnieki 2 6 
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ZINĀTNISKĀS GRUPAS 

CILVĒKA ĢENĒTIKAS UN MOLEKULĀRĀS MEDICĪNAS GRUPA 

 
GRUPAS VADĪTĀJS:  
Jānis Kloviņš,  
asociētais profesors 

Doktora grāds iegūts:  
Leidenes Universitāte, 

Nīderlande, 1999. 

Hirša indekss: 20 (SCOPUS),  
22 (Google Scholar) 

Kopējais publikāciju skaits: 56 

Kopējais patent skaits: 5 

Kopējais citātu skaits:  
1309 (SCOPUS),  
1424 (Google Scholar) 

 
GRUPAS LĪDZVADĪTĀJS:  
Valdis Pīrāgs,  
profesors 

Doktora grāds iegūts:  
Ruhr University Bochum, 
Vācija, 1995. 

Hirša indekss: 13 (SCOPUS) 

Kopējais publikāciju skaits: 52 

Kopējais patent skaits: 1 

 Šīs grupas galvenā prioritāte ir veikt kombinētos 

ģenētikas, farmakogenomikas un funkcionālos pētījumus, lai 

izzinātu cilvēka bioloģiju un noskaidrotu slimību 

patoģenēzes, kā arī zāļu iedarbības mehānismus, liekot 
uzsvaru uz metabolajiem un endokrīnajiem procesiem. 

Balstoties uz biobankas piedāvātajām iespējām un jau 

nodibinātajiem kontaktiem ar slimnīcām un ārstiem, mēs 

veiksim „-omics” pētījumus prioritārajos virzienos ar mērķi 

identificēt zāļu mērķus, kā arī jaunus slimību un ar terapiju 

asociētus biomarķierus. Identificētos marķierus plānots 

raksturot, pielietojot šūnu un dzīvnieku modeļu sistēmas, 

veikt rezultātu klīnisko validāciju un attīstīt diagnostiskās un 

terapijas iespējas. Pirmkārt, pēc ģenētiskajiem pētījumiem, 

kas bija veltīti diabētam, esam pievērsušies 2TD 

farmakogenomikas un zāļu darbības mehānismu izpētei, 

turpinām darbu ar prospektīvas 2TD pacientu kohortas 

veidošanu, un veicam nelielus klīniskus pētījumus. Otrkārt, 

mēs veicam hipofīzes audzēju patoģenēzes pētījumus un vēža 

agresivitātes un terapijas efektivitātes molekulāro 

biomarķieru identifikāciju. Visbeidzot, esam ieinteresēti 

metabolās regulācijas mehānismu izpētē, analizējam tos 

mijiedarbībā ar iekaisuma procesiem adipozajos audos, kā arī 

veicam no pacientu cilmes šūnām izveidoto šūnu modeļu 

raksturošanu attiecībā uz esošiem un jauniem diabēta 

medikamentiem. 
 

Pētījumu kopsavilkums 

2TD terapijas farmakoģenētika un metformīna darbības 

mehānismi 

 Mēs kā pirmie esam publicējuši ar metformīna 
blaknēm saistītu ģenētisku pētījumu, kura ietvaros tika 

parādīta saistība starp diviem ģenētiskajiem variantiem 

(rs628031 un rs36056065) organisko katjonu transportiera 1 
(OCT1/SLC22A1) gēnā un metformīna izraisītām blaknēm no 

VIGDB resursiem atlasītā retrospektīvā pacientu grupā. Šie 

atklājumi norādīja uz metformīna transportieru iesaisti 

metformīna blakņu rašanās procesā. 2007. gadā mēs uzsākām 

prospektīvu novērojumu OPTIMED, pētījumā iesaistot no 

jauna diagnosticētus pacientus ar 2TD (kopumā 486 pacienti) 
un regulāri papildinot datus par katru pacientu ilgstošā 

periodā. Šajā kohortā tika veikta asociācijas analīze, kurā tika 



18 
 

Kopējais citātu skaits: 3152 

(SCOPUS),  

ZINĀTNISKIE DARBINIEKI: 

Pētnieki:  
Liene Ņikitina-Zaķe PhD 
Vita Rovīte PhD 
Ineta Kalniņa PhD 
Ilze Radoviča PhD 
Ilona Mandrika  

Zinātniskie asistenti:  
Petrovska Ramona 

Doktorantūras studenti:  
Linda Zaharenko 
Raitis Pečulis 
Kaspars Megnis 
Ivars Silamiķelis 
Laila Zepa 

Maģistrantūras studenti:  
Ilze Elbere  

Bakalaura studenti:  
Laima Sabīne Jansone 
Rūdolfs Bērziņš 
Daira Silava 
Zane Svikle 
Dainis Kalnačs 

iekļauti vairāk nekā 100 mērķa SNP no septiņiem zināmiem 

metformīna transportieriem (OCT1, OCTN1, OCT3, PMAT, 

MATE1 un MATE2). Trīs OCT2 (SLC22A2) un OCT3 
(SLC22A3) gēnu regulatorajos rajonos esošie ģenētiskie 

varianti (rs3119309, rs2481030 un rs7757336) uzrādīja 

asociāciju ar īstermiņa metformīna terapijas efektivitāti. 

Papildus saistībā ar metformīnu un Sulphonilurea tika 

analizēti ATM, STK11 un virknē 2TD riska lokusos esošie 

varianti, kā rezultātā tika parādītas nominālas asociācijas ar 

2TD terapijas īstermiņa efektivitāti. Šī vērtīgā kohorta ir 

tikusi iekļauta arī virknē pētījumu METGENE konsorcija 

ietvaros, kas apvieno 2TD farmakoģenētikas izpētē iesaistītos 

Eiropas zinātniekus. Kopš 2012. gada mēs esam uzsākuši 

klīniskos pētījumus veselo dalībnieku grupās ar mērķi 

noskaidrot metformīna farmakokinētiku un īstermiņa efektus 

(viena diena līdz nedēļa). Papildus atkārtotiem metformīna 
līmeņa mērījumiem asinīs un urīnā tiek ievākti paraugi 

funkcionālajām analīzēm, piemēram, baltās asins šūnas RNS 

ekspresijas un epiģenētikas pētījumiem, kā arī fēču paraugi 

mikrobioma pētījumiem. Līdz šim ir tikuši iesaistīti 37 

dalībnieki, kas ir ļāvis apstiprināt iepriekš minēto SNP 

ietekmi uz metformīna farmakokinētiku. Mikrobioma analīzē, 

pielietojot 16S rRNS sekvencēšanu, tika noskaidrots, ka pēc 

nedēļas ilgas metformīna lietošanas būtiski samazinās zarnu 

mikrobioma daudzveidība. Līdzīgi, nesen uzsāktā RNS 

sekvencēšana ir ļāvusi identificēt izmaiņas RNS ekspresijas 

profilā metformīna lietošanas ietekmē, kas izceļ ar sirtuīniem 

(SIRT) un glikozes transportu (GLUT) saistītos signālceļus. 

Hipofīzes audzēju attīstības mehānismu, audzēju progresijas 

un terapijas efektivitātes molekulāro marķieru izpēte 
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Klīniski nozīmīgas hipofīzes adenomas (HA) ir reti sastopami labdabīgi audzēji, kas var 

izraisīt nopietnas plaša mēroga komplikācijas, tādējādi pazeminot pacienta dzīves kvalitāti un 

dzīvildzi. Lai gan HA patoģenēze ir tikusi plaši pētīta un ir identificēti specifiski, ar audzēja 

attīstību saistīti onkogēni, audzēju nomācošie gēni, kā arī šūnas cikla regulatori, galvenie HA 

izraisošie ģenētiskie faktori vēl ir neskaidri. Īpaši maz ir zināms par audzēju šūnu dalīšanos, 

invazivitāti, hormonālo aktivitāti un terapijas efektivitāti nosakošajiem faktoriem, kas ir būtiski 

prognostiskie rādītāji efektīva individualizētā terapijas plāna izstrādei. Pētījumi ir balstīti uz Prof. 

Valda Pīrāga iniciētās kohortas pacientiem un bioloģiskajiem paraugiem, kas ir apzināti un vākti 

kopš 2007. gada, iesaistot galvenās HA ārstniecības iestādes Latvijā - Paula Stradiņa Klīniskās 

universitātes slimnīcu (turpmāk - PSKUS) un Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu 

(turpmāk - RAKUS). Pateicoties tam, mēs pētījumā esam iesaistījuši vairumu Latvijā reģistrētos 

HA pacientus. Līdz šim ir iesaistīti 224 pacienti, no kuriem 101 ir konstatēta akromegālija, 68 

hiperprolaktinēmija, 5 Kušinga sindroms un 50 funkcionāli neaktīvas vai neskaidras aktivitātes 

HA. Regulāri ir ievākta visa pieejamā klīniskā informācija, ieskaitot hipofīzes hormonālo 

profilu, perifēro hormonu koncentrācijas, redzes lauka pārbaudes un magnētiskās rezonanses 

datus. Papildus parafīnā ieslēgtajiem audu paraugiem, HA audi no operācijām ievākti arī DNS un 

RNS izdalīšanai un šūnu bioloģijas eksperimentiem. Tā rezultātā ir iegūti 53 HA audu paraugi, 

no kuriem 10 pārstāv somatotrofas, 6 laktotrofas, 34 funkcionāli neaktīvas un 3 neskaidras 

aktivitātes HA. Sākotnēji šī biobanka tika izmantota akromegālijas ģenētiskajiem pētījumiem, 

kurus vēlāk papildināja arī citu HA funkcionālo tipu paplašināta analīze. Pētījumu rezultātā mēs 

esam identificējuši somatostatīna 5. Receptora (SSTR5) polimorfismus rs34037914 un rs642249, 

kas, salīdzinot ar kontroles grupu, ir būtiski asociēti ar akromegālijas attīstību un uzrāda 

ievērojamu ietekmi uz slimības klīniskajām izpausmēm, piemēram, audzēja izmēru, muskuļu 

masas pieaugumu un agrīnu slimības attīstību. Mēs esam izveidojuši, uz Illumina Golden Gate 
metodiku balstītu, testa paneli, kas ietver 96 ģenētiskos marķierus (tagSNP aptverot visu gēna 

rajonu) no SSTR2, SSTR5, DRD2, AIP, MEN1 un GNAS gēniem. Tas veicināja citu 

polimorfismu identificēšanu (tai skaitā arī būtisku līdz šim nezināmu MEN1 rs2959656 
asociāciju ar dažādu HA funkcionālo tipu attīstību) un iepriekš konstatēto SSTR5 gēna 

polimorfismu asociācijas replicēšanu. Lai gan šī pētījumu virziena galvenais mērķis ir identificēt 

HA tumoroģenēzi un to ietekmējošos molekulāros mehānismus, kā arī HA klīnisko un 

patoloģisko variabilitāti, tiek pētīta arī medikamentozo terapiju efektivitāte un adenomu 

pēcrezekciju atjaunošanās riski. Pašreiz klīniskajā praksē pacientiem atkarībā no adenomas 

funkcionālā tipa tiek pielietota uz somatostatīna vai dopamīna receptoriem mērķēta 

medikamentozā terapija. Tā nodrošina adenomu izmēra samazināšanos vien 30 - 50 % pacientu 
un aptuveni vienai trešdaļai pacientu ir novērojama adenomu pēcrezekcijas atjaunošanās, 

neraugoties uz terapiju. To var izskaidrot ar faktu, ka HA patiesībā ir ļoti heterogēna audzēju 

grupa un to sekmīgai terapijai ir nepieciešama kompleksa pieeja. Vispirms ir nepieciešams 

izprast tos molekulāros un celulāros faktorus, kas nosaka HA rašanos un attīstību par klīniski 

nozīmīgu audzēju un pēc tam identificēt piemērotāko biomarķieru kopumu efektīgai terapijas 

prognostiskai. Mēs esam izvirzījuši hipotēzi, ka hipofīzes cilmes šūnas (Sox2+ šūnas) varētu būt 

patoģenētiski saistītas ar HA rašanos, un, ka dažādi adenomu funkcionālie tipi varētu rasties no 
dažādās attīstības stadijās esošām hipofīzes cilmes šūnām. Lai šo hipotēzi pārbaudītu, mēs esam 

izolējuši 38 cilmes šūnām līdzīgu šūnu kultūras no HA audiem. Mēs esam apliecinājuši to 

cilmestību ar Sox2, Oct4, Nanog un CD90 ekspresijas pārbaudēm un veikuši to raksturošanu ar 

dažādiem reālā laika PCR un imunohistoķīmijas testiem, lai novērtētu to izcelsmi (POU1F1, 
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PROP1 EPCAM, GATA2, TEF, PROP1) šūnas tipu un diferenciācijas stadiju (GFAP, S100B, 

GFRA2, CDH1, NES, HESX, ATXN1, GH, PRL, ACTH, TSHB, FSHB, LHB, CGA), kā arī 

esam testējuši citu ar audzēju attīstību saistītu gēnu ekspresiju (CD184, CD133, CD44, CD24, 

CD15, L1CAM, FLK1, QKF, FUT4). 

Metabolo un iekaisuma procesu regulācija adipozajos audos 

 Adipozie audi ir būtiski metabolisma regulatori organismā gan kā efektīvi enerģijas 

uzkrājēji, gan kā bioloģiski aktīvu molekulu-adipokīnu producētāji. Adipozajos audos sintezētie 

adipokīni regulē organisma funkcijas, kuras ir cieši saistītas ar aptaukošanos, sirds-asinsvadu, 
otrā tipa diabēta un hipertensijas slimību riskiem. Adipocītos atbildes funkciju regulācijā svarīgu 

lomu spēlē G-proteīnu saistošie receptori (GPCR). Pēdējā desmitgadē adipocītos un imūnšūnās ir 

atklāti vairāki orfānu GPCR-īso ķēžu brīvo taukskābju (GPR41, GPR43) un 

hidroksikarboksilskābes receptori (HCA1-3R). Iepriekšējo projektu ietvaros pētījumi tika vērsti 

uz minēto GPCR un to ligandu ietekmi uz adipoģenēzi, lipolīzi, adipokīnu sekrēciju un 

iekaisuma procesiem cilvēka preadipocītu/adipocītu un makrofāgu šūnu kultūrās. Mēs parādījām, 

ka HCA receptoru gēnu ekspresija ir būtiski paaugstinās cilvēka preadipocītu adipoģenēzes laikā 

un šo ekspresiju neietekmē HCA receptoru selektīvie ligandi. Iekaisuma stimuli (LPS) 

paaugstina HCA2 un HCA3 receptoru ekspresiju adipocītos un makrofāgos un receptoru ligandu 
klātbūtnē šī ekspresija samazinās. Turklāt HCA receptoru ligandi darbojas kā iekaisuma 

regulatori, samazinot LPS inducēto proinflamatoro (IL-6, TNF-a, IL-8) gēnu ekspresiju 

adipocītos un makrofāgos, daļēji caur NF- B signāla pārneses ceļa inhibēšanu. Sadarbībā ar 

Organiskās Sintēzes Institūtu mēs veicam jaunu un uzlaboto ligandu dizainu un testēšanu, kas 

vērsti uz purīnerģisko, HCA1-3, GPR41 un GPR43 receptoru darbību ar terapeitisko potenciālu 

dislipidēmijas, insulīna rezistences un trombocītu agregācijas ārstēšanā. Nesen mēs iesākām 

projektu pacientu specifisko šūnu modeļu izveidei no adipozo audu cilmes šūnām (ADSC), ar 

mērķi noskaidrot ģenētiskos, molekulāros un šūnu mehānismus, kas izraisa otrā tipa diabēta 

veidošanos. No veselo un diabēta pacientu zemādas adipozo audu biopsijām mēs ieguvām 

homogēnas taukaudu cilmes šūnas. Noskaidrots, ka pacientu specifiskās cilmes šūnu populācijas 

ekspresē mezenhimālām cilmes šūnām raksturīgos virsmas marķierus (CD105, CD90 un CD44) 

un neekspresē hematopoētisko šūnu marķierus (CD45 un CD34), kā arī spēj diferencēties par 

adipocītiem, osteoblastiem, hondrocītiem un neironiem līdzīgām šūnām. Lai noskaidrotu iegūto 

pacientu specifisko šūnu funkcionalitāti un to spēju reaģēt uz pretdiabēta medikamenta-
pioglitazona klātbūtni, mēs diferencējām iegūtās ADSC šūnas par adipocītiem un salīdzinājām to 

gēnu ekspresijas profilu normālos un insulīna rezistences apstākļos. Pacientu specifiskajās šūnās 

TNF-  un TNF- /hipoksijas (1% O2) inducētos insulīna rezistences apstākļos būtiski 

paaugstinās proinflamatoro citokīnu un hemokīnu gēnu ekspresija un samazinās metabolismā 

iesaistīto gēnu ekspresija. Pioglitazons spēj normalizēt TNF- /hipoksijas izraisīto metabolismā 

iesaistīto gēnu ekspresijas samazināšanu un nomākt paaugstināto iekaisuma molekulu gēnu 

ekspresiju. Mēs turklāt novērojām, ka glipikāna 4 (heparāna sulfāta proteoglikāna) ekspresija 

samazinās insulīna rezistences apstākļos, bet būtiski paaugstinās rosiglitazona klātbūtnē. Nesen 

parādīts, ka glipikāns 4 ir jauns adipokīns, kas uzlabo insulīna signāla pārnesi un, nonākot 

asinsritē, iespējams, var modulēt citu šūnu darbību. 
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Nākotnes plāni 

Mūsu pētnieciskās grupas plāni ilgtermiņā ietver specializēšanos sistēmu bioloģijā un 

mūsu mērķis ir kļūt par vienu no vadošajām grupām reģionā molekulārās medicīnas jomā, 

veicinot fundamentālās zinātnes mijiedarbību ar praktisko medicīnu. Mēs plānojam aktīvi 

izmantot nesen izveidotos biobankas un infrastruktūras resursus, tai skaitā, modernas genoma 

pētniecības instrumentus Genoma Centrā, jaunizveidotās šūnu un dzīvnieku laboratorijas, un to 

piedāvātās priekšrocības. Nesenā pagātnē mēs esam īstenojuši virkni ar dažādas tematikas 

asociācijas pētījumiem, iegūstot pieredzi ģenētiskajā un statistiskajā analīzē, kā arī uz šūnu 

modeļiem balstītajos funkcionālos pētījumos. Neraugoties uz pieliktajām pūlēm, šie pētījumi 

nesasniedza augstāko zinātniskās kvalitātes līmeni. Tāpēc tuvākai nākotnei mēs esam noteikuši 

trīs prioritāros virzienus, kuros plānojam veikt kompleksus un detalizētus pētījumus. Gan 

farmakogenomika, gan hipofīzes adenomu ģenētika ir relatīvi mazpētītas jomas, it īpaši, attiecībā 

uz netiešas analīzes metodēm kā VGA pētījumi. Tā, piemēram, 2TD farmakogenomikas jomā ir 

veikts tikai viens VGA pētījums, bet saistībā ar hipofīzes audzējiem šāds pētījums vēl nav veikts. 

Veiksmīgā sadarbība ar klīnikām sniegs mums iespēju validēt atklājumus prospektīvās kohortās, 

tādējādi iegūstot nepieciešamo pamatojumu pirms to klīniska pielietojuma. 

2TD farmakoģenētika un zāļu darbības mehānismu izpēte 

2TD farmakoģenētikas jomā mēs vēlētos pastiprināti izmantot esošās 2TD pacientu 

kohortas, kā arī līdz šim veikto īstermiņa farmakokinētikas pētījumu sniegtās priekšrocības, lai 

papildinātu un attīstītos tālāk par vienkāršu ģenētisko analīzi, veicot kompleksus epiģenētikas, 

ekspresijas un citu biomarķieru pētījumus, piemēram, saimniekorganisma un mikrobioma 

mijiedarbību ar nolūku izzināt faktorus, kas izmaina zāļu iedarbību. Attiecībā uz ģenētiku mēs 

turpināsim attīstīt mūsu un MetGene konsorcija ietvaros izvirzītās hipotēzes attiecībā uz 

metformīna transportieru gēniem, veicot pētījumus 2TD kohortā un farmakokinētikas pētījumu 

grupā, paralēli meklējot replikācijas grupas konsorcija ietvaros. Lai veicinātu mūsu atlasīto 

paraugkopu iekļaušanu nākotnes VGA pētījumos, mēs plānojam veikt sistemātisku abās grupās 

iekļauto dalībnieku genotipēšanu. Metformīna ietekme uz metilēšanu cilvēkos in vivo līdz šim 

nav analizēta, tādēļ kopā ar RNS ekspresijas analīzi visa genoma līmenī (galvenokārt izmantojot 

nākamās paaudzes sekvencēšanas metodes) plānotie eksperimenti farmakokinētikas paraugkopā 

sniegtu iespēju atklāt jaunus metformīna iedarbības mehānismus un jaunus zāļu mērķus. 

Identificētie potenciālie zāļu mērķi (piemēram, sirtuīni (SIRT) saskaņā ar esošajiem 

eksperimentiem) tiks mērķtiecīgi validēti lielākās grupās. Mēs turpināsim eksperimentālo darbu 

pie izvirzītās hipotēzes par metformīna izraisīto mikrobioma izmaiņu saistību ar blaknēm, 

papildus iekļaujot pacientus ar 2TD. Balstoties uz sākotnējiem rezultātiem, mēs plānojam 

eksperimentāli pierādīt metformīna ietekmi uz specifiskām taksonomiskajām vienībām baktēriju 

kultūrās in vitro. Līdzīgi, lai validētu potenciālos metformīna efektus, kas noteikti baltajās asins 

šūnās, šo mehānismi apstiprināšanai specifiskos mērķa audos tiks lietoti peļu modeļi. Rezultātā, 

balstoties uz pētījumos izdarītajiem atklājumiem, varētu tikt attīstīti ģenētiskie un bioķīmiskie 

testi metformīna efektivitātes un tolerances noteikšanai pacientiem ar 2TD. Lai gan šobrīd 

izpētes centrālais mērķis ir metformīns, mēs plānojam pētījumos iekļaut arī citus medikamentus, 

atkarībā no to reprezentācijas OPTIMED kohortā. 
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Hipofīzes audzēju attīstības mehānismu, audzēju progresijas un terapijas efektivitātes 

molekulāro marķieru izpēte. 

Mūsu nākotnes mērķis ir identificēt dažādu HA tumoroģenēzi un diferenciāciju 

noteicošos molekulāros raksturlielumus, kā arī ar audzēja agresivitāti, progresiju un atkārtošanos 

saistītos molekulāros marķierus. Izmantojot pilna eksona un/vai pilna genoma sekvenēšanu, mēs 
analizēsim tumoroģenēzi un paaugstinātu adenomu proliferāciju izraisošas DNS mutācijas. Šim 

pētījumam mēs plānojam izmantot virkni atlasītu audzēju, kuri uzrāda atšķirīgas klīniskas 

īpašības (mikro un makro-adenomas, lēni un ātri augošas, invazīvas un recidīvas adenomas); 

hormonālo aktivitāti (adenomas ar augstu sekretoro aktivitāti) un terapijas efektivitāti 

(medikamentozajai terapijai atsaucīgās un rezistentās adenomas). Salīdzinot somatiskā un 

genomiskā DNS eksomu sekvences dažādos audzēja attīstības posmos, mēs pētīsim HA 

klonalitātes īpašības, lai pārbaudītu klasisko uzskatu par HA monoklonālo attīstību. Līdzīgā 

veidā mēs plānojam iegūt un salīdzināt gēnu transkripcijas profilus no iepriekšminētajiem 

audzējiem, izmantojot RNAseq un jau izveidotos uz TaqMan testu platēm balstītos gēnu 

ekspresijas paneļus. Vēl viens pētījumu virziens, kuru esam uzsākuši un plānojam attīstīt tālāk, ir 

saistīts ar plazmas eksosomu satura analīzi HA pacientos, lai pārbaudītu, vai HA agresivitāte un 

terapijas prognostiskā efektivitāte var tikt noteikta neinvazīvā veidā. Šajos eksperimentos, ar 

nākamās paaudzes sekvenēšanas metodoloģiju, tiks analizēti eksosomu mikroRNS profili un to 

korelācija ar pacientu klīniskajiem datiem. Mēs turpināsim iegūt un pētīt HA cilmes šūnām 

līdzīgo šūnu (CŠL) kultūras ar mērķi analizēt to izcelsmi un diferenciāciju, kā arī izveidot HA 

šūnu modeli, kurā varētu individuāli novērtēt medikamentu efektivitāti un dažādu molekulāro 

marķieru dinamiku. Lai apstiprinātu CŠL tumorālo izcelsmi, mēs salīdzināsim to eksoma 
sekvences ar pacienta genomisko un HA somatisko DNS. Tas mums ļaus saprast, vai iegūtās 

CŠL reprezentē audzēju veidojošās šūnas to agrīnā attīstības stadijā, vai arī tās ir veselas 

hipofīzes cilmes šūnas, kas ir iegūtas operācijas laikā kopā ar audzēja paraugu. Ja CŠL tumorālā 

izcelsme tiks apstiprināta, mēs mēģināsim tās diferencēt par hormonus producējošām šūnām, kas 

izrādītu oriģinālajam audzējam raksturīgās īpašības. Šim mērķim mēs plānojam šūnas apstrādāt 

ar EGF, FGF, B27, insulīnu, hipotalāma hormoniem, SAG, DAPT, BIO, stromālajiem faktoriem, 

hidrokortizonu un oestradiolu. Diferenciācijas process tiks monitorēts ar ELISA un FACS, kā arī 

nepieciešamības gadījumā, dažādās šūnu populācijas tiks atdalītas. Ja tas izdosies, mēs 

izmantosim izveidoto, audzējam līdzīgo šūnu modeļ-sistēmu, lai novērtētu medikamentu 

efektivitāti un dažādu molekulāro marķieru dinamiku. Ņemot vērā jaunās dzīvnieku laboratorijas 

pieejamību, mēs, izmantosim imūndeficītās peles, lai validētu diferenciācijas eksperimentos 

iegūto audzēja šūnu tumorogenitāti un, izmantojot dzīvnieku modeļus, pētītu ar HA saistītos 

tumorogenitātes faktorus. 

Metabolo un iekaisuma procesu regulācija adipozajos audos 

Pamatojoties uz pilotpētījuma veiksmīgajiem rezultātiem, plānots turpināt attīstīt adipozo 

audu un diabēta specifisko šūnu modeļu izveidi, izmantojot cilvēka pluripotentās cilmes šūnas. 

Mēs turpināsim gēnu ekspresijas profila, insulīna signāla pārneses, glikozes uzņemšanā un 

metabolismā iesaistīto molekulu izpēti jau iegūtajās diabēta pacientu specifiskās šūnu kultūrās 

normālos un insulīna rezistences apstākļos. Padziļinātā ģenētiskā analīze, izmantojot nākamās 

paaudzes sekvencēšanu, tiks veikta gēniem, kuru kodētie proteīni uzrāda būtiskas ekspresijas 

izmaiņas eksperimentālajos apstākļos. Mēs turpināsim novērtēt plaši pielietojamo pretdiabēta 
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medikamentu - tiazolidinedionu farmakoloģiskos efektus izveidotajās pacientu specifiskās šūnu 

līnijās. Tāpat tiks pētīta jaunatklātā glipikāna 4 ietekme uz adipocītu funkcijām un insulīna 

signāla pārnesi, kā arī noskaidrots kā pretdiabēta medikamenti modulē glipikāna 4 darbību. 

Zinot, ka lielākā daļa genoma pētījumos identificēto ģenētisko marķieru ir saistīta ar aizkuņģa 

dziedzera beta šūnu funkcijām, mēs turpināsim piemeklēt apstākļus insulīna producējošo šūnu 

izveidei no iegūtajām pacientu specifiskām cilmes šūnām, lai pētītu ģenētiskos, molekulāros un 

šūnu mehānismus, kas noved pie otrā tipa diabēta attīstības. 
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 Pēdējo gadu laikā mūsu veiktie pētījumi bija saistīti ar 

projektiem medicīniskās ģenētikas un mitohondriālās izpētes 

jomā, pārsvarā koncentrējoties uz slimību attīstības 

mehānismu izpēti molekulārajā līmenī. 
 Mūsu sasniegumi zinātnē ir saistīti ar smagu 

neirodeģeneratīvu un neiromuskulāru slimību etioloģijas 

atklāšanu, iekļaujot arī nesenu aktivitāti, kas saistīta ar vīriešu 

neauglības ģenētiku. 
 Mūsu rezultātiem ir bijusi nozīme ne tikai 

fundamentālu zināšanu ieguvei teorētiskā līmenī, bet tie arī 

tika izmantoti rutīnu diagnostikas testu ieviešanā laboratorijās 

Latvijā un Lietuvā. 

Pētījumu kopsavilkums 

Mitohondriālās, neiromuskulārās un neirodeģeneratīvās 

saslimšanas  
 Slimības, kas ir mūsu redzeslokā, ir saistītas ar 

smagiem centrālās nervu sistēmas, perifērās nervu sistēmas 

un muskuļu darbības traucējumiem. Tās ir smags slogs 

slimajiem cilvēkiem, viņu ģimenēm un sabiedrībai.  
 Dažas no tām ievērojami samazina dzīvildzi; visas 

ietekmē motorās un jušanas funkcijas, vienlaikus izraisot 

smagas komplikācijas sirds-asinsvadu un elpošanas sistēmām. 
 Defekti oksidatīvās fosforilēšanas sistēmā (OXPHOS) 

izraisa mitohondriālas slimības, kas var manifestēties jebkurā 

vecumā ar nespecifiskiem klīniskiem simptomiem un 

ārkārtīgi variablu ainu pat vienas ģimenes ietvaros (Wallace, 
1993). Pacientiem ar primāru mitohondriālu patoloģiju parasti 

ir multisistēmu orgānu bojājumus, īpaši audos ar augstāku 

ATF nepieciešamību, piemēram, centrālā nervu sistēma, 

muskuļi, aknas un tml. (Munnich, 1996). Pastāv vairāki 

pamata skrīninga diagnostiskie testi, kam seko sarežģītas 

bioķīmiskās un molekulārās diagnostikas analīzes 

mitohondriālajām slimībām. Negatīvi rezultāti neizslēdz 

mitohondriālās slimības diagnozi, kas ir viens no galvenajiem 

klupšanas akmeņiem diagnostikā. Mūsu iepriekšējo pētījumu 

rezultātā mēs izveidojām mitohondriālo slimību molekulārās 

diagnostikas metodes un ģenētiskās konsultācijas algoritmu. 

Pilna garuma mt-DNS sekvenēšanas metode tika izveidota un 

ieviesta klīniskajā praksē, pieteikts EPO patents metodei. 

Mūsu izpētes objekts, neskaitot mitohondriālas miopātijas, ir 

pārmantotas muskuļu distrofijas. Plecu-iegurņa joslas 

muskuļu distrofija (Limb-Girdle Muscular Dystrophies 
(LGMD)) ir heterogēnu 
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slimību grupa, kas pārsvarā skar iegurņa un plecu joslas muskuļu grupas. LGMD dažādu tipu 

diagnostika ir izaicinājums, kas saistīts ar lielu iesaistīto gēnu skaitu, zināmu tikai hromosomālu 

saistības reģionu. LGMD diagnozes apstiprināšanai veic muskuļu biopsiju, kam seko 
imunohistoķīmiska preparāta krāsošana vai immunblota analīze, kas palīdz izvēlēties gēnu 

molekulārai diagnostikai kā definitīvas diagnozes apstiprinājumam. Sangera sekvenēšana gēnu 

kodējošajiem reģioniem ir visbiežāk lietotā metode, kurai pastāv vairāki ierobežojumi, gēnu 

izmēra un daudzuma dēļ. LGMD diagnostikas uzlabojums tika panākts, izmantojot nākamās 

paaudzes sekvenēšanas tehniku, visa eksoma sekvenēšanu vai mērķa bagātinātu sekvenēšanu. 

Mēs izveidojām LGMD skrīninga komplektu, lai vienlaikus varētu veikt 77 mutāciju analīzi 

dažādos LGMD gēnos. Tas nav noteicoši svarīgi diagnostikai, bet iegūtā informācija par 

mutāciju spektru, ko ieguvām šī pētījuma rezultātā, ir svarīga, lai izveidotu mūsu populācijai 

raksturīgu gēnu paneli LGMD diagnostikai, dodot iespēju labāk analizēt šo heterogēno slimību 

grupu. Latvijas un Lietuvas populāciju biežākās mutācijas tika analizētas, aprēķināta to 

kumulatīvā prevalence un izveidota diagnostiskā paneļa stratēģija, paralēli tam ir izveidota 

pacientu, kuriem ir LGMD, DNS biobanka (n=100). 
Esenciālais tremors (ET) ir viena no izplatītākajām kustību traucējumu slimībām, kuru 

raksturo simetriska posturālā vai kinētiskā trīce, kas skar plaukstas un rokas, retāk citas ķermeņa 

daļas: galvu, seju, mēli un kājas. ET ir pārmantota slimība galvenokārt ar autosomāli dominanto 

iedzimšanas tipu. Tomēr par ET izraisīšanu atbildīgie gēni vēl nav identificēti. Iepriekšējo 

pētījumu laikā mēs esam izveidojuši abu tipu – ģimenes un neskaidras izcelsmes ET Latvijas 

pacientu DNS banku. Mēs esam veikuši arī vairākus replikatīvus pētījumus par kandidātgēniem 

ET pacientu un populācijas kontroles grupās, tomēr apstiprināt gēnu saistību ar ET nav izdevies. 

Neauglība 

Neauglība (tiek definēta kā nespēja panākt grūtniecību gada laikā, pārim dzīvojot 

dzimumdzīvi un nelietojot kontracepcijas līdzekļus) ir pasaulē ļoti izplatīta parādība. Tā skar ap 

15% pāru, tādējādi pārsniedzot dažādas plaši izplatītas slimības (kā cukura diabēts, u.c.). Tādēļ 

neauglības efektīva diagnostika un ārstēšana ir ārkārtīgi svarīga. “Vīrieša faktors” jeb samazināta 

spermas kvalitāte ir vienīgais vai kopā ar sievietes ginekoloģiskām problēmām pavadošais 

iemesls neauglībai aptuveni pusē neauglības gadījumu. Taču spermatozoīdu produkcijas 

(spermatoģenēzes) bioloģisko procesu pašreizējā vājā izpratne liedz noteikt precīzu diagnozi un 

ordinēt efektīvu ārstēšanu apmēram 50% vīriešu neauglības gadījumu, kad netiek konstatēts 

pazeminātas spermas kvalitātes iemesls. Daudzos gadījumos spermas klīniskā analīze uzrāda 

samazinātu spermatozoīdu kustīgumu, vai samazinātu spermatozoīdu normālas morfoloģijas 

procentuālo daudzumu, un mūsu pašreizējās reproduktīvās sistēmas bioloģijas un fizioloģijas 

ierobežotā izpratne liedz iespēju izskaidrot šo parādību iemeslus. 
Mūsu iepriekšējo pētījumu gaitā mēs izstrādājām citoķīmisku testu ar Toluidīna zilo 

spermatozoīdu hromatīna konformācijas novērtēšanai, un pierādījām tā noderību vīriešu auglības 

potenciāla uzlabotas izvērtēšanas diagnostikā. Kopā ar citām pētnieku grupām pasaulē, ieteicām 

iekļaut spermatozoīdu hromatīna konformācijas izvērtēšanas testus starp rutīnas testiem vīriešu 

neauglības diagnostikas algoritmā. Papildus šiem pētījumiem, mūsu grupa piedalījās ES projektā, 

kas iekļāva 7 Eiropas valstis (1999-2010), kura mērķis bija novērtēt jaunu vīriešu no vispārējās 

populācijas reproduktīvo veselību Eiropā. Vairākas publikācijas par šī pētījuma rezultātiem jau ir 

publicētas, citas tiek gatavotas. Rezultāti uzrāda reģionālas atšķirības, bet dati ir ļoti satraucoši: 

10-45% jaunu vīriešu Eiropas valstīs (vecums 19-29 gadi) no vispārējām populācijām 
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(neselektēta populācija) uzrādīja ļoti zemu spermas kvalitāti, kas visdrīzāk izsauks neauglības 

problēmu. Un tikai 15-50% (atkarībā no valsts) jaunu vīriešu uzrādīja ļoti labu spermas kvalitāti. 
Papildus tam, salīdzinot ar spermas kvalitāti auglīgiem vīriešiem, jauniem vīriešiem no 

vispārējās neselektētas populācijas bija izteikti zemāki spermas kvalitātes rādītāji.  
Šo pētījumu ietvaros tika veikti arī pētījumi par androgēnu un gonadotropīnu receptoru 

polimorfismu, un to saistību ar vīriešu auglību, sēklinieku apjomu, un citiem reproduktīvajiem 

parametriem. Šobrīd tiek veikti to gēnu pētījumi, kas piedalās spermatozoīdu kustīguma 

funkcijas regulācijā, spriežot pēc pētījumiem uz dzīvniekiem. Dati par šo gēnu saistību ar 

spermatozoīdu kustīgumu cilvēkiem līdz šim nav pieejami. 

Nākotnes plāni 

Nākotnes perspektīvas attiecībā uz mitohondriālām, neiromuskulārām un neirodeģeneratīvām 

slimībām  

Grupas ilgtermiņa ambiciozs mērķis ir kļūt par mitohondriālo un 
neiromuskulāro/deģeneratīvo slimību diagnostikas centru, nodrošinot OXPHOS analīzi muskuļu 

biopsijas audiem un neinvazīvu analīzi perifēro asiņu leikocītiem.  
Mūsu mērķis ietver jaunu DNS diagnostikas metožu izveidošanu mitohondriālās 

patoloģijas diagnostikai, neiromuskulāro slimību diagnostikai (LGMD, miotoniskās distrofijas, 

spinocerebellārās ataksijas u.c.). Cita virziena nākotnes perspektīva ir saistīta ar neseniem 

atklājumiem sistēmas bioloģijā, kas ir ļoti pievilcīgs izpētes objekts molekulārajiem biologiem. 
Mums ir hipotēze, ka virtuāla muskuļa un mitohondrija sistēmas attīstība palīdzēs mums plānot 

funkcionālo eksperimentu dizainus nākotnē. 
Nākotnes perspektīvu ziņā, mums ir jāpabeidz šādi pasākumi. Mitohondrialo slimību 

modeļu veidošana citoplazmatisko hibrīdu (cybrid) šūnu līnijās, sapludinot mitohondriju 

bagātinātus trombocītus ar mitohondriju deficītām šūnām. Tas ļaus mums ekspresēt atlasītus 

mitohondriju DNS (mtDNA) variantus (patogēnās mutācijas un nekaitīgus polimorfismus) ar 

fiksētu kodola DNS (nDNA) fonu. Iegūtie šūnu modeļi tiks izmantoti pētījumiem par konkrēto 

mtDNS variantu radītajām bioloģisko īpašību izmaiņām. 
Vairākas ģimenes, kas cieš no ET un NMD tika izvelētas nākamās paaudzes (eksoma) 

sekvenēšanai. Iekļaušanas kritēriji bija: vairāki slimības skartie ģimenes locekļi (ne mazāk kā 3); 

vismaz trīs slimības neskarti ģimenes locekļi starp pirmās pakāpes radiniekiem; fenotips ar 

izmērāmiem (nevis subjektīviem) simptomiem; veikts pilnīgais vielmaiņas, citoģenētiskais un 

molekulārais diagnostikas izmeklējums. Pilnā eksoma sekvenēšana tika pabeigta, un sākotnējā 

datu analīze neatklāja mutācijas gēnos, kas iepriekš uzrādījuši saistību ar ET. Katrai no ģimenēm 

tika izvēlēti aptuveni 10 gēni, kuriem tika novērota mutācijas segregācija ar fenotipu. Turpmāk 

tiek plānots veikt proteīna funkcionālu analīzi un ekspresijas izvērtējumu, lai apzinātu to lomu 

slimības attīstībā. 

Neauglības izpētes nākotnes plāni 

Izmantojot iegūtos datus no Eiropas pētījumiem par jaunu vīriešu no vispārējām 

populācijām reproduktīvo funkciju, tai skaitā spermogrammu, hormonālos datus, un datus par 

dzīvesveida faktoriem, izpētīt, vai ģenētiskie/etniskie, dzīvesveida vai vides faktori (vai 
mijiedarbība starp tiem) ir atbildīgi par konstatētajām reģionālajām atšķirībām reproduktīvās 

veselības parametros dažādās Eiropas valstīs. Ilgtermiņa mērķis ir saprast mehānismus, kas 
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palīdzētu izstrādāt stratēģijas vīriešu reproduktīvās veselības turpmākas pasliktināšanās 

novēršanai/apturēšanai (labākajā gadījumā – uzlabošanai), kā arī pieaugošo tādu reproduktīvās 

sistēmas saslimšanu kā kriptorhisma, hipospādijas, u.c. profilaksei un ārstēšanai.  
Lai sasniegtu šo mērķi, mēs plānojam izpētīt dažādu organisko un neorganisko 

piesārņotāju (kā ftalāti u.c.) ietekmi uz vīriešu reproduktīvās embrionālās sistēmas attīstību. Šo 

piesārņojumu izsauc modernā industrializācija, un visticamāk, tie ir viens no galvenajiem 

faktoriem, kas izraisa vīriešu reproduktīvās veselības pasliktināšanos. Kā pierāda pētījumi uz 

dzīvniekiem, tie izraisa endokrīnus traucējumus 8-12 gestācijas nedēļā, taču cilvēku pētījumi nav 

pieejami. Šādi pētījumi varētu novest pie ieteikuma aizliegt šo piesārņotāju izmantošanu dažādās 

industriālās ražošanās, tai skaitā pārtikas ražošanā (iesaiņojumos, u.c.). Savukārt iegūtie dati par 

gonadotropīnu receptoru variantiem un to saistību ar reproduktīvo hormonu līmeni un spermas 

kvalitātes rādītājiem pieprasa turpmākus pētījumus, kas ļautu izstrādāt dažādās ārstēšanas 

stratēģijas: iespēju selektēt tos pacientus, kam būtu indicēta gonadotropīnu terapija vai citi 

terapijas veidi, jo pašlaik parasti tiek pielietotas empīriskas ārstēšanas metodes bez skaidriem 

diagnostiski-ārstnieciskiem kritērijiem. Iegūtie dati par mijiedarbību staro hormoniem, to 

receptoriem un spermas parametriem ir daudzsološs bioloģisks pamats precīzāku diagnostisko 

kritēriju, ārstniecības algoritmu un terapijas iespēju izstrādei. 
  



31 
 

 
FINANSĒJUMA AVOTI (2012-2015) 

2015-2017: Taivānas-Latvijas-Lietuvas sadarbības projekts „ Mitohondriālo slimību funkcionālā 

modeļa izveide un biomarķieru atlase” (projekta partneris) 
2015-2016: Latvijas Zinātnes padomes grants Nr. 233/2012 “Plazmas membrānas Ca2+ 

ATFāzes 4 funkcionālās diagnostikas nozīme vīriešu neauglībā.” (projekta vadītājs) 
2014-2015: ERAF projekts Nr. 2014/0021/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/058 “Jaunu in vitro 

diagnostikas un prognostiskas līdzekļu izstrāde individualizētai audzēju un mitohondriālo 

saslimšanu ārstēšanai” (apakšprojekta vadītājs) 
2013-2015: ESF projekts Nr. 2013/0023/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/037 “Pretvēža terapijas 

rezistences molekulāro un celulāro mehānismu izpēte” (projekta dalībnieks) 
2011-2013: ERAF projekts Nr. 2010/0223/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/025 “Iedzimtu 

neiromuskulāro slimību jaunu diagnostisko testu izstrade” (projekta vadītājs) 
2010-2014: Latvijas Zinātnes padomes sadarbības projekta Nr. 10.0010 "Slimību etioloģijas, 

patoģenēzes un cilvēka novecošanas procesu ģenētiska izpēte Latvijas populācijā", 

apakšprojekts: “Esenciālā tremora iedzimtības mehānismu izpēte” (apakšprojekta vadītājs) 
2009-2012: Latvijas Zinātnes padomes grants Nr. 09.1115 “Riska faktoru nozīme Latvijas 

populācijā nesindromālas aukslēju, lūpas un/vai aukslēju šķeltnes attīstībā” (projekta vadītājs) 
 

GRUPAS KOPĒJAIS FINANSĒJUMS (IESKAITOT ALGAS, 2014): 76 384 € 

SADARBĪBAS PARTNERI: 

Mitohondriju pētījumi 

Prof. Egils Stalidzāns, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Informāciju tehnoloģiju 

fakultāte, Datoru sistēmu katedra, profesors, vadošais pētnieks; Latvijas Universitāte, 

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts, vadošais pētnieks, sistēmas bioloģija.  
Dr. Kristaps Jaudzems, Latvijas Organiskās Sintēzes institūts, vadošais pētnieks, kodolu 

magnētiskās rezonanses analīze. 
Dr. Daiga Bauze, Bērnu klīniska universitātes slimnīca, Medicīniskas ģenētikas klīnika, 

klīniskais ģenētiķis. 
Prof. Svetlana Limborska, Molekulāras Ģenētikas institūts, Maskava, Krievijas Federācija, 

nodaļas vadītāja, populācijas ģenētika. 
Prof. Chia-Wei Liou, MD, Kaohsiung Chang-Gung memoriāla slimnīca un Chang-Gung 
universitāte, Kaošuņa, Taivāna, Neiroloģijas nodaļas profesors, Insulta centra direktors, sibrīdu 

šūnu modeļi. 

Neiromuskulārās saslimšanas  

Prof. Algirdas Utkus, Viļņas universitātes slimnīcas Klīnika Santariškių, Medicīniskas ģenētikas 

centrs, Lietuva, klīniskais ģenētiķis. 
Dr. Maruta Solvita Naudiņa, P.Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Neiroloģijas klīnika, 

neirologs 
Dr. Sergejs Isajevs, Latvijas Universitāte, Medicīnas fakultāte, Patoloģijas katedra, docents, 
patoloģija. 

 



32 
 

Medicīniskā ģenētika  

Prof. Elisabeth Mangold, Bonnas universitātes klīnika, Biomedicīnas centrs, Cilvēka ģenētikas 

institūts, Vācija, šķeltņu pētījumi. 
Prof. Ron A. Wevers, Naimegenas Radbouda universitāte, Nīderlande, profesors, iedzimto 
metabolisko un mitohondriālo saslimšanu pētījumi. 
Prof. Alexandre R. Vieira Pitsburgas universitātes Stomatoloģijas koledža, klīnisko pētījumu un 

studējošo pētījumu direktors, šķeltņu pētījumi 
Dr. Linda Piekuse, Rīgas Stradiņa universitāte, Cilvēka molekulāras ģenētikas laboratorija, 

kardiomiopātijas pētījumi. 
 

DALĪBA STARPTAUTISKĀS BIDRĪBĀS, KOMITEJĀS UN REDKOLĒĢIJĀS: 

Baiba Lāce: Reto slimību komitēja, Eiropas pētījumu un infrastruktūras centrs (European 

Research and Infrastructure Centre, ERIC). 
Baiba Lāce:  Nacionālaia plāna reto slimību jomā darba grupas dalībniece, LR Labklājības 

ministrija. 
Juris Ērenpreiss, Eiropas Androloģijas akadēmijas īstenais loceklis.  
Juris Ērenpreiss, “Andrology’ (Wiley Online Library) žurnāla redakcijas kolēģijas loceklis. 
 

10 REPREZENTATĪVAS PUBLIKĀCIJAS (2005-2015) 

1. Tsarev I, Bungum M, Giwercman A, Erenpreisa J, Ebessen T, Ernst E, Erenpreiss J. 
Evaluation of male fertility potential by Toluidine Blue test for sperm chromatin structure 
assessment. Hum Reprod. 2009 Jul; 24(7):1569-74. doi: 10.1093/humrep/dep068. Epub 
2009 Mar 21. 

2. Erenpreiss J, Tsarev I, Giwercman A, Giwercman Y. The impact of androgen receptor 
polymorphism and parental ethnicity on semen quality in young men from Latvia. Int J 
Androl. 2008 Sep; 31(5):477-82. Epub 2007 Oct 3. 

3. Erenpreiss J, Bungum M, Spano M, Elzanaty S, Orbidans J, Giwercman A. Intra-
individual variation in sperm chromatin structure assay parameters in men from infertile 
couples: clinical implications. Hum Reprod. 2006 Aug; 21(8):2061-4. Epub 2006 May 9. 

4. Erenpreiss J, Spano M, Erenpreisa J, Bungum M, Giwercman A. Sperm chromatin 
structure and male fertility: biological and clinical aspects. Asian J Androl. 2006 Jan; 
8(1):11-29. Review. 

5. Gardeitchik T, Mohamed M, Fischer B, Lammens M, Lefeber D, Lace B, Parker M, Kim 
KJ, Lim BC, Häberle J, Garavelli L, Jagadeesh S, Kariminejad A, Guerra D, Leão M, 

Keski-Filppula R, Brunner H, Nijtmans L, van den Heuvel B, Wevers R, Kornak U, 
Morava E. Clinical and biochemical features guiding the diagnostics in neurometabolic 
cutis laxa. Eur J Hum Genet. 2014 Jul; 22(7):888-95. 

6. Vieira AR, Pliss L, Pelnena I, Krumina A, Baumanis V, Lace B. Mitochondrial DNA 
origins of the Latvian clefting population. Mitochondrion. 2011 Mar; 11(2):357-9.  

7. Stavusis J, Inashkina I, Jankevics E, Radovica I, Micule I, Strautmanis J, Naudina MS, 
Utkus A, Burnyte B, Lace B. CAV3 gene sequence variations: National Genome 
Database and clinics. Acta Neurol Scand. 2015 Jan 28.  

8. Jackson TR, Salmina K, Huna A, Inashkina I, Jankevics E, Riekstina U, Kalnina Z, 
Ivanov A, Townsend PA, Cragg MS, Erenpreisa J. DNA damage causes TP53-dependent 



33 
 

coupling of self-renewal and senescence pathways in embryonal carcinoma cells. Cell 
Cycle. 2013 Feb 1; 12(3).  

9. Radovica I., Inashkina I., Smeltere L., Vitols E., Jankevics E. Screening of 10 SNPs of 
LINGO1 gene in patients with essential tremor in the Latvian population. Parkinsonism 
Relat Disord. 2012 Jan; 18(1):93-5. Epub 2011 Jul 7. 

10. Inashkina I., Radovica I., Smeltere L., Vitols E Jankevics E. 2008. Case-control study of 
essential tremor patients in Latvia. European Journal of Neurology, 2008 Sep; 15(9):988-
90. Epub 2008 Jul 10. 

  



34 
 

MOLEKULĀRĀ MIKROBIOLOĢIJA UN SAIMNIEKORGANISMA-PATOGĒNA 

MIJIEDARBĪBA 

 

GRUPAS VADĪTĀJA: 
Renāte Ranka, PhD 
 
Doktora grāds iegūts: 
Latvijas Universitāte, Rīga, 2004 

Hirša indekss: 4 (SCOPUS) 

Kopējais publikāciju skaits: 18 

Kopējais citātu skaits:  
85 (SCOPUS) 

ZINĀTNISKIE DARBINIEKI: 

Pētnieki:  
Inta Jansone, PhD 
Liāna Pliss, PhD 

Zinātniskie asistenti:  
Jānis Ķimsis 
Alisa Kazarina 
Viktorija Igumnova 

Doktorantūras studenti: 
Ilva Pole 
Valentīna Čapligina 
Egija Zole 

Maģistrantūras studenti: 
Kārlis Vilks 
Alma Eihentāle 

Bakalaura studenti: 
Janis Pjalkovskis 
Laura Hippe 

 Mūsu grupas galvenais pētījumu virziens ir 

medicīniski svarīgu mikroorganismu dažādu bioloģisko 

funkciju molekulāro mehānismu izpēte ar īpašu uzsvaru uz 

patogēnu-saimniekorganisma mijiedarbības procesiem. 

Pirmkārt, mēs esam ieinteresēti paplašināt mūsu izpratni par 
tuberkulozes (TB) patogenēzi, šīs slimības transmisijas 

procesu, kā arī uz mehānismiem, kas ir Mycobacterium 
tuberculosis zāļu rezistences pamatā. Nesen mūsu grupa tika 

iesaistīta paleopatoloģijas pētījumos ar mērķi atklāt 

savstarpēji saistītos M. tuberculosis un cilvēka evolūcijas 

procesus. Otrkārt, mēs veicam dažādu faktoru, kas nodrošina 

medicīniski svarīgu ērču pārnēsāto infekcijas slimību 

izplatību Eiropā, izpēti, un šie pētījumi ir sasitīti ar dažādu 

ērču pārnēsāto slimību ģenētiskiem, epidemioloģiskiem un 

bioloģiskiem aspektiem. Treškārt, mūs interesē tādu procesu 

izpētē, kas veicina latentu infekciju reaktivāciju cilvēka 

novecošanas laikā, tai skaitā imūnnovecošanās, kā arī 

gēnētiskas predispozīcijas infekcijas slimībām (klīniskā 

tuberkuloze) iespējamo faktoru atklāšana. 

Pētījumu kopsavilkums 

Mycobacterium tuberculosis genotipēšana un filoģenētiskā 

analīze 
 TB vidējā incidence Latvijā ir 40 gadījumi uz 100 000 

populācijas. Kopumā 2013. gadā tika reģistrēti 776 TB 

gadījumi (38,3 uz 100 000). Diemžēl Latvija ir viena no 

valstīm, kur bieži diagnosticē multizāļu rezistences TB 

(MDR-TB) gadījumus. Līdz ar to ir nepieciešami 

biomedicīniskie pētījumi, lai noskaidrotu M. tuberculosis zāļu 

rezistences un izplatīšanās mehānismus. M. tuberculosis 
celmu genotipēšanas iespējas ir pilnveidojuši TB kontroles 

pasākumus. M. tuberculosis izolāti ar identiskiem DNS 

profiliem ir epidemiologiski saistīti un var norādīt uz neseno 

transmisiju. Ja molekulārās genotipēšanas tehnologija tiek 

pielietota atsevišķu TB uzliesmojumu vai neparastu klasteru 
gadījumu izpētei, var tikt identificētas personas ar savstarpēji 

saistītiem M. tuberculosis celmiem, kas savukārt var norādīt 

uz svarīgiem faktoriem transmisijas procesā. Mūsu pētījumi ir 

apstiprinājuši molekulārās genotipēšanas lietderīgumu MDR-
TB celmu izsaukto saslimšanas uzliesmojumu gadījumu 

epidemioloģiskajā izsekošanā un nodrošināja pierādījumus 

par nozokomiālās TB transmisijas esamību. Epidemioloģisko 

datu  
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un attiecīgu celmu genotipēšanas datu savstarpēja sasaistīšana palīdz atklāt tādus apstākļus, kas 

ir labvēlīgi aktīvai TB transmisijai, kā arī norāda uz tādiem M. tuberculosis celmiem, kam piemīt 

izteiktas transmisijas īpašības vai arī spējas izraisīt īpaši nelabvēligās slimības formas. Ir 

pierādīts, ka MDR-TB nozokomiālā transmisija ir nopietns multirezistences izplatības riska 
faktors, un tas ir saistīts ar M. tuberculosis Beijing genotipu. 

Multizāļu rezistentā tuberkuloze (MDR un XDR) ir ne tikai grūti ārstējamā slimība, kas ir 

nopietns šķērslis tuberkulozes kontrolei visā pasaulē, bet arī kritiskā problēma mūsdienu 

veselības aprūpē. Dažādi M. tuberculosis genotipi no TB klīniskiem izolātiem tika intensīvi pētīti 

mūsu laboratorijā ar mērķi atklāt mutācijas, kas nosaka TB celmu zāļu rezistenci, kā arī lai 

raksturotu Latvijā cirkulējošo M. tuberculosis celmu izplatību. Pētījumi par aminoglikozīdu, tādu 

kā kanamicīns, amikacīns un streptomicīns rezistences mutāciju klātbūtni TB klīniskos izolātos 

Latvijā, ir parādījuši, ka eksistē plašs polimorfismu spektrs aminoglikozīdu rezistences gēnos, 

tādos kā rrs, eis, rpsL un gidB. Turklāt šie rezultāti norāda, ka atsevišķu M. tuberculosis gēnu 

mutāciju attiecināšana uz zāļu rezistences fenotipu ir noteikti jāveic saistībā ar konkrētām celmu 

ģenētiskām līnijām. 

Ērču pārnēsāto patogēnu genotipēšana un filogenētiskā analīze 

Ērču pārnēsātās slimības ir infekcijas slimības, ko izsauc vairākas baktērijas, vīrusi un 

protozoji, tā ir globāla veselības problēma. Ņemot vērā faktus, ka ērču pārnēsāto infekcijas 

slimību gadījumu skaits Eiropā pieaug un to ģeogrāfijas areāli paplašinās, šo fenomenu izpēte 

kļūst īpaši svarīga, lai spētu paredzēt nākotnes uzliesmojumus un prognozēt slimības patogēnu 

un to vektoru izplatību. Šo jautājumu risināšanai ir veikta dažādu ērču pārnēsāto patogēnu 

prevalences izpēte ērcēs, kas tika savāktas no migrējošiem putniem, jo migrējošie putni kalpo kā 

saimniekorganismi un tālo distanču vektori vairākiem ērču pārnēsātiem infekcijas aģentiem. 

Šajos pētījumos ar molekulāro metožu palīdzību tika detektēti dazādi ērču pārnēsātie patogēni. 
Ērču paraugos ir pārbaudīta Laima slimības spirohetu, Anaplasma phagocytophilum, Rickettsia 
spp., un Babesia spp. klātbūtne. Borrelia burgdorferi DNS tika konstatēta 18% no ērču 

paraugiem, Anaplasma phagocytophilum DNS - 2% ērču, R. helvetica - 12%, un Babesia spp. 
patogēni - 4% ērču paraugu. Svarīgi, dažādu patogēnu koinfekcija, ieskaitot vairāku Borrelia 
sugu jaukto infekciju, ir noteikta 20% Ixodes ērču nimfu un 3% larvu paraugos. Tālāk tika pētīta 

ērču encefalīta vīrusa (TBEV) klātbūtne migrējošo putnu ērču paraugos. Šajā pētījumā TBEV 

RNS ir konstatēta 14% I. ricinus ērču paraugos, kas tika ievākti no dažādu sugu putniem. Šie 

rezultāti norāda, ka migrējošie putni var būt iesaistīti medicīniski svarīgu zoonožu cirkulācijas un 

izplatības procesos Eiropā. Šādu ērču pārnēsāto patogēnu prevalences datu pieejamība, 

kombinējot tos ar vektoru filoģeogrāfisko analīzi, var palīdzēt izskaidrot ērču pārnēsāto slimību 

areāla izplešanās fenomenu un izprast apkārtējās vides faktoru ieguldījumu ērču pārnēsāto 

patogēnu transmisijas ciklu uzturēšanā Eiropā. 
Sadarbībā ar veterinārārstiem, mūsu laboratorijā tika pētīta iespējamā sakarība starp 

Anaplasma phagocytophilum seroprevalenci suņiem un Ixodes ricinus un Ixodes persulcatus 
ērču izplatību Latvijā. Ir parādīts, ka A. phagocytophilum seroprevalences līmenis suņiem ir 

līdzīgs kā citās Eiropas valstīs. Turklāt, A. phagocytophilum DNS ir izdevies amplificēt četros no 

12 seropozitīvo suņu ādas biopsiju paraugiem. Visas iegūtās sekvences uzrādīja 10% līdzību ar 

A. phagocytophilum cilvēka izolāta prototipa sekvenci. Līdz ar to var secināt, ka Latvijas suņiem 

ar atbilstošu klīnisko ainu ir jāveic pārbaude uz suņu granulocitāro anaplazmozi, it sevišķi I. 
ricinus ērču endēmiskos rajonos. Vēlāk, sadarbībā ar veterinārārstiem mēs izpētījām un 
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nopublicējām pirmo apstiprināto suņu babeziozes gadījumu Latvijā. Šis rezultāts apstiprināja 

suņu babeziozes areāla paplašināšanos Eiropā. 

Patogēna-saimniekorganisma mijiedarbības izpēte 

Ir svarīgi izzināt mehānismus, kas ļauj baktērijām uzturēt pastāvīgu infekciju zīdītāju 

organismā. Tiek uzskatīts, ka Laimboreliozes spirohētas ārējās virsmas proteīniem (outer surface 

proteins, OSPs) piemīt galvenā loma procesos, kas ļauj baktērijām kolonizēt saimniekorganisma 

vidē. Šie proteīni var tikt iedalīti trijās atsevišķās grupās atbilstoši to galvenai funkcijai: (i) 

saistīšanās ar ekstracelulāro matriksu, (ii) izvairīšanās no saimniekorganisma imūnās atbildes un 

(iii) izdzīvošana ērces vidē. Dziļākā izpratne par B. burgdorferi patogenēzes molekulāriem 

mehānismiem mums dotu iespēju izstrādāt jaunus laimboreliozes diagnostikas, terapeitiskos un 

profilakses līdzekļus. Lai veicinātu jaunu terapijas un profilakses stratēģiju attīstību, ir 

noskaidrotas vairāku PFam54 ģimenes proteīnu kristālstruktūras. Katra proteīna kristālstruktūra 

ir analizēta, lai noskaidrotu iespējamās ligandu/receptoru saistīšanās vietas. Paralēli šim darbam, 

ir parādīta himero vīrusveidīgo daļiņu izveide, saplūdinot B. burgdorferi fibronektīnu saistošā 

BBK32 proteīna fragmentu ar hepatīta vīrusa B proteīnu. Pētījumos ir konstatēta fibronektīnu 

saistīšanas funkcijas saglabāšana un šo daļiņu intracelulārā transdukcija BHK-21 šūnās, iesaistot 

šūnas endocitozes mehānismus. Šis rezultāts parāda, ka šāda mērķtiecīgā nanodaļiņu 

molekulārās inženierijas pieeja var tikt izmantota kā unikālā platforma patogēna-
saimniekorganisma mijiedarbības pētījumos. 

Molekulārā gerontoloģija  

Galvenais pētījumu virziens ir telomēru-telomerāzes kompleksa un mitohondriju funkciju 

izzināšana saistībā ar cilvēka novecošanās procesiem. Ir zināms, ka gan telomēru struktūras un ar 

tiem saistītā nukleoproteīnu kompleksa izmaiņas, gan arī mutāciju un heteroplazmijas 

akumulēšanās mitohondriālā genomā ir svarīgi mehānismi, kas spēlē lielu lomu šūnu 

novecošanās procesos. Pirmkārt, mēs izpētījām heteroplazmijas biežumu mitohondriāla genoma 

hipervariablā segmentā I (mtDNS HVS-I) un tā iespējamo saistību ar novecošanos Latvijas 

populācijā. Heteroplazmija tika novērota 91 no 300 indivīdiem, kas sastāda 30,3%. 

Heteroplazmijas biežums Latvijas populācijā trijās vecuma grupās bija neviendabīgs: 

heteroplazmiju biežāk novēroja vecākiem indivīdiem dažādās mtDNS HVS-I pozīcijās salīdzinot 

ar kontroles grupu, un novērotās atšķirības bija statistiski ticamas. Mūsu rezultāti parādija, ka ar 

vecumu saistītās izmaiņas mtDNS genomā ir filogenētiska pamata-atkarīgas: indivīdiem, kas bija 

vecāki par 90 gadiem, mtDNS heteroplazmija bija sastopama retāk, nekā kontrolei, salīdzinot ar 

U haplogrupu (OR=0.051, 95% CI=0.005–0.511, p=0.011). Tomēr, visticamāk, lielākā daļa 

faktoru, kas var ietekmēt mtDNS heteroplazmijas līmeni analizētos paraugos, vēl ir neatklāta. 

Mēs varam prognozēt, ka daļa heteroplazmijas gadījumu varētu būt attiecināma uz mijiedarbību 

ar kodola ģenētiskiem faktoriem, mitohondriāliem gēniem un ārējās vides faktoriem ieskaitot 
hroniskās infekcijas slimības. 

Tālāk, mūsu grupā tika pētīta telomēru garuma dinamika mononukleārajās asins šūnās 

(MNC) salīdzinājumā ar sumāro telomēru garumu leikocītos (WBC) dažādās vecuma grupās. Šī 

pētījuma rezultāti parādīja telomēru garuma statistiski ticamas atšķīrības starp kontroles grupu 

(indivīdi vecumā no 20-40 gadiem) un vecākiem indivīdiem (vecumā virs 60 un 90 gadiem); 

telomēru garuma atšķirība starp šīm grupām bija aptuveni 1037 bp (14.5%). Vismazākā telomēru 

garuma variabilitāte bija novērojama ilgdzīvotāju grupā. Tika novērota arī korelācija starp 
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indivīda vecumu un telomēru garumu. Lineārās regresijas analīze uzrādīja, ka šī korelācija ir 

statistiski ticama (P<0.0001, R2= 0.1979). Šie rezultāti apstiprina, ka Latvijas populācijā 

novecošanās procesa laikā telomēru garums samazinās. Dažādu asins šūnu (MNC un WBC) 

salīdzinošā analīze parādīja, ka telomēru garums ir lielāks mononukleāro šūnu (MNC) paraugos. 

Salīdzinot dažāda vecuma indivīdus vienas šūnu grupas (t.i. MNC vai WBC) ietvaros, var 
secināt, ka cilvēkam novecojot telomēru garums mononukleārajās šūnās saīsinās straujāk nekā 

leikocītos. Tas parāda, ka telomēru garumu regulējošie molekulārie mehānismi novecošanās 

procesa laikā ietekmē imūnsistēmas mononukleāras asins šūnās izteiktāk, nekā cita tipa šūnas. 
Pēdējos pētījumos mēs analizējām Latvijas populācijā biežāk sastopamo mitohondriālās 

DNS (mtDNS) haplogrupu (hgs H, U, T, J, V and W) biežumu dažāda vecuma grupās un to 

iespējamo saistību ar telomēru garumu. ANOVA analīzes rezultāti parādīja, ka Latvijas 

populācijā nav novērojama korelācija starp telomēru garumu, mtDNS haplogrupām un 

ilgdzīvotību. Ilgdzīvotāju grupā vienīgi mtDNS haplogrupai J tika novēroti nedaudz garāki 

telomēri. Neviena mtDNS haplogrupa neuzrādīja korelāciju ar vecuma izmaiņām. Vienīgi H 

haplogrupā bija nedaudz biežāk novērota ilgdzīvotāju grupā. Pieņemot, ka ilgdzīvotība un 

telomēru garums var būt populāciju-, geogrāfiski- vai arī vēsturiski- specifisks, šos procesus 

cilvēka dzīveslaikā var ietekmēt ļoti daudzi faktori gan apkārtējās vides, gan ģenētiskās 

izcelsmes. 

Nākotnes plāni  

Mūsu grupas tālejošie plāni ietver molekulārās tehnoloģijas pielietošanu infekcijas 

slimību patoģenēzes, saimniekorganisma imunitātes pret patogēniem un pašu patogēnu izplatības 

mehānismus atklāšanā, lai veicinātu efektīvāku zāļu līdzekļu, vakcīnu un diagnostikas līdzekļu 

izstrādi pret ērču pārnēsātām infekcijām un tuberkulozi.  
Attiecībā uz saimniekorganisma-patogēnu mijiedarbības konceptu, būtu ļoti svarīgi 

izpētīt dažādus cilvēka ģenētikas aspektus, lai atklātu faktorus, kas veicina cilvēku predispozīciju 

infekcijas slimībām. Turklāt, ir svarīgi noteikt hroniskās infekcijas un ilgstošās ķīmijterapijas 

ietekmi cilvēka novecošanās procesos. 
Pirmkārt, mēs plānojam turpināt saimniekorganisma-mikobaktēriju mijiedarbības 

fundamentālos un lietišķos pētījumus, kas, kā mēs domājam, veicinās uzlabotu diagnostikas un 

ārstēšanas līdzekļu, kā arī vakcīnu, izstrādi. Sadarbībā ar ārstiem-klīnicistiem mūsu laboratorija 

plāno turpināt tuberkulozes zāļu rezistences pētījumus, it īpaši rezistenci pret rifampīnu, 

izoniazīdu, pirazinamīdu un etambutolu, kas ir četri galvenie prettuberkulozes medikamenti. 

Pilna genoma sekvenēšanas un bioinformātikas analīze tiks izmantota, lai identificētu genoma 
polimorfismu spektru un pierādītu iespējamo saistību starp mikroorganisma genotipu, 

tuberkulozes zāļu rezistenci, izplatīšanas veidu un slimības klīniskām izpausmēm. Paralēli, tiks 

turpināti paleopatoloģijas pētījumi, lai noskaidrotu galveno TB līniju izplatīšanās veidu Latvijas 

teritorijā, kā arī atklāt mehānismus, kas nodrošināja savstarpēji saistītos M. tuberculosis un 
cilvēka evolūcijas procesus.  

Otrkārt, mūsu iepriekšējie pētījumi par telomēru-telomerāzes kompleksa un 

mitohondriālās DNS saistību ar ilgdzīvotību tiks paplašināti, lai noskaidrotu hroniskās infekcijas 

simības un ilgstošās ķīmijterapijas ietekmi uz cilvēka novecošanās procesiem. Telomēru garuma 

dinamika, kā arī mitohondriālās DNS kopiju skaita un mitohondriālas DNS heteroplazmijas 

izmaiņas tiks pētītas Latvijas tuberkulozes pacientiem. Papildus tiks veikta arī vairāku gēnu, kas 

varētu būt saistīti ar predispozīciju tuberkulozei, sekvenēšana. 
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Attiecībā uz ērču pārnēsātām slimībām, grupa plāno koncentrēties uz pētījumiem, kas var 

sniegt jaunas zināšanas par faktoriem, kas ir iesaistīti ērču pārnēsāto infekciju izplatības procesos 

Eiropā. Mēs ticam, ka šādas zināšanas uzlabos izpratni par šo slimību transmisijas ģenētiskiem 

faktoriem, kā arī veicinās jaunu slīmību kontroles stratēģiju izveidi. Jaunas pētījumu iespējas, ko 

sniedz visa mikrobioma IonTorrent sekvenēšana, tiks īpaši izmantotas Dermacentor ērču un ar 

tām saistīto patogēnu izplatīšanās izzināšanai, kas Latvijā pēdējo gadu laikā ir kļuvsi par aktuālu 

problēmu. Paralēli, tiks veikti pētījumi, kas izskaidrotu ērču ko-infekcijas fenomenu. Kā 

nākotnes perspektīva tiek plānota Ixodes ricinus, Ixodes persulcatus un Dermacentor reticulatus 
ērču transkriptoma analīze. Transkriptomu datu iegūšana dos fundamentālu ieskatu dažādu 

ekoloģijas determinantu un slimības vektoru izplatības savstarpējas saistības jautājumos, un 

veidos stabilu pamatu tādu efektoru funkcionālai analīzei, kas veicina un/vai ir iesaistīti 

patogēnu-vektoru mijiedarbībā Ixodid ērcēs. Izprotot lielu Vienotās Veselības (One Health) 

pieejas svarīgumu ērču pārnēsāto infekciju apkarošanā, tiks turpināta ciešā sadarbība ar 

veterinārārstiem, ar mērķi apvienot mūsu pūles ērču pārnēsāto infekciju, it sevišķi suņu 

babeziozes, apkarošanā, jo šī slimība ir kļuvusi par nopietnu augošu draudu gan Eiropā, gan 

Latvijā. 
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 Jekaterinas Ērenpreisas vadītā Vēža Šūnu bioloģijas 

grupa ir devusi nozīmīgu ieguldījumu vēža šūnu bioloģijas 

fundamentālo problēmu izpratnē, sevišķi ļaundabīgu šūnu 

rezistences uz terapiju aspektā. Apstarošana un DNS bojājoši 

ķīmiski aģenti, kas tiek izmantoti tradicionālajā terapijā, liek 

vēža šūnām novecoties, tomēr atsevišķas vēža šūnas spēj 

izbēgt no novecošanās un atjaunot audzēju. Grupas pētījumi 

parādīja, ka, atbildot uz apstarošanu vai ķīmijterapiju, tumora 

supresora TP53 deficītas vēža šūnas iziet "vēža šūnu dzīves 

ciklu", kas sastāv no poliploidizācijas (šūnas genoma 

pavairošanās vienas šūnas ietvaros) un turpmākiem de-
poliploidizācijas cikliem, rezultējoties cilmes šūnām līdzīgu 

šūnu paaudzē, kas atjauno audzēju. Šis process ir saistīts ar 

mejotisku un agrīnas embrioģenēzes gēnu izpaušanos. 

Papildu pētījumi vēža šūnās ar funkcionējošu TP53 atklāja 

vienlaicīgu pašatjaunošanās un novecošanas marķieru 

ekspresiju, reaģējot uz ārstēšanu un parādīja, ka OCT4 ir 

nepieciešams audzēja šūnu izdzīvošanai un ataugšanai pēc 

ārstēšanas. Turklāt šie pētījumi norādīja uz autofāgijas (pašas 

šūnas struktūru degradācija un pārstrāde šūnas iekšienē) 

noteicošu lomu vēža šūnu izdzīvošanā. Tika atklāts jauns 

process šūnu novecošanās regulatora p16ink4a - sekvestrācija 

un autofāgija citoplazmā, kas novērš tā nokļūšanu kodolā un 

neatgriezeniskas novecošanās uzsākšanu. Turpmāk plānots 

paplašināt pētījumus kanceroģenēzē un par tās 

molekulārajiem mehānismiem, kā arī pētīt hromatīna 

organizācijas principus, saistībā ar vēža šūnu rezistenci un 
apstiprināt šos atklājumus vēža pacientu klīniskajos paraugos. 

Vēža šūnu Bioloģija 

 Grupas darbība ir vērsta uz vienu no vēža šūnu 

bioloģijas pamatproblēmām – audzēju rezistenci pret 

tradicionālo genotoksisko terapiju, sevišķi inducētas 

poliploīdijas, cilmestības un novecošanās saistībai šūnās. Tas 

ietver pētījumus autofāgijas nozīmē vēža šūnu rezistencē. Cita 

fundamentāla problēma, kas tiek risināta grupas pētījumos, ir 

hromatīna organizācija šūnas kodolā un ar to saistīta gēnu 

kopēja regulācija. 
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Ilgstoši tika uzskatīts, ka terapijas izraisīta poliploidizācija ir neatgriezeniskas šūnu 

novecošanās pazīme. Jau 17 gadus sadarbībā ar Sauthemptonas Universitātes pētniekiem tiek 

veikts darbs pie šī uzskata atspēkošanas. 2000. gadā tika nopublicēti rezultāti, ka TP53 

nefunkcionējošas audzēja šūnas, atbildē uz apstarošanu un doksorubicīnu poliploidizējas, veic 

relatīvi vēlu bojātā DNS reparāciju (salabošanu) un de-poliploidizējas, tādējādi veidojot 

pēctečus, kas atjauno audzēju. Pēdējo 10 gadu laikā ir izdevies parādīt, ka šis process ir saistīts ar 

mejotisku un agras embrioģenēzes gēnu aktivāciju, piemēram MOS, REC8, DMC1, SPO11, 

OCT4, SOX2, Nanog, c-myc un tiek veikts dzīves ciklam līdzīgā procesā. Paralēli tika veikti de-
poliploidizācijas stadiju pētījumi. 

Mūsu eksperimentālie dati par šūnu depoliplodizāciju ir tikuši apstiprināti citās 

laboratorijās Francijā, Kanādā un ASV. Turklāt nesen ir parādījušies ksenotransplantācijas 

pētījumi, kas liecina par poliploīdu šūnu paaugstinātu audzēju veidošanas spēju. Mēs uzskatam, 

ka šīs īpašības liecina par audzēja filo-ģenētisku izcelsmi – senas evolucionārās gēnu atmiņas 

(kopš vienšūnas organismu laikiem) aktivēšanu. Vēža šūnu dzīves cikla hipotēze ir tikusi 

nopublicēta 2007. gadā (1. attēls).  
 

 
 
1. attēls. Shematisks vēža šūnas dzīves cikla attēlojums, kurā parādīts atgriezeniska saite starp mitotisko 

un poliploīdo ciklu (genoma vairākkārtīgu dubultošanu). Eksperimentālie dati liecina, ka poliploīdijas 

cikls nodrošina pārejošu cilmestību, kas nodrošina vēža šūnu izdzīvošanu pēc terapijas. Šūnu atgriešanās 

pie diploīdijas un proliferācijas notiek caur mejozei līdzīgu reduktīvu dalīšanos. Metozoju šūnās normālā 

situācijā šūnas cikla kontrolpunkti nepieļauj poliploidizācijas sākumu, tādēļ šis cikls ir iespējams vēža 

šūnās tikai kontrolpunktu nospiešanas gadījumā, piemēram, caur genoma sarga TP53 

Pētījumu kopsavilkums 

Rezistence pret genotoksisku apstrādi TP53 nefunkcionālās audzēja šūnās ir saistīta ar 

inducētu poliploīdiju un šūnu embrionālu fenotipu.  
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mutāciju.(Erenpreisa and Cragg. 2007. “Cancer: A Matter of Life Cycle?” Cell Biol Int 31(12): 1507–

10). 

Pēdējo 10 gadu laikā grupa šajā virzienā publicējusi 8 eksperimentālos, 7 literatūras 

apskata rakstus un vienu grāmatas nodaļu. Daļa no šī materiāla iekļauta Dr. Kristīnes Salmiņas 

2014. gadā aizstāvētajā disertācijā. 

Saistība starp pašatjaunošanos un paātrinātu novecošanos wt TP53 olnīcu embrionālās 

karcinomas šūnās norāda uz cilmestības kontropunkta darbību. 

Lai arī savas attīstības gaitā liela daļa audzēju inaktivē tumora supresora TP53 darbību, 

tiek uzskatīts, ka primārie tumori attīstās no cilmes šūnām ar sākotnēji funkcionālu TP53. Tādēļ 

mēs izvēlējāmies pētīt atbildi pret topoizomerāzes II inhibitora etopozīda (ETO) izraisītu 

genotoksisko stresu cilvēka olnīcu teratokarcinomā PA1, izmantojot to kā vēža cilmes šūnu 

modeli, izmantojot zināšanas iegūtas iepriekšējā darbā, pētot šūnu novecošanos normālu 

fibroblastu līnijā IMR90, kur tika atklāta paradoksāla cilmestības faktora Nanog ekspresija 

tetroploīdās šūnās, kurās ir aktivēta p21CIP1 vai p16ink4a novecošanās programma un veidojas 

ar novecošanos saistīts DNS bojājums. 
Tādēļ, izmantojot imunofluorescenci, mēs šajā PA1-ETO modelī izvērtējām cilmestības 

marķiera OCT4 un šūnas cikla aresta un novecošanās regulatora p21CIP1 ekspresiju, nosakot, ka 

tie bieži ir sastopami vienās un tajās pašās šūnās, paralēli sekojot arī cilmestības faktoru SOX2, 

NANOG un novecošanās regulatora p16ink4a ekspresijai. 
Aptuveni 50% šūnu tika novērots liels OCT4 un p21CIP1 ekspresijas un ekspresijas 

izkliedes pieaugums pēc apstrādes ar etopozīdu. Tika parādīts, ka ekspresijas pieaugums ir TP53 

atkarīgs un, ka TP53 pasargā šūnas no galējas novecošanās un ģenētiskās nestabilitātes, norādot 

uz TP53 atkarīga cilmestības kontrolpunkta klātesamību vēža cilmes šūnās. Turpmāk tika 

parādīts, ka šajā modelī OCT4A nospiež p21CIP1 un nodrošina šūnu ataugšanu pēc terapijas (2. 

attēls). Tika parādīts, ka TP53 atkarīgais OCT4 ir atjūgts no savas klasiskās pluripotences 

funkcijas, jo šūnās neparādās abu pārējo pluripotences kora kasetes gēnu SOX2 un NANOG 

ekspresija, toties OCT4 ekspresija korelē ar galvenā šūnu stresa atbildes AMPK aktivāciju, 

norādot uz jaunu TP53 atkarīga OCT4 funkciju šūnu stresa atbildē pēc DNS bojājuma. Turklāt 

ESF projekta Nr. 2013/0023/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/037 ietvaros tiek veikta šo 

mehānismu izpēte krūts vēža slimnieču operāciju materiālā pēc neoadjuvantas terapijas un ir 

parādīts, ka pēc terapijas izraisītas vēža šūnu novecošanās, audzēja šūnas nereti saglabā 

iepriekšminētos cilmestības un proliferācijas (Ki-67) marķierus, nodrošinot tām ataugšanas 

potenciālu un audzēja atjaunošanu. 

 
2. attēls. OCT4 nomākšana (sailensings) inhibē PA1 šūnu ataugšanu pēc etopozīda. Klonālā ataugšana 

tika novērota ne-sailensētās šūnās 11 dienas pēc apstrādes ar etopozīdu, bet netika novērota OCT4 

sailensētās šūnās, kas saglabāja plakano šūnu morfoloģiju, kas raksturīga novecojošām šūnām. Huna et 
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al, Role of stress-activated OCT4A in the cell fate decisions of embryonal carcinoma cells 
treated with etoposide. Cell Cycle 2015. 
 

Kopš 2005. gada mēs šajā virzienā esam publicējuši 3 eksperimentālus un vienu apskata 

rakstu. Daļa no šī materiāla ieļauta Dr. Andas Hūnas disertācijā, kas aizstāvēta 2015. gadā.  

Makroautofāgijas loma vēža šūnu rezistencē pret genotoksisko stresu un kodola integritātes 

nodrošināšanā 

Makroautofāgija (turpmāk tekstā: autofāgija) nodrošina šūnas bojāto struktūru pārstrādi 

materiālā turpmākais izmantošanai šūnā un tai ir kritiska loma šūnu ar bojātu DNS izdzīvošanā. 

Autofāgija ir viena no paātrinātas šūnu novecošanās galvenajām pazīmēm. Interesanti, ka 

autofāgijai ir pretrunīga loma vēža šūnās – audzēja veidošanās sākumposmā tā nomāc vēža 

šūnas, liekot tām novecoties, savukārt attīstītos audzējos tā sekmē šūnu izdzīvošanu. Dažādas 

šūnas struktūras bojājuma gadījumā var tikt atšķirotas autofāgiskai degradācijai. Mūsu pētījumi 

sākotnēji bija fokusēti uz mazpazīstama mehānisma izpēti – DNS šķirošanas šūnās pēc 

genotoksiska stresa, kā modeli izmantojot apstarotas limfomas šūnas ar mutētu TP53 (rezultāti 

publicēti 2000. un 2011. gadā, literatūras apskata raksts 2010. gadā). Turpmākos pētījumos ETO-
PA1 modelī tika parādīta vēl viena nozīmīga autofāgijas funkcija – novecošanās faktora 

p16ink4a ierobežošana (sekvestrācija) šūnas citoplazmā autofāgiskai degradācijai, neļaujot tam 

nokļūt kodolā un veicināt šūnu galīgu novecošanos. Rezultāti tika apstiprināti izmantojot 

autofāgijas inhibitoru Bafilomycin A1, kurš noveda šūnas neatgriezeniskas novecošanās stāvoklī, 

samazināja šūnas kodola integritāti un neļāva vēža šūnām ataugt (Huna A et al., Cell Cycle 

2015). Šie dati kopā ar iepriekšējiem noved pie jautājuma, kāda ir autofāgijas loma kodola 

integritātes un ģenētiskās stabilitātes nodrošināšanā. Literatūras apskata rakstā (2010.) tika 

publicēta hipotētiska shēma šī mehānisma izskaidrošanai. (3. attēls).   
 

 
 

3. attēls. Shēmā prezentētas attiecības starp DNS mikrokodoliem, membrānu ieskautām hromatīna 

plātnēm (ELCS), mikrokodoliem iekļautiem kodola kabatās (AU-NP) un makroautofāgiski pārstrādātiem 

kodoliem (Au-MN) Erenpreisa et al. Macroautophagy-aided elimination of chromatin Sorting of waste, 
sorting of fate? Autophagy 2012. 
 

Līdzšinējais darbs apstiprina un detalizē autofāgijas lomu vēža šūnu izdzīvošanā pēc 

genotoksiskas apstrādes un apstiprina autofāgijas inhibitoru potenciālu kā pretvēža zālēm. Kopš 

2005. gada šajā virzienā publicēti divi eksperimentāli, viens metodisks un viens apskata raksts.  
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Kooperatīva šūnas kodola struktūras organizācija un telpiska genoma regulācija audzēja 

šūnās  

Savas zinātniskās karjeras sākumā grupas vadītāja pētīja šūnas kodola struktūras 
organizāciju normālās, vēža un spermas šūnās. Uzskats par DNS foldinga kooperatīvu 

organizāciju ir ticis postulēts un sevišķi ir tikusi aprakstīta hromatīna struktūra un tās fāzu 

pārejas proliferatīvi aktīvām šūnām ieskaitot audzēja šūnas. Tagad ir skaidrs, ka tas daļēji ir 

saistīts ar cilmestību un hromatīna epiģenētisko statusu. Līdz 1993. gadam ir publicēti 75 raksti 

un viena monogrāfija. Šis darbs tika turpināts ar pētījumiem par hromatīna īpašībām apoptotiskās 

un cilvēka spermas šūnās, kad, kopš 2003. gada, kopā ar Dr. Tālivaldi Freivaldu and Dr. Juri 

Ērenpreisu tika izstrādāts klīnikā izmantojams tests vīriešu auglības noteikšanai. Hromosomu 

teritoriju un to izplešanās pētījumi, izmantojot FISH metodi endopoliploīdās audzēju šūnās pēc 

jonizējošās apstarošanas, tika veikti sadarbībā ar Vācijas zinātniekiem un pagaidām tikai daļēji 

publicēti (raksts Mut Res 2013). 2014-2015. gadā tika veikti gēnu regulācijas ar fāzu pāreju 

bioinformātikas pētījumi krūts vēža šūnās pēc apstrādes ar RrbB receptoru ligandu HRG-b 
agrīnas atbildes fāzē (30min) sadarbojoties ar Japānas un Itālijas zinātniekiem (raksts PlosOne 

2015), noslēgumam tuvojas bioinformātisks pētījums par transkriptomu normālās poliploīdās 

šūnās, kas atklāja ar EMT evolucionāri saistīta metaboloma aktivāciju (sadarbībā ar Dr. 

Alejandro Vazquez-Martin, itāļu un krievu kolēģiem, manuskripts sagatavošanā) un ir uzsākts 

eksperimentālais darbs par HRG-b apstrādes izraisītām hromatīna kooperatīvām izmaiņām krūts 

vēža šūnās, izmantojot superrezolūcijas mikroskopiju (sadarbojoties ar Vācijas zinātniekiem 

DAAD apmaiņas projekta ietvaros). 
Kopš 2005. gada, šajā pētījumu virzienā tikuši nopublicēti trīs eksperimentāli, viens 

bioinformātikas un viens apskata raksts. 

Nākotnes plāni 

Grupas ilgtermiņa mērķis ir izprast kanceroģenēzes fundamentālos pamatus saistībā ar 

evolūciju un, molekulāros mehānismus, kas nosaka hromatīna organizācijas principus audzējos, 

saistībā ar radio un ķīmijterapijas rezistenci.  
Saistībā ar hromatīna organizācijas izpēti mēs plānojam paplašināt sadarbību ar 

hromatīna biofiziķiem un citoģenētiķiem. Plānots pētīt hromatīna strukturālu tranzīciju nozīmi 

genoma regulācijā vēža cilmes šūnu diferenciācijas modelī, saistībā ar mūsu 1992. gadā izvirzīto 

“genoma lauka” hipotēzi.  
Tiek plānots paplašināt pētījumus saistībā ar novecošanās un pašatjaunošanās attiecībām 

tetraploīdās vēža cilmes šūnās pēc DNS bojājuma, raksturojot bojātu proteīnu asimetriska 

sadalījuma regulāciju un sekojošu asimetrisku dalīšanos. Šīs pētījums varētu uzrādīt jaunus 

pretvēža terapijas zāļu mērķus. Mēs plānojam turpināt pētījumus primārajos pacientu audzējos 

pēc neoadjuvantas terapijas, pārliecinoties par novecošanās un pašatjaunošanās dualitātes 

prognostisko nozīmi.  
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Pētniecības kopsavilkums 

 Grupas galvenie pētniecības virzieni ir melanomas 

ģenētika un dažādu imūnmodulatoru kā adjuvantu izpēte 

audzēju, galvenokārt melanomas, kā arī vīrusu infekciju 

gadījumos. Melanomas ģenētikas jomā mūsu mērķis ir 

identificēt augsta un vidēja līdz zema riska melanomas jutības 

gēnus un meklēt variācijas genomā ar ietekmi uz dzīvildzi un 

terapijas iznākumu. Paralēli mēs nodarbojamies ar jaunatklāto 

ģenētisko izmaiņu funkcionālo analīzi un to lomas izpēti 

melanoģenēzē. Imūnmodulācijas jomā mēs šobrīd 

koncentrējamies uz dažādu dubultspiralizēto RNS (dsRNS) 

izpēti, kuru starpā ir gan sintētiskās dsRNS, piemēram, poli-
inozīn:policitidīnskābe (poly I:C), gan bakteriofāga izcelsmes 

dsRNS, kas pazīstamas kā Larifans (ražo SIA „Larifans”). 

Mēs analizējam dsRNS bioloģiskās īpašības, to ietekmi uz 

imūnsistēmu, audzēja šūnām un audzēja mikrovidi. Mēs esam 

ieinteresēti arī melanomas viroterapijas iespēju izpētē, kur 

galvenais izpētes objekts in onkolītiskais ECHO-7 vīruss 

Rigvir® (ražo SIA „Rigvir”). 

Melanomas ģenētika  

 Melanoma ir muktifaktoriāla slimība, kuras attīstībā 

nozīmīga loma ir gan apkārtējai videi, gan iedzimtībai. 

Apmēram 10% no visām melanomām ir pārmantotas. 

Pārmantotās melanomas attīstība, galvenokārt, ir saistīta ar 

mutācijām ciklīna atkarīgās kināzes inhibitora 2A (CDKN2A) 

gēnā, kurā mutācijas ir atrastas apmēram 40% ģimeņu ar 

atkārtotiem melanomas saslimšanas gadījumiem. Citi ar 

pārmantoto melanomu saistītie gēni ir ciklīna atkarīgā kināze 

4 (CDK4), ar BRCA-1 saistītais proteīns (BAP1) un vairāki 

gēni, kas iesaistīti telomēru funkciju nodrošināšanā - POT1, 
ACD, TERF2IP un TERT. Mutācijas šajos gēnos ir samērā 

retas un sastopamas tikai atsevišķās ģimenēs. Bez minētajiem 

augsta melanomas riska gēniem, šobrīd ir zināmi divi vidēja 

riska gēni – mikroftalmija saistītais transkripcijas faktors 

(MITF), kura viena konkrēta mutācija, p.E318K, ir saistīta ar 

paaugstinātu melanomas risku, un melanokortīna 1 receptora 

(MC1R) gēns, kas ir ļoti polimorfs. Savukārt visa genoma 

asociācijas pētījumos ir atrasti vairāki salīdzinoši zema 

melanomas riska gēni, kuru variācijas paaugstina melanomas 
attīstības risku no 2 līdz 5 reizēm. Tie visi ir iesaistīti, 

galvenokārt, melanoģenēzē, melanocītu diferenciācijā, DNS 

labošanā un  
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signālceļos, kas atbild par imūno atbildi. Latvijā tikai nesen ir atrasta pirmā ģimene ar izmaiņām 

CDKN2A lokusā (Veinalde et al., 2013). Pārsvarā Latvijā pārmantotās melanomas gadījumos 

atrod mutācijas CDK4 gēnā (Pjanova et al., 2007; 2009). Taču vairumā ģimeņu ar melanomas 

attīstību saistītais gēns joprojām nav zināms. Sadarbībā ar starptautisku zinātnieku grupu mēs 

pirmo reizi veicām visaptverošu pētījumu par ģimenēm ar mutācijām CDK4 gēnā un secinājām, 

ka fenotipiski ģimenes ar CDK4 gēna mutācijām nav atšķiramas no ģimenēm, kurām ir 

konstatētas mutācijas CDKN2A gēnā (Puntervoll et al., 2013). MITF p.E318K mutācijas analīze 

Latvijas populācijā deva negatīvu rezultātu. Mēs MITF p.E318K mutāciju neatradām nevienam 

no 477 analizētajiem melanomas pacientiem (Ozola and Pjanova, 2015). Savukārt MC1R gēnā 

tika konstatēti 26 dažādi polimorfismi. Visaugstākais risks saslimt ar melanomu tika konstatēts 

Arg151Cys varianta nēsātājiem (izredžu attiecība (OR) 4.47, 95% ticamības intervāls (CI) 2.19 - 
9.14, p < 0.001). Augstāks risks saslimt ar melanomu bija arī tiem pacientiem, kuriem MC1R 

gēnā konstatēja divus variantus (OR 3.98, 95% CI 2.15 - 7.38, p < 0.001), salīdzinot ar tiem, kam 

bija tikai viens variants (OR 1.98, 95% CI 1.26 - 3.11, p = 0.003), it īpaši gadījumos, kad 
cilvēkam bija “aizsargājošs” fenotips (tumši mati un III vai IV ādas tips). Turklāt, veicot 

jaunatklāto un reto variantu funkcionālo analīzi, atklājās, ka daļa no tiem ir funkcionāli nozīmīgi 

(Ozola et al., 2013). Atsevišķu polimorfismu analīze divos zema riska gēnos, TP53 (Pro72Arg) 

un MDM2 (c.14+309T>G), saistību ar paaugstinātu melanomas attīstības risku Latvijas 

populācijā neuzrādīja. Kā Latvijas Melanomas pētniecības grupa mēs piedalāmies arī 

starptautiskajā BioGenoMEL konsorcijā, kura mērķis ir identificēt gēnus, kas ir iesaistīti audzēja 

un organisma mijiedarbībā un līdz ar to ir saistīti arī ar pacientu dzīvildzi. Līdz šim mēs esam 

atraduši, ka MC1R savvaļas alēļu trūkums ir saistīts ar labvēlīgāku ietekmi uz melanomas 

pacientu dzīvildzi (Davies et al., 2012) un ka polimorfisms rs2249844 poliadenozīna 

difosfātribozes polimerāzes 1 (PARP1) gēnā statistiski ticami korelē ar melanomas pacientu 

dzīvildzi (Davies et al., 2014a). Tomēr, neskatoties pat uz konsorcija salīdzinoši lielo paraugu 

skaitu, nepārprotamu saistību starp polimorfismu rs2282679 GC gēnā, kas kodē D vitamīna 

saistītājproteīnu, un melanomas attīstību atrast neizdevās, lai gan 7 no 10 paraugkopām 

korelācija bija pozitīva (Davies et al., 2014b). Kopumā var secināt, ka Latvijā CDKN2A gēna 
mutāciju iztrūkums ģimenēs ar atkārtotiem melanomas saslimšanas gadījumiem varētu būt 

saistīts ar mutāciju esamību citos nesen identificētajos vai vēl joprojām neidentificētajos 

melanomas riska gēnos un, ka asociāciju pētījumos, it īpaši, ja runa ir par zema riska gēniem, ļoti 

būtiska ir starptautiskā sadarbība.  

Imūnmodulatori audzēju terapijā 

Imūnmodulācija, izmantojot dažādus imūnmodulatorus, ir perspektīva pieeja audzēju 

terapijā, kuras rezultātā tiek stimulēta paša pacienta imūnas sistēmas spēja cīnīties ar audzēja 

šūnām. Šobrīd mēs pētām, galvenokārt, bakteriofāga izcelsmes dubultspiralizētās RNS (dsRNS), 

kas pazīstamas kā Larifans (ražo SIA „Larifans”). Šūnās dsRNS detektē evolucionāri 

konservatīvie patogēnu atpazīšanas receptori (PRRs), kuri pēc dsRNS saistīšanas stimulē 

iedzimtās imunitātes atbildi un caur dažādu citokīnu un hemokīnu sintēzi veicina komunikāciju 

starp iedzimtās un adaptīvās imunitātes šūnām. Nesen mēs noteicām Larifana ietekmē inducētos 

citokīnus un hemokīnus veselu donoru ex vivo kultivētās perifēro asiņu mononukleārajās šūnās. 

Atklājās, ka Larifans inducē plaša spektra citokīnus un hemokīnus. Interesanti, ka vieni no 

visaugstāk inducētajiem hemokīniem bija MIP-1β, I-309 un TARC, kuri ne tikai stimulē dažādu 
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limfocītu subpopulāciju migrāciju, bet kuriem piemīt arī tieša antivirāla darbība. Ir parādīts, ka 

MIP-1β piemīt spēja inaktivēt herpes simplex vīrusu 1, kā arī veidot imūno atbildi pret cilvēka 

imūndeficīta vīrusu 1 (HIV-1). Savukārt vieni no visaugstāk inducētajiem citokīniem bija IL-6, 
TNF-α un GM-CSF, kas iesaistīti humorālajā atbildē, liecinot par Larifana spēju stimulēt 

komunikāciju starp iedzimto un adaptīvo imūno sistēmu. Vēl divas molekulas, kuru 

koncentrācija būtiski pieauga Larifana klātbūtnē, bija IFN-γ (plejotrops citokīns, kas iesaistīts 

gandrīz visās iekaisuma fāzēs, t.sk. T šūnu, B šūnu, makrofāgu, dabīgo galētājšūnu un citu, 

piemēram, fibroblastu un endotēlija šūnu aktivācijā, nobriešanā un diferenciācijā) un tā 

produkciju inducējošais IL-23. Analizējot inducēto molekulu izmaiņas laika dinamikā, varēja 

novērot, ka atbildes veids daļēji atspoguļoja šo molekulu bioloģiskās īpašības. Agrīna indukcija, 

kurai sekoja kritums, bija novērojama IL-6, TNF-α un IL-23 citokīnu gadījumā. Tie visi ir 

citokīni, kas nepieciešami efektoršūnu aktivācijai. Savukārt vēlīns indukcijas pieaugums un 

akumulācija bija novērojama hemokīnu MIP-1β, I-309 un TARC gadījumos (Veinalde et al., 

2014). Kopumā šie rezultāti norāda uz Larifana plejotropo dabu. Turklāt mums ir izdevies 

parādīt arī Larifana spēju stimulēt dendrītisko šūnu veidošanos un nobriešanu (1. att.). Šī 

pētījumu daļa tiek veikta sadarbībā ar SIA „Larifans”.   
 

 
 

1. attēls. Perifēro asiņu mononukleārās šūnas iekrāsotas ar CD303 monoklonālo antivielu pēc to 

apstrādes ar dsRNS (Larifānu). Perifēro asiņu mononukleārās šūnas tika kultivētas RPMI-8226 barotnē 

ar pievienotu bakteriofāga izcelsmes dsRNS 10 dienas, un krāsotas ar specifisku dendrītisko šūnu 

antivielu CD303/BDCA-2 (zaļā krāsā). Kodoli krāsoti ar DAPi (zils). Mērogs = 10μm. 
 

Vēl viens grupas izpētes objekts ir onkolītiskais ECHO-7 grupas vīruss Rigvir®, kura 

onkolītiskais efekts šobrīd tiek pārbaudīts īslaicīgi pasažējamās primāro audzēju šūnu kultūrās, 

kas iegūtas no operāciju materiāla, ar mērķi izstrādāt personalizētās terapijas iespējas. Šī izpēte 

notiek sadarbībā ar Latvijas Viroterapijas Centru un SIA „Rigvir”. 

Nākotnes plāni 

Mūsu galvenais ilgtermiņa mērķis ir kļūt par melanomas pētniecības grupu Latvijā, kas 

koncentrējas uz melanomas izpēti gan bāzes zināšanu līmenī, gan lietišķo pētījumu jomā, 

aptverot gan melanomas molekulāro epidemioloģiju, gan agrīno, uz gēnu testiem balstīto, 

diagnostiku un profilaksi līdz pat jaunu terapijas iespēju attīstīšanai. Īstermiņā mēs plānojam 



51 
 

analizēt molekulārās izmaiņas, kas saistītas ar melanomas metastažu attīstību. Lai to panāktu, 

mēs pacientiem ar metastāzēm un pacientiem bez tām veiksim eksomu sekvenēšanu un 

noteiksim ģenētiskās izmaiņas ar prognostisku nozīmi. Tālāk, sadarbībā ar starptautiskajiiem 

partneriem, mēs izvērtēsim identificētos melanomas metastāžu marķierus un izveidosim 

prognostisku testu, kas varētu tikt lietots klīnikā. Nākotnē mēs plānojam arī ieviest eksoma/visa 

genoma sekvenēšanu ģimenēs ar atkārtotiem melanomas saslimšanas gadījumiem, lai 

identificētu ar pārmantotās melanomas attīstību saistītos gēnus Latvijas populācijā. Mēs 

plānojam arī analizēt imūnšūnu infiltrāciju melanomas audos un ieviest RNS sekvenēšanu gēnu 

ekspresijas noteikšanai šajās šunās, kā arī izvērtēt gēnu ekspresijas izmaiņu korelāciju ar 

slimības attīstības gaitu un terapijas iznākumu. Zinot, ka pacientiem ar mutācijām CDKN2A 

gēnā melanomas audos ir mazāk infiltrēto limfocītu, un līdz ar to šie audzēji ir mazāk imunogēni, 

mēs plānojam arī izvērtēt korelāciju starp pacienta gēnu izmaiņām un limfocitāro infiltrāciju. 

Imūnmodulācijas jomā mēs plānojam turpināt bakteriofāga izcelsmes dsRNS imūnmodulējošo 

spēju raksturošanu perifēro asiņu mononukleārajās šūnās, nosakot dsRNS stimulēto limfocītu 

subpopulācijas un inducēto citokīnu un hemokīnu produkciju, kā arī izvērtēt dsRNS spēju 

iesaistīties dendrītisko šūnu nobriešanā. Nākotnē dsRNS raksturošanai mēs plānojam ieviest 

dažādas in vitro šūnu modeļsistēmas, kā arī in vivo melanomas peļu modeļus.  
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FINANSĒJUMA AVOTI (2012-2015) 

2015-2018: Ietvara programma ERA-NET projekta Transcan projekts “Melanomas metastāžu un 

sekundāro audzēju attīstības ģenētiskie marķieri (GENMEL)” (projekta partneris) 
2014-2017: Valsts pētījumu programma “Biomedicīna sabiedrības veselībai”: Projekts Nr. 3 
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novecošanas procesu ģenētiska izpēte Latvijas populācijā", apakšprojekts “Ļaundabīgo audzēju 

iedzimtības faktoru raksturojums Latvijas populācijā” (galvenais izpildītājs). 
2010-2013: ERAF projekts Nr. 2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/076 “Prognostiska imūnterapijas 

lietderīguma un efektivitātes testēšana: metodes izveide personalizētai imūnterapeitisko 

preparātu pielietošanai onkoloģijā” (zinātniskais vadītājs). 
 
GRUPAS KOPĒJAIS FINANSĒJUMS (IESKAITOT ALGAS, 2014): 41 882 € 
 
SADARBĪBAS PARTNERI: 

GenoMEL, melanomas ģenētikas konsorcijs.  
BioGenoMEL, konsorcijs gēnu un vides mijiedarbības noteikšanai melanomas recidīvu 

gadījumos  
Prof. Kumar Rajiv, Vācijas Vēža izpētes centrs, sadarbība melanomas metastāžu ģenētikas jomā, 

apmaiņa ar paraugiem.  
Dr. Gruis Nelleke, Leidenes Universitātes Medicīnas Centrs, sadarbība melanomas metastāžu 

ģenētikas jomā, apmaiņa ar paraugiem.  
Prof. Anders Molven, Bergenas Universitāte, sadarbība pārmantotās melanomas un melanomas 

metastāžu ģenētikas jomās.  
Dr. Cardelli Maurizio, INRCA-IRCCS, sadarbība retroelementu inserciju noteikšanā melanomas 

audos, apmaiņa ar paraugiem.    
Asoc.prof. Simona Doniņa, Rīgas Stradiņa universitāte, kopīgi pētniecības projekti, publikācijas, 

apmaiņa ar paraugiem.   
Dr. Guna Feldmane, sadarbība bakteriofāga izcelsmes dubultspirāliskās RNS pētniecībā.  
SIA „Rigvir”, sadarbība primāro audzēju šūnu kultūru iegūšanā un to raksturošanā.  
 
DALĪBA STARPTAUTISKĀS BIDRĪBĀS, KOMITEJĀS UN REDKOLĒĢIJĀS: 

Dace Pjanova: Horizon 2020 programmkomitejas Veselība, demogrāfiskās izmaiņas un 

labklājība, biedrs  
Dace Pjanova: Latvijas Zinātnes padomes eksperts  
Dace Pjanova, Aija Ozola, Kristīne Vaivode: Latvijas cilvēku ģenētikas asociācija, biedrs 
Dace Pjanova: Latvijas šūnu bioloģijas biedrība, biedrs 
Dace Pjanova: Latvijas Bioķīmiķu apvienība, biedrs 
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 Mūsu grupas mērķis ir atrast asinīs vai citos 

organisma šķidrumos sastopamus biomarķierus, ko var 

izmantot agrīnai vēža diagnostikai, slimības gaitas 

prognozēšanai, monitoringam un terapijas izvēlei, kā arī 

izstrādāt jaunas imunoterapijas stratēģijas. Pirmkārt, mēs 

pētām vai autoantivielas, kas veidojas pret vēža šūnu 

antigēniem var izmantot dažādu audzēju diagnostikā un 

prognostikā. Otrkārt, mēs esam uzsākuši darbu pie vēža šūnu 

producēto ekstracelulāro vezikulu molekulārā satura izpētes, 

lai noskaidrotu cik lielā mērā tās atspoguļo audzēja ģenētisko 

heterogenitāti un molekulārās izmaiņas, ko audzējs iegūst 

progresijas laikā, un līdz ar to var kalpot par pamatu 

neinvazīvu testu izstrādei vēža diagnostikai, monitoringam un 

agresivitātes prognozēšanai. Treškārt, mēs pētām kā āršūnas 

vides acidoze ietekmē imūnšūnu infiltrāciju audzējā un 

meklējam jaunas pieejas kā normalizēt imunosupresīvu 

audzēja mikrovidi. 

Pētījumu kopsavilkums 

Vēža-specifiskas autoantivielas kā diagnostikas un 

prognostikas biomarķieri 
 Autoantivielas pret vēža antigēniem varētu kalpot kā 

ļoti specifiski biomarķieri agrīnai vēža atklāšanai. Tomēr 

autoantivielas pret katru atsevišķu antigēnu sastopamas 

samērā reti – tikai 0.5-16% pacientu. Turklāt, autoantivielu 

repertuārs cilvēku asinīs ir ļoti heterogēns un daļēji pārklājas 

ar to, kāds sastopams iekaisuma slimību, vīrusu infekciju un 

autoimūno slimību gadījumos. Tādēļ, lai izstrādātu uz 

autoantivielu noteikšanu balstītu vēža biomarķieru testu, būtu 

nepieciešams identificēt lielu skaitu antigēnu, pret kuriem 

vēža pacientiem veidojas antivielas, un raksturot autoantivielu 
repertuāru vēža pacientiem un atbilstošās kontroles grupās. 

Iepriekšējos pētījumos mēs izstrādājām uz fāgu displeju 

balstītu augstas caurlaidspējas tehnoloģiju antigēnu 

identificēšanai. Ar tās palīdzību tika identificēti vairāk kā 

1800 antigēni, pret kuriem melanomas, kuņģa, prostatas un 
krūts vēža pacientiem veidojas autoantivielas. Tika izveidota 

antigēnu klonu kolekcija, un informācija par atrastajiem 

antigēniem tika iekļauta Audzēju Antigēnu datubāzē. Starp 

atrastajiem antigēniem bija virkne tādu labi zināmu antigēnu, 

kā Cancer-testis (CT) antigēni, līdz šim neraksturoti antigēni, 

kā arī peptīdi, kas, visticamāk, šūnās nav sastopami (1. attēls) 
(Kalniņa, 2008). Jauno antigēnu  
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padziļināta izpēte parādīja, ka starp tiem ir daži jauni CT antigēni, izmainīta alternatīvā 

splaisinga produkti un post-translacionāli modificēti antigēni, tomēr lielākā daļa antigēnu ir 

strukturāli neizmainīti proteīni (Kalniņa, 2009; Siliņa, 2011). Izveidotā klonu kolekcija pašlaik 

tiek izmantota antigēnu mikrorindu izgatavošanai un autoantivielu repertuāra izpētei dažādu 

ļaundabīgo audzēju un iekaisuma slimību pacientiem un praktiski veseliem cilvēkiem. 
Pētot autoantivielu repertuāru kuņģa vēža pacientos, tika identificēti 45 antigēni, pret 

kuriem veidojas vēža pacientiem specifiskas autoantivielas. ROC līknes analīze parādīja, ka šis 

45-autoantivielu tests spēj atšķirt kuņģa vēža pacientus un veselos donorus ar AUC 0.79 (59% 

jutību un 91% specifiskumu) un kuņģa vēža un čūlas pacientus ar AUC 0.76 (1. att.) (Zayakin, 
2013). Turklāt tests spēj vienlīdz labi atklāt agrīnas un vēlīnas stadijas audzējus. Pretēji 

gaidītajam, mēs konstatējām, ka vēža specifisko autoantivielu veidošanās korelē ar īsāku 

dzīvildzi (HR 4.48, P= 0.00045) un AAT var tikt izmantots kā neatkarīgs prognostisks rādītājs. 

Lai gan šī autoantivielu testa jutība un specifiskums ir augstāks nekā citiem līdz šim zināmajiem 

kuņģa vēža seruma marķieriem, tā jutība tomēr nav pietiekami augsta, lai to varētu izmantot kā 

neatkarīgu skrīninga vai diagnostikas testu asimptomātiskā populācijā. Lai noskaidrotu, vai testa 

jutību ir iespējams paaugstināt, palielinot antigēnu paneli, mēs padziļināti izpētījām autoantivielu 

repertuāru tajos kuņģa vēža pacientos, kuriem šī testa rezultāts bija negatīvs, kā rezultātā tika 

identificēti ~150 jauni antigēni. Tomēr ~10% kuņģa vēža pacientu autoantivielas pret vēža šūnu 

proteīniem netika atrastas. Jaunie antigēni tika pievienoti iepriekš izveidotajam 45 antigēnu 

panelim, ekspresēti kā rekombinanti proteīni ar HaloTag un HisTag iezīmēm un izmantoti jaunas 

autoantivielu testa versijas izgatavošanai, kas pašlaik tiek testēta ar neatkarīgā vēža pacientu un 

kontroles paraugu kopā. Līdzīgi pētījumi tika veikti arī prostatas un vairogdziedzera vēža 

pacientu kohortās.  
Sadarbībā ar Prof. Willard-Gallo grupu (Institute Jules Bordet) mēs pašlaik pētām krūts 

vēža audos infiltrēto B šūnu antigēnu specifiskumu un to producēto IgG un IgA klases antivielu 

repertuāru. Sagaidāms, ka šis pētījums dos ieskatu par B šūnu lomu pret-vēža imūnajā atbildē un 

palīdzēs izprast to efektorās funkcijas. 
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1. attēls. Antigēnu identificēšana, antigēnu mikrorindu izgatavošana un diagnostiski un prognostiski 

nozīmīgo autoantivielu atlase. 

Vēža šūnu producētās ekstracelulārās vezikulas kā jauns biomarķieru avots un starpšūnu 

komunikācijas līdzeklis 

Ekstracelulārās vezikulas (EVs) ir ar membrānu apņemtas nano-izmēra vezikulas, ko 

producē daudzi šūnu tipi, to skaitā vēža šūnas. Pašlaik ir zināmas trīs EV kategorijas, kas atšķiras 

ar to bioģenēzi, izmēru un molekulāro saturu: eksosomas, mikrovezikulas un apoptotiskie 

ķermenīši. Tās satur dažādus lipīdus, proteīnus, mRNS, miRNS un citas nekodējošās RNS, kā arī 

DNS fragmentus. Jaunākie dati liecina, ka EVs kalpo kā starpšūnu komunikācijas līdzeklis gan 

parakrīnā, gan sistēmiskā veidā, regulējot dažādas normālas fizioloģiskas funkcijas, kā arī 

veicinot dažādus slimību, to skaitā – vēža, attīstību. Tādēļ tās varētu kalpot gan kā “liquid 

biopsy” – asinīs atrodama audzēja biopsija, gan potenciāli terapijas mērķi vai terapeitisko aģentu 

piegādes līdzekļi (Zandberga, 2013, Yáñez-Mó, 2015).  
Mēs esam uzsākuši vairākus projektus, kas vērsti uz krūts, kolorektālo un prostatas vēža 

producēto EV RNS un DNS satura izpēti, lai noskaidrotu cik lielā mērā EV saturs atspoguļo vēža 

šūnu molekulāro saturu un atbildi uz ķīmijterapiju un hipoksiskiem apstākļiem.  
Vispirms tika izstrādāta metodika dažādu EV frakciju izolēšanai no šūnu kultūru 

barotnēm un cilvēku asins plazmas. Tā balstās uz secīgiem centrifugācijas, filtrācijas un 

gēlfiltrācijas soļiem (2. att.). Tālāk mēs veicām virkni eksperimentu, lai noskaidrotu, kāda daļa 

RNS un DNS fragmentu atrodas EV iekšienē un kāda daļa ir piesaistīta to virsmai.  
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2. attēls. EV izolēšanas un raksturošanas shēma un eksperimentu dizains. (A) EVs tiek frakcionētas, 

izmantojot gēlfiltrāciju, daļiņu izmēri katrā frakcijā tiek noteikti ar Zetasizer Nano un proteīnu 

koncentrācija tiek mērīta ar Bradforda reaģentu. (B) EV vizualizācija transmisijas elektronmikroskopijā. 

(C) EV marķieru raksturošana. (D) Krūts vēža intartumorālās heterogenitātes pētījuma shēma. (E) 

Prostatas vēža EV satura dinamikas izpētes shēma. 
 

Pašlaik mēs strādājam pie sekojošu jautājumu izpētes: 
(I) Kā hipoksija ietekmē eksosomu RNS saturu, virsmas molekulas un uzņemšanu 

mērķšūnās? Šo jautājumu mēs pētām, veicot kolorektālā vēža šūnu un to producēto 

eksosomu mazo RNS sekvenēšanu. Sadarbībā ar Prof. Mucenieci (Latvijas Universitāte) 

tiek veikta hipoksijas un normoksijas apstākļos iegūto eksosomu virsmas proteoma 

izpēte, izmantojot UHPLC-TOF metodi, kā rezultātā tika atrasti vairāki proteīni, kuru 

ekspresija eksosomās tiek inducēta hipoksijas apstākļos un, iespējams, tie varētu tikt 

izmantoti hipoksisko eksosomu izolēšanai. Sadarbībā ar Prof. Riekstiņu (Latvijas 

Universitāte) tiek pētīti vēža šūnu producēto eksosomu funkcionālie efekti citās vēža 

šūnās un audzēju stromas šūnās. 
(II) Cik lielā mērā vēža šūnu producētās EV atspoguļo ģenētiskās izmaiņas audzējā un kā to 

saturs mainās ķīmijterapijas ietekmē? Šis pētījums tiek veikts sadarbībā ar Prof. Eglīti no 

Rīgas Austrumu Klīniskās Universitātes slimnīcas. Pētījumā tiek iesaistītas trīskārši 

negatīvā krūts vēža pacientes, kurām nozīmēta neoadjuvanta ķīmijterapija. Katrai 

pacientei tiek paņemtas vairākas audzēja biopsijas pirms un pēc terapijas un asins paraugs 

kā parādīts 2D attēlā. Katrā audu paraugā tiek noteikts somatisko mutāciju spektrs, 

izmantojot AmpliSeq paneli 194 mutāciju detektēšanai. Tālāk, identificētās mutācijas tiek 
kvantificētas pacientu plazmas EVs, izmantojot castPCR tehnoloģiju. Paralēli, tiek veikta 

audzēja audu un plazmas EV RNS sekvenēšana.  
(III) Vai pacientu plazmā un urīnā esošās EVs var izmantot kā prostatas vēža “liquid biopsy”? 

Šis pētījums tiek īstenots sadarbībā ar Dr. Llorente (Oslo Universitātes slimnīca) un Prof. 

Lietuvieti (Rīgas Austrumu Klīniskās Universitātes slimnīca). Tas ir balstīts uz divu 

kohortu izpēti: (1) 250 prostatas vēža un 250 labdabīgas hiperplāzijas pacienti, kas 

iesaistīti Genoma datubāzē laika posmā no 2011. līdz 2013. gadam; šo pacientu plazmas 

paraugos tiks analizēts miRNS saturs un tas korelēts ar progresijas brīvo dzīvildzi. (2) 50 
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prostatas vēža pacienti, kuriem pētījuma laikā tiks savākti vairāki asins un urīna paraugi 

kā parādīts 2E attēlā, un tajos analizēta RNS satura dinamika slimības gaitā un salīdzināts 

RNS saturs EVs, kas iegūtas no plazmas un no urīna. 

Jaunu terapijas stratēģiju izstrāde imunosupresīvas audzēja mikrovides normalizēšanai 

Audzēja mikrovides šūnu sastāvs un īpašības lielā mērā nosaka pret-vēža imūnās atbildes 

efektivitāti. Hipoksija un ekstracelulārā acidoze ir sastopamas lielākajā daļā audzēju un rada 

selektīvas priekšrocības vēža šūnām, kas ir labāk piemērotas izdzīvošanai šādos apstākļos, kā arī 

inducē audzējā infiltrēto T šūnu anerģiju un makrofāgu funkcionālu polarizāciju. Ogļskābes 

anhidrāze IX (CAIX) ir hipoksijas inducēts enzīms, kas tiek pastiprināti producēts hipoksiskos 

vēža apgabalos un tam ir nozīmīga loma ārpusšūnas pH pazemināšanā audzēja mikrovidē un 

nemainīga iekššūnas pH uzturēšanā. Iepriekš veiktajos pētījumos mēs parādījām, ka augsta 

CAIX mRNS ekspresija ir saistīta ar zemāku dzīvildzi bazālā, luminālā B un trīskārši negatīvā 

krūts vēža subtipa pacientēm, bet ne luminālā A un HER2+ subtipa gadījumos. CAIX ekspresijas 

nomākšana būtiski neietekmēja krūts vēža šūnu proliferāciju, bet samazināja to spēju veidot 

klonālus sferoīdus, kas varētu liecināt par šūnu pašatjaunošanās spējas mazināšanos. Turklāt 

farmakoloģiska CAIX inhibīcija un doksirubicīns uzrādīja sinerģisku ietekmi uz sferoīdu 

veidošanas spējas inhibīciju (Ivanova, 2015). Lai iegūtu dziļāku izpratni par to kā CAIX ietekmē 

šūnu pašatjaunošanos, pašlaik mēs veicam gēnu ekspresijas profilēšanas eksperimentus, 

izmantojot Agilent mikrorindas. Otrkārt, mēs izvirzījām hipotēzi, ka CAIX inducēta 

ekstracelulārā acidoze varētu inhibēt CTL un B šūnu infiltrāciju un/vai efektorās funkcijas, kā arī 

veicināt regulatoro T šūnu infiltrāciju audzējā. Tādējādi CAIX inhibīcija varētu gan kavēt vēža 

šūnu pašatjaunošanaos pēc citotoksiskas terapijas, gan normalizēt imunosupresīvu audzēja 

mikrovidi, uzlabojot pret-vēža imunoterapijas efektivitāti. Sadarbībā ar Prof. Isajevu (Rīgas 

Austrumu Klīniskās Universitātes slimnīcas Patoloģijas centrs) tika izveidota trīskārši negatīvā 

krūts vēža pacientu audzēju audu griezumu kolekcija, kas pašlaik tiek izmantota 

imunohistoķīmijas pētījumā, kurā tiek analizēta CTL, B un Treg šūnu infiltrācija un 

funkcionālais fenotips CAIX ekspresējošos audzēja rajonos. 
Sadarbībā ar Prof. van den Broek grupu (Cīrihes Universitāte) mēs nesen uzsākām 

pētījumu par terciāro limfoīdo struktūru (TLS) veidošanos audzējos (Siliņa, 2014). Šis pētījums 

parādīja, ka plaušu audzējos TLS veidošanās ir atkarīga no CXCL13 ekspresijas un tā notiek 

pakāpeniski, sākot ar nelielu T un B šūnu agregātu veidošanos un beidzot ar funkcionālu 

dīgļcentru veidošanos. Pacientiem, kas nav saņēmuši ķīmijterapiju, augts funkcionāli aktīvu TLS 

blīvums audzējā korelē ar ievērojami augstāku progresijas brīvo un kopējo dzīvildzi. Šie rezultāti 

kalpo par pamatu jaunas terapeitiskas stratēģijas izstrādāšanai, kas balstās uz TLS indukciju 

audzēja mikrovidē. 

Nākotnes plāni 

Viens no mūsu grupas galvenajiem mērķiem ilgtermiņā ir piedalīties personalizētas vēža 

diagnostikas un ārstēšanas centra izveidē un izstrādāt biomarķieru testus saslimšanas riska 

noteikšanai, agrīnai diagnostikai, slimības gaitas novērošanai un individualizētai terapijas 

izvēlei. Tādēļ nākotnē mēs plānojam uzsākt pilotpētījumu, kura mērķis ir parādīt, kā jaunākās 

paaudzes sekvenēšanas tehnoloģijas un in vitro šūnu testus var pielietot klīniskajā praksē 

molekulāri mērķētu zāļu izvēlei, zāļu efektivitātes pārbaudei un audzēja dinamikas novērošanai 

terapijas laikā. Otrs virziens, kurā mēs plānojam turpināt darboties, ir vēža imunoterapijas 
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metožu izstrāde. Lai paaugstinātu kvalifikāciju šajās jomās, mēs piedalāmies zinātniskās 

apmaiņas programmās ar Oslo un Cīrihes Universitātēm, kas veicina jauno zinātnieku un PhD 

studentu mobilitāti un dod iespēju iegūt pieredzi dzīvnieku audzēju modeļu izveidošanā un 

cilvēka audzēju ksenograftu iegūšanā, bioinformātikā, audzēju imunoloģijā un imunoterapijas 

klīnisko izmēģinājumu veikšanā.  
Tuvākajā nākotnē mēs plānojam attīstīt un paplašināt pētījumus ne-invazīvo biomarķieru 

izpētē un uzsākt in vivo eksperimentus terapeitisko stratēģiju izstrādes jomā.  
Mūsu iepriekš izstrādātā Audzēju Antigēnu datubāze un rekombinanto proteīnu 

mikrorindu tehnoloģija varētu kalpot kā pamats dažādu ar humorālo pret-vēža imūno atbildi 

saistītu jautājumu padziļinātai izpētei. Piemēram, lai noskaidrotu laikaposmu vēža attīstības 

gaitā, kad sākas vēža-specifisku autoantivielu produkcija vai arī, lai noskaidrotu, kā spontāna 

autoantivielu veidošanās pret audzēja antigēniem ir saistīta ar dažādu imunoterapijas veidu 
efektivitāti. Lai risinātu šos jautājumus, mēs esam vienojušies ar sadarbības partneriem par 

vairāku ļoti vērtīgu pacientu kohortu izmantošanu šajos pētījumos, piemēram, populācijas 

pētījuma kohorta, kas ietver kuņģa vēža pacientus, kuriem ir paņemti seruma paraugi vairākus 

gadus pirms diagnozes noteikšanas, kā arī vairākas pacientu kohortas no imunoterapijas līdzekļu 

klīniskajiem izmēģinājumiem. Šo paraugu kolekciju analīze ļaus novērtēt iespējas izmantot uz 

autoantivielu noteikšanu balstītus testus agrīnai audzēju diagnostikai vai pacientam piemērotas 

imunoterapijas izvēlei. 
EV satura un funkciju izpēte visā pasaulē ir relatīvi jauns pētījumu virziens, kas pašlaik 

ļoti strauji attīstās. Mēs uzskatām, ka EVs ir ļoti perspektīvs vēža biomarķieru avots, kas paver 
iespējas ar ne-invazīvām metodēm noteikt zāļu mērķus audzējā, novērot audzēja dinamiku un 

ģenētisko heterogenitāti, kā arī, iespējams, EVs pašas var kalpot kā jauni zāļu mērķi vai līdzekļi 

zāļu piegādei audzēja audos. Tomēr pašlaik šī pētījuma virziena attīstību apgrūtina validētas 

standarta metodikas trūkums EV izolēšanai, klasificēšanai un raksturošanai, kā arī nepietiekamas 

zināšanas par to bioģenēzi un molekulārā satura sortēšanas mehānismiem. Tādēļ tuvākajā 

nākotnē mēs plānojam galveno uzmanību velīt EV produkcijas un satura atšķirību izpētei 

dažādos audzējos, kā arī uzsākt to bioizplatības un funkcionālās lomas izpēti peļu audzēju 

modeļos. Lai veicinātu sadarbību ar Eiropas vadošajiem pētniekiem EV izpētē, mēs esam 

iesaistījušies ES COST akcijā “European Network on Microvesicles and Exosomes in Health 
and Disease”.   

Attiecībā uz terapijas stratēģiju izstrādi, mēs turpināsim darbu pie CAIX kā zāļu mērķu 

raksturošanas un tā inhibīcijas terapeitisko efektu izpētes. Sadarbībā ar Dr. Trapencieri (Latvijas 
Organiskās Sintēzes institūts), mēs plānojam testēt jaunu mazmolekulāro CAIX inhibitoru 

izraisītos efektus heterotipiskos 3D šūnu kultūru modeļos un peļu krūts vēža modelī. Lai tālāk 

izpētītu CAIX aktivitātes ietekmi uz audzējā infiltrēto imūnšūnu funkcionālo fenotipu, mēs 

plānojam izveidot ortotopisku krūts vēža peļu modeli ar ģenētiski nomāktu CAIX. Ja iegūtie dati 

apstiprinās mūsu hipotēzi, tālāk mēs pētīsim iespējas kombinēt farmakoloģisku CAIX inhibīciju 

ar dažādām imunoterapijas pieejām. 
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FINANSĒJUMA AVOTI (2012-2015) 

2015-2017: Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētais projekts NFI/R/2014/045 „Prostatas 

vēža ekstracelulārās vezikulas: funkcionālā loma starpšūnu komunikācijā un klīniskais 

pielietojums”  
2014-2017: Valsts pētījumu programmas „Biomedicīna sabiedrības veselībai” projekts Nr. 3 

„Jaunu pret-vēža zāļu un imunoterapijas līdzekļu izstrāde” 
2014-2017: LZP sadarbības projekts Nr. 625 „Vēža eksosomas – jauns avots gastrointestināo 

audzēju biomarķieru un terapetisko mērķu identificēšanai” 
2014-2015: ERAF 2.1.1.1. aktivitātes (2. kārtas) projekts 

Nr. 2013/0052/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/019 “Vēža specifisko autoantivielu testa 

izstrādāšana un validēšana agrīnai kuņģa vēža diagnostikai” 
2011-2013: ERAF 2.1.1.1. aktivitātes projekts Nr. 2010/0231/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/044 
„Uz autoantivielu noteikšanu balstītu ļaundabīgo audzēju diagnostikas un prognostikas testu 

izstrāde” 
2010-2013: LZP sadarbības projekta Nr. 10.0010 „Slimību etioloģijas, patoģenēzes un cilvēka 

novecošanas procesu ģenētiska izpēte Latvijas populācijā” apakšprojekts: „MikroRNS, mRNS 

un SNP kā biomarķieri plaušu vēža agrīnai diagnostikai, prognostikai un terapijas efektivitātes 

prognozēšanai” 
 
GRUPAS KOPĒJAIS FINANSĒJUMS (IESKAITOT ALGAS, 2014): 244 440 EUR 
 
SADARBĪBAS PARTNERI: 
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Prof. Karen Willard-Galo, Jules Bordet institūts, Briseles Universitāte, divpusējās sadarbības 
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Prof. Maries van den Broek/ Dr. Karīna Siliņa, Eksperimentālās Imunoloģijas Institūts, Cīrihes 

Universitāte, terciāro limfoīdo struktūru izpēte 
Prof. Mārcis Leja, Latvijas Universitāte, LZP Sadarbības projekts par EV satura un funkciju 

izpēti; autoantivielu pētījumi 
Dr. Jānis Eglītis, Rīgas Austrumu Klīniskā Universitātes slimnīca, krūts vēža intratumorālās 

heterogenitātes pētījumi  
Prof. Sergejs Isajevs, Rīgas Austrumu Klīniskā Universitātes slimnīcas Patoloģijas centrs, CAIX 

un TLS imunohistoķīmijas pētījumi 
Prof. Ruta Muceniece, Latvijas Universitāte, LZP Sadarbības projekts par EV satura un funkciju 

izpēti 
Asoc. prof. Una Riekstiņa, Latvijas Universitāte, LZP Sadarbības projekts par EV satura un 

funkciju izpēti 
Dr. Pēteris Trapencieris, Latvijas Organiskās Sintēzes institūts, Valsts Pētījumu Programmas 

projekts par jaunu imunoterapijas līdzekļu izstrādi 
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 Vēža gēnu terapijas grupa specializējas klīniski 

pielietojamu pretvēža terapijas metožu izveidošanā, 

izmantojot gēnu terapijas vektorus un šo metožu apvienošanu 

ar ķīmijterapiju un imunoterapiju. Darbā tiek izmantoti dažādi 

alfavīrusu vektori kā daudzsološi kandidāti īslaicīgajai 

intratumorālajai terapeitisko gēnu piegādei. Grupa ir 

nodibināta 2014. gadā un šobrīd ir izveidota sadarbība ar 

dažādu nozaru ekspertiem - ķīmiķiem, bioinformātiķiem un 

imunoloģijas speciālistiem. Tiek vadīti divi sadarbības 

projekti, kas orientēti uz alfavīrusu RNS piegādi audzējos, 

izmantojot klasisko metodi - infekciju ar rekombinantu vīrusu 

(i), kā arī vīrusa RNS piegādi ar magnētisko nanodaļiņu un 

polifunkcionālu pirimidīna atvasinājumu palīdzību (ii). Viens 

no grupas darba mērķiem ir alfavīrusu infekcijas mehānismu 

pētīšana un audzēju mikrovides faktoru identifikācija, kas 

ļautu efektīvi atrast vēža šūnu specifiskos mērķus.  

Pētījumu kopsavilkums 

Uz alfavīrusiem balstītas gēnu piegādes sistēmas 

izveidošana peļu audzēju modeļos 

 Šobrīd vīrusu vektorus plaši izmanto gēnu piegādei 

pretvēža terapijā, un ir sasniegti labi rezultāti preklīniskajos 

pētījumos. Liela uzmanība tiek veltīta gēnu terapijas 

vektoriem, kas balstīti uz adenovīrusiem, lentivīrusiem un 

citiem DNS vīrusiem, kas līdz šim ir bijuši farmācijas 

kompāniju investīciju galvenie mērķi. Neskatoties uz to, 

vīrusu vektoru pielietošana klīniskām vajadzībām ir 

ierobežota drošības apsvērumu un nepietiekama terapeitiskā 

efekta dēļ. Alfavīrusu vektoriem piemīt daudzas priekšrocības 
salīdzinājumā ar tradicionāliem vīrusu vektoriem (Zajakina et 

al., 2015). Alfavīrusi nodrošina efektīvu transgēnu ekspresiju 

mērķa šūnās pateicoties ātrajai RNS replikācijai, kas nav 

atkarīga no vēža šūnas kodola funkcijām. Turklāt, šiem 

vīrusiem nenotiek DNS integrēšanās genomā, kā arī pret tiem 

nav iepriekš izveidojusies imunitāte, kas nodrošina šo vektoru 

drošu izmantošanu klīniskām vajadzībām. Turklāt, alfavīrusi 

spēj nodrošināt izteiktus citotoksiskos efektus, inducējot p53-
neatkarīgo apoptozi vēža šūnās, un efektīvi pārvarēt 

imunoloģisko toleranci, aktivējot dabiskos pretvīrusu 

aizsardzības ceļus caur divpavedienu RNS starpstāvokļiem un 

tālāk izraisot citotoksisko T-limfocītu atbildi pret audzēju. 

Galvenie nosacījumi efektīvai pretvēža gēnu terapijai ir  



65 
 

efektīva transgēnu ekspresija 

un specifiska šo gēnu 

piegāde audzēja šūnās. Tādēļ 

mēs pievērsām uzmanību 

replikācijas defektīvu vīrusu 

bioizplatībai in vivo, 

izmantojot Semliki Forest 
vīrusu (SFV) un Sindbis 

vīrusa (SIN) vektoru 

kolekciju, kas producē 

marķiergēnus (EGFP, Firefly 

Luc, Renilla Luc, LacZ, DS-
Red).  
Lai izveidotu optimālu 

terapijas stratēģiju attiecībā 

gan pret vīrusa devu, gan 

piegādes veidu un režīmu, 

mēs veicām detalizētu 

pētījumu par replikācijas 

defektīvo SFV bioizplatību 

pelēs bez audzējiem un pelēs 

ar 4T1 krūts vēža audzējiem 

(Vasiļevska et al, 2012). Tika 

novērota nozīmīga sakarība 

starp SFV devu un 
bioizplatības modeli: 

zemākas vīrusa devas 

nodrošināja predominantu 

SFV nokļūšanu audzējos, 

izmantojot i.v. un i.p. vīrusa 

piegādes metodes. SFV 
devas palielināšana izmainīja 

bioizplatības modeli: 

ekspresija galvenokārt tika 

novērota sirdī. Tālāk tika 

pārbaudīta SFV RNS  

 
1. attēls. SFV/Luciferāzes ekspresija  pelēs ar 4T1 audzēju, kuras tika 

apstrādātas ar dažādām 5-FU devām. (a) Luc gēna ekspresija tika 

konstatēta pēc i.t. SFV/Luc vīrusa daļiņu injekcijas pēc 5-FU 
pielietošanas. Luciferāzes aktivitāte tika mērīta audzēju homogenātos 
24h pēc vīrusa inokulācijas. Audzēju svars tika mērīts pirms 

homogenizācijas (svari labajā pusē). (b) Fluorescences mikroskopija 

4T1 audzēju kriosekcijās attēlo FITC-dektrāna akumulāciju 

neapstrādātos (kreisā puse) un ar 5-FU apstrādātos (labā puse) 

audzējos. FITC-dekstrāns 2000 kDa (zaļš) tika ievadīts intravenozi un 

pēc 2h audzēji tika sagatavoti mikroskopijai. 5-FU uzrādīja 

morfoloģijas izmaiņas audzēju sekcijās, mikro asinsvadu blīvums bija 

ievērojami zemāks nekā neapstrādātajā kontrolē, tika novērota lieli 
nekrozes plankumi (pārveidots no Zajakina et al., BMC cancer, 

2014). 
bioizplatība veselās un ar audzēju slimās pelēs, inokulējot RNS i.v., i.p. un i.t. Pētījuma rezultātā 

novērojām, ka i.t. inokulācijas metode nodrošina efektīvu transgēnu ekspresiju audzējos bez 

ievērojamas vektoru izplatības orgānos, atšķirībā no SFV daļiņu i.t. inokulācijas. Atkārtota RNS 

piegāde var tikt veiksmīgi izmantota, lai nodrošinātu ilgāku transgēnu ekspresiju bez vīrusa 

vektoru degradācijas imūnās atbildes reakcijas rezultātā. 
Vairāki pēdējos gados veiktie preklīniskie pētījumi ir parādījuši pozitīvu terapeitisku 

mijiedarbību starp vīrusa vektoru un ķīmijterapijas izmantošanu. 
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Izmantojot 4TI audzēju modeli, mēs pētījām terapijas efektivitāti apvienojot 5-
fluorouracil (5-FU) un SVF vektorus (Zajakina et. al., 2014). Pētījuma galvenais mērķis bija 

noskaidrot, kā notiek šūnu proliferācijas inhibīcija un kāda ir transgēnu piegādes efektivitāte, 

izmantojot kombinēto terapiju. Tika novērots nozīmīgs, līdz pat 50 kārtām lielāks intratumorālās 

SFV ekspresijas pieaugums, kas korelēja ar 5-FU devu. Priekšapstrāde ar citotoksisku 

medikamentu paaugstina alfavīrusu nodrošināto transgēnu piegādes efektivitāti pateicoties 

paaugstinātajai vaskulārajai caurlaidībā un TNF-alfa atbildes inhibēšanai ar medikamentiem 

apstrādātajās pelēs ( 1. attēls).  
Tādēļ mēs izstrādājām atkārtotas piegādes protokolu efektīvai alfavīrusu nodrošinātai 

transgēnu piegādei audzējos, kas uzrādīja, ka priekšapstrāde pat ar mazām 5-FU devām var 

nozīmīgi paaugstināt intratumorālo transgēnu ekspresiju.  
Lai noskaidrotu faktorus, kuri regulē signālceļus un tālāk izmaina uzņēmību pret 

alfavīrusu infekciju, mēs izanalizējām pilnu B16 šūnu proteomu (ex vivo šūnas, kuras bija 

izolētas no audzējiem) un pret alfavīrusu neuzņēmīgas (in vitro) šūnas, pielietojot LC-MS/MS 
metodi. Salīdzinošā proteoma analīze ļāva identificēt un kvantificēt vairāk kā 5000 proteīnus, 

277 no tiem uzrādīja >1.4 kārtīgu izmaiņu ekspresijā ar p-vērtību <0.01. Tika identificēti165 

kandidātgēni, kuru ekspresija tiek paaugstināta un 112 kandidātgēni, kuru ekspresija tiek 
samazināta ex vivo šūnās salīdzinot ar in vitro kultūru, kuri varētu būt iesaistīt vīrusa 

iekļūšanas/replikācijas mehānismos. Papildus tam, mēs apskatījām arī in vitro un ex vivo B16 

šūnu membrānu fizikālās īpašības ar atomspēku mikroskopijas palīdzību, kas uzrādīja ievērojami 

lielāku membrānu elastību pret alfavīrusu infekciju uzņēmīgajās ex vivo šūnās. Turklāt, tika 

novērots arī samazināts IFN-alfa fona līmenis ex vivo šūnās. Ņemot vērā iegūtos rezultātus, ir 

izveidotas gēnu grupas, kurām novērota paaugstināta vai pazemināta ekspresija. Šīs gēnu grupas 

ir iesaistītas šūnu apoptozē, atbildē uz stimuliem, membrānas fizioloģijā un imūnsistēmas 

procesos. No tiem tika izvēlēti 23 kandidātgēni, kas vieni vai, iespējams, mijiedarbībā ar citiem 

gēniem ir spējīgi nodrošināt labvēlīgus apstākļus paaugstinātai alfavīrusu infekcijai. Atkarība no 

tā, vai identificētā gēna ekspresija ir paaugstināta vai pazemināta, šie gēni tiks pārekspresēti vai 

klusināti pret infekciju neuzņēmīgās cilvēka un peļu šūnās, piemēram MCF-7, B16, lai modulētu 

alfavīrusu infekciozitāti. Tādā veidā mēs ceram identificēt tos mehānismus audzēja mikrovidē, 

kuri ietekmē vēža šūnas un padara tās uzņēmīgas pret vīrusa infekciju. Šis koncepts ir 

fundamentāls un, iespējams, radīs jaunu virzienu mērķētās gēnu piegādes laukā, modificējot ne 

tikai pašu gēna nesēju, bet arī audzēju mikrovidi, lai atvieglotu specifisku gēnu piegādi.  

Nākotnes plāni 

Grupas ilgtermiņa plāns ir kļūt par līderiem Eiropā alfavīrusu nodrošinātajā pretvēža 

gēnu terapijā. Mūsu galvenais mērķis ir izveidot efektīvu uz alfavīrusiem balstītu vēža terapijas 

stratēģiju klīniskiem pielietojumiem. Šī mērķa sasniegšanai pētījumi tiks turpināti vairākos 

virzienos.  

Terapeitisko gēnu izvēle 

Ar audzējiem asociētie makrofāgi (TAM) ir galvenā audzēja mikrovides regulācijas daļa. 

Viena no jaunākajām metodēm ir makrofāgu funkcionālā pārprogrammēšana, lai tie pārtrauktu 

atbalstīt audzēja progresiju un darbotos pret audzēju. Līdz ar to, mēs plānojam fokusēt savu 

uzmanību uz citokīnu gēnu piegādi, kas inducētu TAM polarizāciju par pro-iekaisuma audzēju 

supresīvu M1 fenotipu.  
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Sadarbībā ar Prof. J. Kzhyshkowskas grupu no Heidelbergas universitātes, mēs plānojam 

piegādāt hitināzei līdzīga proteīna (CLP) gēnu kā jaunas klases audzēju supresoru, kurš inhibē 

TAM audzēja attīstības veicinošās īpašības preklīniskos krūts vēža dzīvnieku modeļos (tas tika 

nesen pierādīts Prof. J. Kzhyshkowska grupā). Lai palielinātu CLP efektu, tas tiks kombinēts ar 

citiem citokīniem (IFN-gamma, TNF-alfa). Ideja balstās uz iespējamo sinerģisko efektu starp 

CLP un alfavīrusu vektoriem, kas stimulē apoptozi un imūnsistēmas atbildes tranzienti 

inficētajos audzējos. Sekretētais CLP radīs papildus efektu, inducējot M1 makrofāgu 

iefiltrēšanos un TAM pārprogrammēšanu, kas nepieciešama paildzinātiem terapijas rezultātiem  

Kombinēšana ar jaunākajiem ķīmijterapijas savienojumiem  

Kombinētā terapija ir laba platforma klīniskiem pielietojumiem. Šajā kontekstā 

alfavīrusiem piemīt nozīmīgs potenciāls tikt izmatotiem klīnikā kā palīglīterapijas līdzekļiem, lai 

bloķētu audzēju atjaunošanos pēc ķīmijterapijas. Mēs plānojam tupināt preklīnisko alfavīrusu 

vektoru novērtēšanu kombinācijā ar standarta un jaunākajiem ķīmijterapijas savienojumiem, lai 

(i) noskaidrotu optimālo terapijas stratēģiju, (ii) pārvarētu medikamentu rezistenci un (iii) 

izprastu iespējamos sinerģisko efektu mehānismus. Sadarbībā ar Latvijas Organiskās sintēzes 

institūtu, Prof. G. Dubura grupu, mēs izmantosim oriģinālus antiproliferatīvus un antioksidatīvus 

medikamentus, kas ir balstīti un polifunkcionāliem pirmidīna atvasinājumiem. Šīm amfifīlajām 

molekulām piemīt pašsavākšanās īpašības un tās veido liposomām līdzīgas daļiņas, kas spēj 

iekapsulēt arī citus medikamentus, fluorescentas krāsas, nukleīnskābes, tajā skaitā alfavīrusu 
RNS (2. attēls). Šo mērķēto medikamentu terapeitiskais potenciāls tiks novērtēts 

imunokompetentos audzēju modeļos un ksenograftu audzēju modeļos, ko nodrošinās Prof. A. 

Corthay (Oslo Universitātes slimnīca). 

Uz audzēja šūnām tēmēta terapija 

Alfavīrusu infekcijas mehānismi un iespējamā iekļūšanas regulācija, kas ir svarīga to 

mērķēšanā uz audzējiem, pagaidām ir pretrunīga. Mēs turpināsim pētīt pilnu pret infekciju 

uzņēmīgo peļu melanomas šūnu un infekcijas neuzņēmīgo šūnu proteomu. Identificētie gēni un 

signālceļi varētu kalpot kā platforma audzēju vides regulācijā, lai atvieglotu vīrusu mērķēšanu 

audzējos. No otras puses, lai paaugstinātu piegādes efektivitāti un transgēnu produkciju 

audzējos, mēs piedāvājam pielietot nevirālo alfavīrusu RNS atkārtotas piegādes stratēģiju. Šis 

paņēmiens ļaus pārvarēt imūno atbildi pret vektoru. Lai piegādātu alfavīrusu RNS mēs 

izmantosim mērķētas liposomas, kuras tika aprakstītas iepriekš, un sadarbībā ar Prof. Šmanaju, 

izveidosim magnētiskās nanodaļiņas ar pievienotiem oligonukleotīdiem, kuri būs komplementāri 

alfavīrusu RNS. Fluorescentās krāsas tiks izmantotas, lai izsekotu daļiņu izplatību in vivo. Tiks 
pārbaudīta uz vīrusa virsmas absorbēto nanodaļiņu spēja nogādāt vīrusu audzēja atrašanās vietās 

ar magnētiskā lauka palīdzību. (2. attēls).  
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2. attēls. Shematisks nevirālās alfavīrusu RNS un medikamentu piegādes attēlojums. (a) Adreses molekulu 

piešūšana liposomām, kurās ir audzējus atpazīstoši ligandi. Mērķēšanu nodrošinās vēža šūnām specifiski 

ligandi, kas tiks ievietoti medikamentus saturošo liposomu lipīdu dubultslānī. Proteīna-proteīna ligēšanas 

enzimātiskā kataīze uz liposomas virsmas, izmantojot Sortāzi A, var tikt izmantota kā alternatīva 

ķīmiskajai savietošanai caur ārpusē esošo lizīnu brīvajiem amīniem. (b) Adreses molekulu piešūšana 

alfavīrusiem ar magnētisko nanodaļiņu palīdzību, kas tiks pielietotas, lai palielinātu piegādi 

magnētiskajā laukā un attīrītu alfavīrusus tālākai in vivo pielietošanai. (c) Pozitīvi lādētas magnētiskās 

nanodaļiņas, kas noklātas ar alfavīrusu RNS. (d) Alfavīrusu RNS hibridizācija uz magnētisko nanodaļiņu 

virsmas. Fluorescentās krāsas un oligonukleotīdi var tikt izmantoti, lai kontrolētu pārklāšanu un piegādi.  
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 Mūsu zinātniskās grupas grupas galvenie pētījumu 

virzieni ir augstas caurlaidspējas mazmolekulāru vielu 

biblioteku skrīnings, inibitoru kandidātvielu atlase un labāko 

savienojumu optimizācija pielietojot struktūras modifikācijas.  
Pirmā mērķgrupa ir sortāzes A inhibitoru vielas 
antimikrobiālās terapijas nolūkiem. Mūsu pētījumi ir virzīti 

jaunu, efektīvāku selektīvu terapeitisku līdzekļu 

noskaidrošanā un to tālākā attīstīšanā pret multirezistentiem 

grampozitīviem patogēniem ar iespējami minimālu risku zāļu 

rezistences izplatības veicināšanā.  
 Otru mērķgrupu veido savienojumi ar potenciālu spēju 

inhibēt matriksa metaloproteināžu aktivitāti, kuri ir iespējami 

kandidāti efektīvāku līdzekļu meklējumos pret audzēju 

metastāžu veidošanos un vēzi. 

Pētījumu kopsavilkums 

Jauni antibakteriāli sortāzi A inhibējoši savienojumi 

 Grampozitīvi patogēni ir atbildīgi par dažādu slimību 

izraisīšanu no ādas infekcijām līdz dzīvību apdraudošai un grūti 

ārstējamai sepsei. Šobrīd šī patogēnu grupa ir pasaulē izplatīta 

kā nozokomiālo un sadzīves infekciju ierosinātāji. Plašā zāļu 

rezistences patogēnu celmu izplatība padara slimību ārstēšanu 

ievērojami komplicētāku, izmantojot šobrīd pieejamos 

medikamentus, kā arī piedevām ievērojami sadārdzina 

ārstniecības izmaksas. Pēdējo pāris desmitgažu laikā ir 

ievērojami pieaudzis pret antibiotikām rezistentu sadzīves un 

slimnīcās iegūto Staphylococcus un Listeria infekciozo celmu 
skaits. Savukārt, meticilīna rezistentais Staphylococcus 
aureus šobrīd ir kļuvis par galveno nozokomiālās 

bakteriēmijas un ādas un ievainojumu infekciju avotu. Šo 

situāciju vēl grūtāku padara fakts, ka pašlaik trūkst inovatīvu 

terapeitisku līdzekļu, lai cīnītos ar zāļu rezistentiem 

patogēniem. Šī iemesla dēļ jaunu un efektīvāku antibakteriālo 

medikamentu izstrāde ir steidzami nepieciešama, lai apkarotu 

infekcijas rezistento formu uzliesmojumu.  
 Sortāze A ir samērā konservatīvs enzīms, kas 

raksturīgs daudzām grampozitīvo baktēriju sugām. Sortāze 

kovalenti pievieno dažādus virsmas proteīnus peptidoglikāna 

baktērijas šūnapvalkam, nodrošinot bakteriālo adhēziju 

iekļūšanu saimniekorganisma šūnās un imūnās sistēmas 

darbības traucēšanu. Baktēriju mutantiem celmiem, kuriem 

trūkst enzimātiski aktīvas sortāzes A gēna, raksturīga 

pazemināta virulence, lai gan šādi mikroorganismi joprojām ir  
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dzīvostspējīgi kultūrā. Tādejādi ķīmiski savienojumi, kuriem piemīt spēja inhibēt sortāzi A, rada 

minimālu selektīvu spiedienu jaunu, rezistentu patogēnu veidošanās procesā, bet pati sortāze A 

kļūst par ļoti pievilcīgu mērķobjektu jaunu antimikrobiālu zāļu vielu attīstīšanā. 
Mazmolekulāru savienojumu biblioteku skrīnings ir plaši atzīta metode, ar kuras 

palīdzību var atrast jaunas, sortāzi A inhibējošas vielas, kuras var kalpot par zāļu vielu 

kandidātiem grampozitīvo infekciju terapijai. Šāda enzimātiskās atlases procedūra tiek veikta 

izmantojot fluorimetrisku in vitro metodi, kas balstās uz S.aureus, L.monocytogenes un 
B.anthracis grampozitīvo mikroorganismu rekombinantas sortāzes A izmantošanu FRET 

substrata proteolītiskā šķelšanā inhibitoru vielu klātbūtnē. Labākie atlasītie savienojumi tiek 

tālāk pārbaudīti izmantojot kristalogrāfijas un kodolmagnētiskās rezonanses metodes, ar kuru 

palīdzību tiek analizēta substrāta-inhibitora molekulu mijiedarbības selektivitāte, inhibēšanas 

procesa veids, kā arī tiek izslēgti viltus pozitīvi inhibitori. Šādi savāktie un apstrādātie struktūras 

dati kalpo par pamatu, lai papildus uzlabotu un optimizētu inhibitoro molekulu potenciālu. 

Turpinājumā, pēc skrīninga un selektivitātes analīžu pabeigšanas, visi labākie 

kandidātsavienojumi tiek papildus pētīti, lai noskaidrotu to spēju inhibēt bakteriālo aktivitāti 

(minimālo koncentrāciju) un citotoksiskumu.  
  

 
 

1. attēls. (A) Sortāzi A inhibītorās molekulas kompleksa struktūra. (B) Sortāzes A aktīvā saita stereoskats 

pēc modificēšanas ar inhibitoro molekulu. (C) Jaunu inhibotorās molukulas analogo savienojumu 

sintēzes shēma.  

Jauni matriksa metoloproteināzes inhibējoši pretvēža savienojumi 

Viens no svarīgākajiem šodienas izaicinājumiem medicīnā ir straujā vēža un infekcijas 

slimību zāļu rezistences izplatīšanās. Problēma, kas traucē veiksmīgu onkoloģisko slimību 

ārstēšanu ar pretvēža medikamentiem, ir saistīta ar dabisku šūnu spēju, cīnoties par izdzīvošanu, 

izmantot specifiskas enzimātiskas reakcijas, lai pārvērstu zāļu aktīvās substances dažādos 
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neaktīvos atvasinājumos. Daudzos gadījumos rezistence pret vienu zāļu līdzekli rada tālāku 

rezistenci pret citiem neradniecīgiem savienojumiem, kas rezultējas ar vairāku zāļu rezistenci. 

Līdz ar to, šobrīd, jaunu, mazāk toksisku un efektīvāku pretvēža savienojumu izstrāde pret 

rezistentām ļaundabīgu audzēja formām ir akūti nepieciešama.  
Ekstracelulārās matriksa metaloproteināzes (MMP) pārstāv zinka saturošu endopeptidāžu 

grupu, kura ir spējīga šķelt praktiski visus ārpusšūnas matriksa komponentus. Šī enzīmu grupa ir 

atbildīga par daudzu fizioloģisku un patoloģisku procesu norisi organismā, ieskaitot ļaundabīgu 

audzēju augšanu, metastāžu veidošanos, audzēju invāziju un jaunu asinsvadu veidošanos. Šobrīd, 

vairāk nekā divdesmit dažādi enzīmi ir identificēti kā MMP, no kuriem MMP-1, MMP-2 un 
MMP-7 tiek raksturoti kā īpaši svarīgi mērķobjekti jaunu pretvēža zāļu attīstīšanā. Papildus, ir 

noskaidrots, ka vairāku specifisku MMP inhibīcija var pat stimulēt audzēju progresiju, kur 

MMP-9 nevar tikt izmanots kā mērķis pacientiem ar progresējošu slimību.  
Galvenais šī pētījuma mērķis ir attīstīt efektīvas pieejas, kas balstās uz struktūras-

aktivitātes likumsakarību noskaidrošanu, lai meklētu jaunus pretvēža savienojumus. Šis pētījums 

balstās uz mērķtiecīgu jaunu heterociklisku savienojumu (kumarīnu, selenofēnu, aziridīnu, 

triazolu atvasinājumi) sintēzi. Pētījuma pieeja balstās uz pretvēža savienojumu inhibitoro īpašību 

noskaidrošanu, kas tiek iegūti izmantojot MMP inhibēšanas fluorimetrisku skrīningu un 

struktūras-aktivitātes likumsakarību analīzes, lai rezultātā varētu noteikt specifiskas inhibitoro 

vielu struktūras modifikācijas, kas atbildīgas par aktivitātes pozitīvā efekta palielināšanos. 

Rezultātā, labākie inovatīvie savienojumi ar augstāko pretvēža efekta potenciālu tiek tālāk 

analizēti, lai skaidrotu to efektivitāti, citoksiskuma līmeni un angioģenēzes inhibīcijas potenciālu 

normālās un rezistentās vēža šūnu līnijās.  

Nākotnes plāni 

Sortāze A šobrīd tiek uzskatīta par ļoti daudzsološu mērķi, lai attīstītu jaunus 

antibakteriālus zāļu līdzekļus, kuriem nepiemīt mikrobiālās rezistences attīstības pret 

konvenciālajām antibiotikām īpašības. Mūsu zinātniskās grupas galvenais pētījuma mērķis ir 
attīstīt jaunus sortāzes inhibitorus, kā potenciālus kandidātus antibakteriālai terapijai. Šis 

pētījums sekmēs tālāku antibakteriālo aģentu attīstību, kas var rezultēties jaunu zāļu līdzekļu 

izstrādē, tādejādi veicinot sabiedrisko un ekonomisko attīstību.  
Jāatzīmē, ka tālāk ieplānotie pētījumi ir nepieciešami, lai uzlabotu labāko atlasīto 

savienojumu molekulārās īpašības zāļu vielu izstrādes procesā. Mēs sagaidām, ka šī pētījuma 

rezultāti dos svarīgu ieguldījumu jaunu rezistenci neveicinošu antimikrobiālo preparātu 

(antibiotiku) izstrādes jomā, kur papildus tiks iegūti arī jauni dati par sortāzes bioķīmiju un 

farmakoloģiju, kas savukārt būs vērtīgs izziņas avots pasaules zinātniskajai un akadēmiskajai 

kopienai. Visi iespējamie tālākie preklīniskie un klīniskie pētījumi terapeitiskajiem mērķiem ar 

pētījumā iegūtajiem efektīvākajiem sortāzes inhibitoriem var tieši veicināt farmācijas rūpniecības 

un sabiedriskās veselības attīstību.  
Selektīva matriksa metaloproteināžu inhibīcija, kuru raksturo ārpusšūnas matriksa 

noārdīšanas samazināšanās endotēlija šūnu migrācijas un jaunu asinsvadu veidošanās procesos, 

ir jauns pētījumu virziens, lai cīnītos ar ļaundabīgu audzēju saistīto slimību ārstēšanu. Šobrīd 

iegūtie dati par jaunsintezēto savienojumu struktūras-aktivitātes un MMP inhibīcijas 

likumsakarībām, kā arī šo savienojumu bioķīmiskajām un fizioloģiskajām īpašībām, ļauj 

izvēlēties perspektīvākos kandidātus tālākām pārbaudēm dzīvnieku modelī. Rezultātā, 
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izmantojot pētījumā iegūtos eksperimentālos un teorētiskos rezultātus, tiks veidota zinātniska 

bāze izpratnei par jaunu zāļu vielu radīšanu pretvēža terapijas nolūkiem.  
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 Šī pētnieciskā grupa ir izveidojusies samērā nesen – 
2013. gadā, uz Latvijas Zinātņu padomes Fundamentālo un 

Lietišķo pētījumu projekta finansējuma bāzes. Šīs grupas 

pētnieciskais profils ir orientēts uz ar G-proteīnus saistīto 

receptoru (GPCR) molekulāro un funkcionālo izpēti. Šobrīd 

šīs grupas pētnieki darbojas divos virzienos: 1) 
Melanokortīnu receptoru (MCR) ligandu atpazīšanas 

specifiskumu nosakošo domēnu noteikšanu un 2) orfānu 

bezmugurkaulnieku GPCR-u, kas uzrāda nozīmīgu sekvences 

līdzību ar zīdītāju peptīdus saistošajiem GPCR-iem, ligandu 
meklējumi. 

Pētījumu kopsavilkums 

 Cilvēka genomā ir vairāk kā 800 GPCR-us kodējošu 

gēnu. Šo membrānas proteīnu galvenā funkcija ir signālu 

uztveršana šūnas ārpusē un to transdukcija cauri membrānai 

uz šūnas iekšieni. Visiem uz šo brīdi atklātajiem GPCR-iem ir 
vairākas kopīgas iezīmes. Tie visi sastāv no setiņiem α-
spirāles transmembrānas (TM) domēniem un tie visi, saistot 

ligandus, aktivē heterotrimēros G-proteīnus. Tā kā šīs saimes 

receptori regulē dažādas organisma fizioloģiskās norises un to 

ligandi ir gan hormoni, gan neirotransmiteri, gan kemokīni, 

gan kalcija joni, gan sensorās molekulas, tad “GPCR-i ir vieni 
no visrūpīgāk pētītajiem medikamentu mērķproteīniem 

farmācijas industrijā” (Navigant Consulting Inc. GPCR-based 
drug discovery: Tactical assessment and strategic outlook. 
2004.) 

Melanokortīnu receptoru ligandu atpazīšanas specifiskumu 

nosakošo domēnu noteikšana 

 Termins “melanokortīns” (MC) ir attiecināms uz tiem 

proopiomelanokortīnu priekšteča proteolīzes peptīdiem, kam 

piemīt melanotropa un adrenokortikitropa aktivitāte. Zīdītāju 

organismā MC-i regulē vairākas fizioloģiskas norises, no 

kurām visnozīmīgākās ir pigmentācija, steroidoģenēze un 

enerģijas homeostāze. No aminoskābju sekvences viedokļa 

MC-us vieno arī fakts, ka tie visi satur 

konservatīvo -H-F-R-W- motīvu, kas kalpo par MCR-u 
farmakoforu. Adrenokortikotropais hormons (ACTH) un alfa-
melanocītus-stimulējošais hormons ir sekvences ziņā daļēji 

pārklājošies peptīdi, kas mediē vairumu no MC sistēmas 

funkcijām. 
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Zīdītājos ir atrodami pieci MC-us specifiski saistoši GPCR-i, kuri, atbilstoši to atklāšanas 

secībai, izpētes gaitā tika nodēvēti par MC1R - MC5R. To aminoskābju secības savstarpējā 

līdzība variē robežās no 39% līdz 61% un tādēļ pastāv uzskats, ka tie ir evolucionāri radniecīgi. 

Lai arī visi šīs nelielās saimes receptori darbojas aktivējot ar adenil ciklāzi sajūgto G-proteīna s 
subvienību, tie uzrāda farmakoloģisko profilu, saistot dažādos MC peptīdus ar atšķirīgu afinitāti. 

Tādejādi MC2R jeb ACTHR būtu uzskatāms par visspecializētāko, jo tas specifiski saista tikai 

un vienīgi ACTH, kura centrālajā daļā atrodas otrs farmakofors -K-K-R-R-. Papildus šai 

selektīvajai atpazīšanai MC2R ir nepieciešama neliela membrānas proteīna – Melanokortīnu 

receptoru palīgproteīna (MRAP) klātbūtne, lai izveidotu funkcionāli aktīvu receptoru, kas var 

tikt transporēts uz šūnas plazmatisko membrānu. 
Grupas pašreizējās aktivitātes šajā jomā ir orientētas uz MC2R specifiskumu nosakošo 

molekulāro mehānismu izpēti. Uz šo brīdi iegūtie rezultāti uzrāda, ka receptora ārpus šūnas daļa 

ir nozīmīga gan liganda atpazīšanā, gan iekššūnas aizturē un precīzs TM domēnu izkārtojums ir 

nepieciešams, lai veidotos aiztures signāls, kas nepieļauj nefunkcionāla receptora nokļūšanu 

šūnas plazmatiskajā membrānā. Šo pētījumu gaitā izstrādātā hipotēze paredz, ka MC2R N-
terminālais segments un ārpusšūnas cilpas veido vākam līdzīgu struktūru, kas kalpo par aiztures 

signālu, kā arī nosedz melanokortīnu farmakafora saistīšanās kabatu. Tomēr, lai pierādītu vai 
noliegtu šo hipotēzi, ir jānosaka MC2R molekulārā struktūra. Tā kā proteīnu struktūras 

noteikšanai ir nepieciešams liels daudzums tīras vielas, grupa savus eksperimentus uzsāka ar 

proteīna ekspresiju. Pēdējie atklājumi GPCR-u rentgena staru kristalogrāfijas jomā parādīja, ka 

šo receptoru otrās iekššūnas cilpas aizvietošana ar T4 fāga lizozīmu (T4Lys), ievērojami uzlabo 

augstas kvalitātes kristālu veidošanos. Tādejādi projekta pirmais uzdevums bija izveidot 

rekombinantu MC2R-T4Lys sajūgto proteīnu, kas saturētu arī 6xHis- and HA-iezīmes proteīna 

attīrīšanai un specifiskai detekcijai. Vairumā publikāciju, kurās tiek ziņots par kāda GPCR 

struktūras noteikšanu, Bakulovīrusa ekspresijas sistēmas pielietošana tiek aprakstīta kā ļoti 

efektīvs paņēmiens pareizi strukturētu zīdītāju membrānas proteīnu iegūšanai lielā daudzumā. 

Tomēr, pielitojot to projekta ietvaros, netika iegūts dzīvotspējīgas ekspresijas vīrusa klons. Tādēļ 

tika pieņemts lēmums izmantot alternatīvu ekspresijas sistēmu - raugu Pichia pastoris. Rezultāti, 

kas tika iegūti šo eksperimentu rezultātā, bija daudzsološi un šobrīd tiek strādāts pie proteīna 

attīrīšanas optimizācijas. 

  

 
1. attēls. MC2R Ekspresijas apstākļu optimizācijas eksperimentu rezultātu imunoblota analīze. M – 
Molekulmasas marķieris,1 - ACTHR Mut+ 30°C 22h, 2 - ACTHR Mut+ 30°C 40h, 3 - ACTHR Mut+ 30°C 

60h, 4 - ACTHR Mut+ 20°C 22h, 5 - ACTHR Mut+ 20°C 40h, 6 - ACTHR Mut+ 20°C 60h, 13 - ACTHR 
MutS 30°C 22h, 14 - ACTHR MutS 30°C 40h, 15 - ACTHR MutS 30°C 60h, 16 - ACTHR MutS 20°C 22h, 

17 - ACTHR MutS 20°C 40h, 18 - ACTHR MutS 20°C 60h. 
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Tā kā funkcionāli aktīvs ACTHR veidojas tikai pēc receptora un divu antiparalēlu MRAP 

molekulu kompleksa izveidošanās, ir ļoti svarīgi noteikt ne vien paša ACTHR molekulāro 

struktūru, bet arī visa funkcionāli aktīvā kompleksa molekulāro struktūru. Uz šo brīdi grupas 

pētnieki izvērtē divas MC2R-MRAP kompleksa iegūšanas stratēģijas: pielietot dubultās 

ekspresijas sistēmu vai veidot sajūgto proteīnu, kurā MC2R C-galā ir pievienotas divas MRAP 

molekulas. Pirmās pieejas pielietošanas gadījumā būtu nepieciešams izveidot jauna tipa 

ekspresijas vektoru vai veikt vairākas, secīgas transformācijas, kā arī pozitīvo klonu selekcijas 

un atlases. Abu šo paņēmienu pielietošana ir saistīta ar ievērojamu laika patēriņu un 

nekontrolējamu rekombinācijas risku. Savukārt sajūgtā proteīna pieejas pielietošana ir relatīvi 

droša un vienkārša, un, vienīgais ar tās pielietošanu saistītais risks ir iespēja, ka šis mākslīgais 

proteīns nebūs funkcionāli aktīvs. Šo iemeslu dēļ pēdējā no pieejām arī tika pielietota praksē un 

uz šo brīdi iegūtie rezultāti ir cerīgi - sajūgtā proteīna ekspresija zīdītāju šūnu kultūrās un tai 

sekojošie cAMF atbildes mērījumi un saistīšanās eksperimenti norādīja uz funkcionāli aktīva 

ACTH saistoša receptora klātbūtni. 

Orfāno bezmugurkaulnieku ar G-proteīnu saistīto receptoru, kas uzrāda nozīmīgu sekvences 

līdzību ar zīdītāju peptīdus saistošajiem ar G-proteīnu saistītajiem receptoriem, ligandu 

meklējumi 

Kā jau iepriekš tika minēts, cilvēka genomā ir atrodami vairāk kā 800 GPCR-u gēni. To 

klasifikācijas un evolūcijas pētījumi ir allaž bijuši samērā grūti, sarežģīti un bieži vien ļoti 

spekulatīvi. Tomēr 2003. gadā Roberts Fredriksons ar kolēģiem spēja izveidot ticamu, uz 

filoģenētisko analīzi balstītu, cilvēka GPCR-u klasifikācijas sistēmu. 
Viens no pētījumiem, kuru savulaik veica šīs grupas vadītājs, bija saistīts ar gēnu 

evolūcijas izpēti no intronu ieguves un zaudēšanas skatupunkta. Šis pētījums bija balstīts uz 

Rodopsīna saimes GPCR-u gēnu salīdzināšanu vairākos pilnībā sekvencētos organismos. 

Analīzes rezultātā tika noteikti filoģenētiskā koka zari, kuros esošie receptori bija sastopami gan 

analizētajos mugurkaulniekos, gan bezmugurkaulniekos, tādejādi norādot uz šo receptoru grupu 

“senumu”. Tā kā šie “senie” GPCR-i zīdītājos, kā arī citos mugurkaulniekos, ir nozīmīgi 

medikamentu iedarbības mērķproteīni, tie tiek intensīvi pētīti, kamēr to bezmugurkaulnieku 

līdzinieki tiek ignorēti un bieži vien to dabīgais ligands nemaz nav zināms. 
Oreksīns-A (pazīstams arī kā hipokretīns-1) un Oreksīns-B (pazīstams arī kā hipokretīns-

2) ir nozīmīgi zīdītāju miega-nomoda cikla regulatori. Tipiska to trūkuma izraisīta slimība ir 

narkolepsija. Abi šie peptīdi veic savu iedarbību saistoties pie divu tipu Oreksīna GPCR-iem: 
Oreksīna 1. tipa receptora (OX1R, HCRTR1) un Oreksīna 2. tipa receptora (OX2R, HCRTR2). 

Analīze, kas tika aprakstīta iepriekšējā paragrāfā, uzrādīja, ka šī receptoru grupa ir sastopama 

visos analizētajos dzīvniekos, un, ka Ciona intestinalis oreksīna receptoram līdzīgais receptors 

uzrāta vērā ņemamu 32% un 33% sekvences līdzību ar attiecīgi cilvēka OX1R un OX2R. 

Atklājumam sekojošā Ciona intestinalis genoma in silico analīze neuzrādīja pašu oreksīnu 

klātbūtni šajā organismā, tādejādi norādot, ka šī receptora ligandi varētu ievērojami atšķirties no 

zīdītāju oreksīniem.  
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Pētījumi šajā, šķietami ļoti fundamentālajā virzienā, 

tiek veikti vairāku iemeslu dēļ: 1) noskaidrojot šī 

C. intestinalis oreksīna receptoriem līdzīgā receptora 

ligandu, tiktu gūts ieskats GPCR signālsistēmu 

evolūcijas procesos, tādejādi skaidri demonstrējot šīs 

sistēmas daudzpusību un augstās adaptācijas spējas; 

2) Pastāv varbūtība, ka zīdītāju OXR-i ir saglabājuši 

savu “vēsturisko” afinitāti uz šo ligandu un, tā 

atklāšana varētu novest pie jaunu miega traucējumu 

ārstniecības līdzekļu izstrādes. 
Visas šajā pētniecības virzienā līdz šim veiktās 

darbības bija saistītas ar C. intestinalis oreksīna 

receptoram līdzīgā receptora raksturošanu. Darba 

gaitā tika noskaidrots, ka zīdītāju šūnu kultūrās tas 

tiek efektīvi transportēts uz šūnas plazmatisko 
membrānu, un, sadarbībā ar partneriem no Helsinku 

Universitātes, tika noskaidrots, ka to neaktivē nedz 

Oreksīns-A, nedz Oreksīns-B. Šobrīdī šis pētījums 

tiek virzīts tālāk un tiek izstrādāta uz ģenētiski 

modificēta rauga Saccharomyces cerevisiae balstīta 

randomu peptīdu receptoru aktivācijas spēju 

skrīnēšanas sistēma, kas, veiksmīgu izmēģinājumu 

gadījumā ar MC4R un tā ligandu -MSH, ļaus 

identificēt ligandus orfāniem peptīdus saistošiem 

GPCR-iem. 

Nākotnes plāni 

Ilgtermiņa mērķi 

Šīs grupas ilgtermiņa mērķis ir kļūt par vadošajiem 

GPCR-u izpētes pētniekiem reģionā un izvērst pēc 

iespējas daudzpusīgāku GPCR-u pētniecību. Grupas 

interesēs ietilpst GPCR-u darbības molekulāro 

mehānismu izpēte, GPCR-u un citu membrānas 

proteīnu mijiedarbības izpēte, jaunu uz GPCR-iem 
orientētu medikamentu izstrāde, GPCR-u lomas 
noskaidrošana daudzšūnu dzīvnieku evolūcijā, 

GPCR-u lomas noskaidrošana infekcijas slimību 

attīstībā, kā arī citu ar GPCR-u izpēti saistītu jautājumu noskaidrošana. 

Īstermiņa mērķi 

Vairums grupas īstermiņa mērķu ir saistīti ar šobrīd veicamajiem pētniecības projektiem. 
 MC2R ekspresijas un molekulārās struktūras noteikšanas projekta ietvaros iegūtās 

zināšanas tiek plānots pielietot arī citu GPCR-u struktūras izpētē. Pirmkārt, tiks noteikta 

MC1R vai MC4R molekulārā struktūra, kuri, lai arī tuvu radniecīgi, neuzrāda MC2R 

 
2. attēls. GRAFS klasifikācijas 

sistēmas  grupas filoģenētiskā salīdzinājuma 

koks, kas izveidots pielietojot “Maximum 

parsimony” algoritmu. Šajā analīzē cilvēka - 
Homo sapiens (HS) receptori tiek filoģenētiski 

salīdzināti ar caurspīdīgās jūras ascīdijas - 
Ciona intestinalis (CI) receptoriem. Pielietojot 
šo paņēmienu tika identificētas tās receptoru 

cilvēka saimes, kurām ir ortologi 

caurspīdīgajā jūras ascīdijā. Sarkanais 

taisnstūris izceļ Oreksīna receptoru (OXR, 

HCRTR) atzar, kas ietver caurspīdīgajās jūras 

ascīdijās receptoram līdzīgu proteīnu ar 
nezināmu funkciju. 
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specifiskās īpašības. Šo MCR struktūras noteikšana dotu iespēju izvērst struktūru 

salīdzinošo analīzi, kas sniegtu iespēju noteikt, kuri tieši rajoni ir atbildīgi par MC2R 

specifisko dabu. 

 Tā kā dažādu organismu OXR-u ligandu meklējumi ir viens no šī brīža pētniecības 

virzieniem, tad grupa vēlētos to attīstīt tālāk, un, pielietojot struktūru bioloģijā gūtās 

zināšanas, noteikt molekulāro struktūru OXR-iem, kas nākuši no dažādiem organismiem. 

Veicot iegūto rezultātu salīdzinošo analīzi, būs iespējams noteikt izmaiņas, kādas 

notikušas ar šiem receptoriem evolūcijas gaitā. 
 Papildus jau minētajiem plāniem, grupas pētnieki veic pārrunas ar Organiskās Sintēzes 

Institūta Kodolmagnētiskās rezonanses grupas pētniekiem par zinātniskās sadarbības 

uzsākšanu. Šīs sadarbības mērķis būtu veikt GPCR-u ligandu konformācijas pētījumus to 

piesaistes laikā pie receptoriem.  
 Veiksmīgas uz rauga balstītās ligandu identificēšanas sistēmas izveides gadījumā un 

veiksmīgas C. intestinalis oreksīna receptoram līdzīgā receptora liganda identificēšanas 

gadījumā, pētījumi bezmugurkaulnieku un zīdītāju orfāno receptoru ligandu noteikšanas 

jomā tiks turpināti. Šo sistēmu ir arī plānots izmantot, lai meklētus jaunus ligandus 

receptoriem, ar jau zināmie dabīgajiem agonistiem. 

 Kā jau tika skaidrots iepriekš, MCR-i pārsvarā mijiedarbojas ar G-proteīna s 
subvienību, kas aktivē adenilciklāzi, tomēr literatūrā ir atrodama informācija, ka MC3R 

mijiedarbojas arī ar G-proteīna q/11 subvienību, kas aktivē fosfolipāzes un iekššūnas 

Ca2+ mobilizācijas signālceļu. Nesenā Huang & Tao (Journal of Molecular 

Endocrinology 2014 Dec; 53(3):319-30) publikācija apraksta pētījumu, kura rezultātā 

tika identificētas par šo duālo signālceļu aktivāciju atbildīgās MC3R otrās iekššūnas 

cilpas aminoskābes. Tā kā MC3R tiek plaši ekspresēts centrālajā nervu sistēmā un pastāv 

uzskats, ka tas regulē daudzus ķermeņa enerģijas homeostāzes aspektus, tad, kā pēdējo no 

īstermiņa mērķiem, grupa vēlētos noteikt, kurš signālceļs ir atbildīgs par kuru no 

receptora aktivācijas izraisītajiem aspektiem. Lai sasniegtu šo mērķi, tiek plānots 

izmantot ģenētiski modificētu peļu modeļus, kuru genomā izmaiņas būtu ieviestas Huang 

& Tao aprakstītajās pozīcijās. 
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 Vairāk nekā divi miljardi cilvēku pasaulē ir inficēti ar 

B hepatīta vīrusu (HBV), vismaz 350 miljoni ir hroniski 

inficēti. Aptuveni 170 līdz 200 miljoni cilvēku ir inficēti ar C 

hepatīta vīrusu (HCV), un apmēram 130 miljoni ir hroniski 

inficēti. Abi vīrusi var izraisīt aknu cirozi, aknu vēzi un aknu 

mazspēju. 
 Mūsu pētījumu mērķis ir iegūt plašāku izpratni par 

vīrusu un saimnieka organismu mijiedarbību ar 

fundamentāliem mehānismiem, izmantojot daudzdisciplīnu 

pieeju, tostarp, molekulārās bioloģijas, šūnu bioloģijas un 

imunoloģijas tehnoloģijas. Ir ļoti svarīgi, ka mums ir iespēja 

veikt pilnu pētījumu ciklu, tostarp, epidemioloģiskus 
pētījumus, vakcīnu kandidātu dizainu un rekombinanto 

proteīnu variantu modelēšanu, konstruēšanu un to 

imunoloģisko īpašību pētīšanu. 

Pētījumu kopsavilkums 

Hepatīta vīrusu molekulāra ģenētika un epidemioloģija 

 Pētījuma centrālais mērķis ir dabā sastopamo HBV un 
HCV mutantu strukturālā, funkcionālā un imunoloģiskā 

raksturošana, kā arī Latvijā sastopamo HBV un HCV genomu 

molekulārais monitorings. Šim nolūkam tiek veikti šādi darbi: 
 • Epidemioloģiskas situācijas novērtēšana attiecībā uz 

Latvijā cirkulējošo HBV, HCV un HBV/HCV infekciju; 
 • HBV (C, S, X un P) un HCV (core, ENV un NS3 / 

5) genomu fragmentu amplifikācija un sekvences noteikšana; 
 • Atrasto mutanto gēnu klonēšana un ekspresija E.coli 
šūnās. Mutanto proteīnu struktūras noteikšana un 

imunoloģisko īpašību izpētīšana.  
 Iepriekšējās publikācijās mēs aprakstījām HBV 

genotipu izcelsmi Latvijā un to izplatīšanu specifiskās 

Latvijas slimnīcu pacientu grupās: Paula Stradiņa 

universitātes slimnīcas Latvijas Transplantācijas centrā, 

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Hematoloģijas nodaļā 

(Sominskaya, 2005; Dumpis, 2003) un pacientiem no Latvijas 
Infektoloģijas centra (LIC), kas ir Latvijas lielākā profilā 

medicīnas iestādē (Jansons, 2004; Sominskaya, 2011). Iegūtie 

rezultāti liecina, ka HBV genotipu Latvijā sadalījums paliek 
nemainīgs visu HBV izraisītu aknu slimību pacientiem un 

diagnožu veidiem un nav atkarīgs no medicīnas iestādēs 

profila.  
 Tikai neliela inficēto personu daļa ir informēta par 

infekciju un pretvīrusu terapijas saņemšanas iespējas ir  



84 
 

 
 ierobežotas. Līdz ar jaunas paaudzes pretvīrusu medikamentu ierašanos, ievērojami izauga gan 

ārstēšanas efektivitāte, gan izmaksas. Moderna hroniskas HCV infekcijas ārstēšanas kursa 

izmaksas vienai personai var sasniegt 70 000 eiro un netiek nosegtas no Latvijas veselības 

budžeta līdzekļiem. 

terapijas, bieži tiek novērota HBV infekcijas reaktivācija. Aknu slimības progresēšana var 

ietekmēt ļoti dārgās imūnsupresīvās terapijas iznākumu un ievērojami palielināt slodzi veselības 

aprūpes sistēmai. 
HCV un HBV hronisko pacientu ar novājinātu imūnsistēmu skaits Latvijā pieaug. Viņu 

ārstēšanai arvien biežāk izmanto pretvīrusu zāles, lai tiktu vaļā no infekcijas vai vismaz nomākt 

vīrusu vairošanos. Šī populācija nav bieži pētīta un ir pieejamas tikai dažas zinātniskās 

publikācijas, tāpēc ir steidzami nepieciešama labāka izpratne par parastas, lētas terapijas 

neveikuma ģenētisko mehānismu. Ģenētisko variāciju HCV un HBV vīrusu pētīšana ir šī 

jautājuma risināšanas perspektīva pieeja. 

Profilaktiskas un terapeitiskas vakcīnas izstrāde hepatīta ārstēšanai. 

Neskatoties uz efektīvas, profilaktiskas anti-HBV vakcīnas pieejamību, vairāk nekā 350 

miljoni cilvēku ir hroniski inficēti un atrodas aknu cirozes vai aknu šūnu karcinomas riska grupā. 

Pašreizējās hronisko B hepatītu ārstēšanas pamatā ir interferons un/vai nucleos(t)īdu analogi, kas 

efektīvi kontrolē vīrusu replikācijas, bet reti eliminē vīrusu. 
Pašreizēja rauga izcelsmes B hepatīta vakcīna satur HBsAg. Dažādās valstīs ir izstrādāta 

jaunas paaudzes rekombinānta HBV vakcīna, kas tiek iegūta no zīdītāju šūnu kultūras un satur 

Pre-S/S epitopus. Šādas vakcīnas ir noderīgas īpašām riska grupām, tajā skaitā ar parasto HBV 

vakcīnu neveiksmīgi vakcinētiem pacientiem, cilvēkiem ar lieko svaru, veselības aprūpes 

darbiniekiem, pacientiem ar nieru mazspēju un dialīzes pacientiem, transplantācijas pacientiem, 

pacientiem ar HIV, kā arī ceļotājiem uz HBV endēmiskajiem reģioniem.   
Terapeitiskās vakcīnas šobrīd tiek izstrādātas kā alternatīva hronisku B un C hepatītu 

ilgtermiņa pretvīrusu terapijai vai kā atbalsts daļēji efektīvai terapijai. Tiem ir jāaktivizē pacienta 

imūnsistēma, lai efektīvi cīnītos un kontrolētu vīrusu. Terapeitiskas vakcinācijas paradigma ir 

 
1. zīmējums. HBV S gēna fragmentu 

sekvenču filoģenetiskais koks.  

Dažādu hronisko slimību ārstēšanai arvien vairāk 

izmanto imūnsupresīvu terapiju, kas ievērojami 

palielina hronisko HCV un HBV infekciju izraisīto 

aknu cirozes progresēšanas, aknu karcinomas 

attīstīšanās un ārpus aknu slimības izpausmes risku. 

Līdz ar tradicionālo pieeju, hronisko B un C 

hepatītu infekciju ārstē pirms imūnsupresīvas 

terapijas uzsākšanas, bet diemžēl tas ne vienmēr ir 

iespējams un daudzi pacienti nevar gaidīt pilno 

infekcijas elimināciju pamatslimības smaguma dēļ. 

Nieru transplantācija vai autoimūnās slimības, kā 

reimatoīdais artrīts, nevar gaidīt, lai pabeigtu 

vismaz pusgadu hroniska hepatīta infekcijas 

ārstēšanas kursu. Turklāt anti-HBc pozitīviem 

pacientiem, kam infekcija ir veiksmīgi izārstēta 
pirms imūnsupresīvu  
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spēcīga T-šūnu reakcijas indukcija pret galvenajiem vīrusu antigēniem papildus humorālās 

imūnās atbildes reakcijas aktivizēšanai. 
Pētījuma centrālais mērķis ir strukturālā, funkcionālā un imunoloģiskā vakcīnu prototipu 

raksturošana. Ir ļoti svarīgi, ka mums ir iespējas veikt pilnu pētījumu ciklu, tostarp 

epidemioloģiskus pētījumus, vakcīnu kandidātu dizainu un rekombinānto proteīnu variantu 

modelēšanu, konstruēšanu un to imunoloģisko īpašību pētīšanu. 

Rekombinanto proteīnu vakcīnu prototipi 

Vīrusveidīgo daļiņu (VLP) tehnoloģijai piemīt acīmredzamas priekšrocības drošu un 

iedarbīgu vakcīnu radīšanai. HBV core proteīns (HBc) ieņem unikālu pozīciju starp VLP 

nesējiem, jo tam piemīt augsta līmeņa sintēze un efektīvas pašsavākšanas spējas praktiski visās 

zināmās homologās un heterologās ekspresijas sistēmās, ieskaitot baktērijas un raugus (Pumpēns 

un Grēns, 2002; Pumpēns, 2008). 
HBc proteīns pirmo reizi tika atzīts par daudzsološu VLP nesēju 1986. gadā, un 1987. 

gadā ziņojums tika publicēts. HBc VLP tika izvēlēts kā nesējs daudzu veiksmīgu mutes un nagu 

sērgas, malārijas, cilvēka papilomas vīrusa, hantavīrusu infekcijas un gripas, bet, pirmkārt, HBV 

un HCV infekciju vakcīnu kandidātu radīšanai (Pumpēns, 2008). 
HBc reģions starp pozīcijām 78. un 83., kas ir pieejams no virsmas, veido proteīna 

galveno immunodominanto reģionu (MIR). Svešas izcelsmes peptīdu ievešana šajā pozīcijā 

neiespaido HBc pašsavākšanas spējas un ievestais peptīds tiek eksponēts uz VLP virsmas 

(Pumpēns un Grēns, 2001; Pumpēns, 2002). Mēs esam izstrādājuši virkni jauno HBc vektoru, 

kas var būt izmantoti ne tikai tradicionālo vakcīnu kandidātu un uz specifiskām šūnām mērķēto 

instrumentu radīšanai, kas nes uz HBc virsmas svešo peptīdu posmus, bet arī dažādu vielu 

selektīvai iepakošanai. No C-gala saīsinātie HBc varianti var atšķirties pēc afinitātes pret 

dažādām vielām, iekšēja tilpuma, iepakošanas kapacitātes un dissociācias/reassociācijas spējām, 

kas  padara tos par pievilcīgiem instrumentiem uz HBc bāzes izveidoto gēnu un zāļu piegādes 

līdzekļu turpmākai izstrādei (Sominskaya, 2013). 

2 zīmējums. Attīrīto HBc- and HBcG-
VLP elktronmikroskopijas analīze. 

 Iepriekšējie pētījumi ir pierādījuši, ka HBV 

preS1 (21-47) reģions ir hepatocītu receptoru 

saistīšanās vietā un antivielām pret preS1 (21-47) 
piemīt vīrusa neitralizēšanas spējas. Anti-preS1 
antivielu klātbūtne var kalpot par agrīnu seroloģisko 

marķieri atbrīvošanai no HBV un veselības 

uzlabošanai vai atgūšanai pēc slimības. PreS1 (21-
47) fragmenta iekļaušana profilaktiskās vai 

terapeitiskās vakcīnās šķiet pamatota, un varētu būt 

par potenciālo stratēģiju, lai pārvarētu vājo atbildi uz 
tradicionālo HBsAg vakcīnu vai izstrādātu jaunas 

terapeitiskas vakcīnas pret HBV.  
 Acīmredzamie pašreizējās vakcīnas 

uzlabojumi būtu dažādu HBsAg apakštipu homologu 

pievienošana predominantām HBV celmam, 

neitralizācijas preS1 un preS2 epitopu ieviešana, 

pareizas formācijas HBsAg epitopu izmantošana un  
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helper T-šūnu epitopu no, piemēram, HBcAg, pievienošana. Ar uzlabotām vakcīnām HBV 

izskaušana šķiet sasniedzama dažās desmitgadēs. 

DNS vakcīnas prototipi  

HBV DNS vakcīnas modelis: Rezultāti, kas seko HBsAg kodējošas plazmīdas DNS 

injekcijai peļu modeļos liecina, ka DNS vakcīna var būt izmantota cilvēku vakcinācijai pret 

HBV. DNS vakcīna būtu pārāka par rekombinānto HBsAg profilaktiskai vakcinācijai. It īpaši tas 

attiecas uz vājas atbildes pret proteīnu vai atbildes neesamības gadījumiem, vai uz straujas 

humorālās atbildes indukciju bērniem, kas piedzimst kā hroniski HBV pārnēsātāji. Ir bijuši daži 

daudzsološi klīniskie pētījumi, kas pierādīja labu DNS vakcīnu panesamību cilvēkiem. 

Neskatoties uz nozīmīgu CTL atbildes indukciju, vakcinācija ar injekcijas vai "gene gun" DNS 
piegādi nespēj izraisīt antigēnam specifisko antivielu rašanos. Efektivitātes palielināšana varētu 

tikt sasniegta ar transfekcijas procedūras uzlabošanu, vai ar labāku imūnas atbildes izsaukšanu, 

ieviešot citokīnu gēnus vai citus ne-DNS komponentus. Tomēr, līdz ar spēcīgu CTL atbildes 

indukciju, DNS vakcīnas var būt efektīvas, lai ārstētu hroniskus HBV pacientus.  
HCV DNS vakcīnas modelis: C hepatīts joprojām ir nopietna veselības problēma. Gan 

profilaktiska, gan terapeitiska vakcīna pašlaik nav pieejama, lai gan vairākiem kandidātiem tiek 

veikti klīniskie izmēģinājumi. HCV vakcīnas izveidošana uz DNS bāzes ir augstas prioritātes 

uzdevums. DNS vakcinācija šķiet daudzsološa, jo klīniskie izmēģinājumi uz cilvēkiem pierādīja, 

ka šīs vakcīnas ir labi panesamas un var izraisīt koordinētu imūno uzbrukumu HCV, kas, vismaz 

īslaicīgi, spēj ierobežot vīrusu replikāciju (Sällberg M et al 2009; Alvarez-Lajonchere L et al, 
2009). Pašlaik vairākas DNS vakcīnas pret HCV tiek pārbaudītas, bet optimāls HCV gēnu 

sastāvs vēl nav noteikts. Līdz ar to, ka HCV ir apvalka vīruss un neitralizācijas epitopi, 

visticamāk, atrodas uz apvalka virsmas, vislielākā uzmanība ir pievērsta E2 proteīnam (Forns et 

al., 1999, Fournillier et al., 1998). Dažos pētījumos tika demonstrēti mēģinājumi novērtēt 

profilakses vakcīnas kandidātus imunizācijas eksperimentos šimpanzēs (Forns et al 1999). Mēs 

atklājām, ka pilna garuma E2 un p7 proteīnus kodējošie gēni ir spējīgi izraisīt Th2 tipa imūno 

atbildi pelēs. E2 specifisko antivielu rašanās un T-helper šūnu atbilde tika sasniegta izmantojot 

E2/p7 koekspresiju ar E1 proteīna C-galu. Pēdējā variantā varētu tikt izraisīta E2 atbrīvošana no 

graudainā ER, bez papildu E2 izmaiņām, piemēram, saīsināšanas, vai svešu lokalizācijas signālu 

ievešanas (Alekseeva et al., 2005). Divos DNS imunizācijas pētījumos, izmantojot NS3, NS4, un 

NS5 proteīnus kodējošas plazmīdas, tika demonstrēta veiksmīga specifisko pret HCV NS3, NS4 
un NS5 antivielu indukcija pelēs un žurkās. Divi DNS vakcīnas kandidāti - ChronVac-C un 
CIGB-230 ir apstiprināti izmēģinājumiem ar cilvēkiem. 
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3 attēls. Saīsināto HCV core variantu ekspresijas imunfluorescenta noteikšana šūnu kultūrās ar 

konfokāla mikroskopa palīdzību. 

 
Viens no pievilcīgākiem mērķiem ir HCV nukleokapsīdais proteīns (core). HCV core (aa 

1-191) sekvence ir augsti konservatīva dažādiem HCV genotipiem. Tas saista un iepako vīrusa 

genoma RNS un regulē tās translāciju, kā arī, tas modulē vairāku saimniekorganisma gēnu 

ekspresiju. Tas ir spēcīgs imunogēns, kas izraisa anti-core šūnu un antivielu reakciju agrīnās 

infekcijas stadijās. Neskatoties uz dabisko imunogenitāti, infekcijas gaitā HCV core nav labs 
DNS imunogēns. Agrāk mēs esam parādījuši, ka pret core imūnā atbilde var tikt paaugstināta, 

izmantojot DNS imunogēnus, kas nodrošina zemu ekspresijas līmeni vai, ierobežojot DNS 

imunizācijas skaitu un pārslēdzoties uz heterogēnām (proteīnu) papildus imunizācijam. 

(Alekseeva, 2009). HCV core imunogenitāte var tikt uzlabota, ja mēs sapratīsim tā sliktās 

imunogenitātes molekulāro mehānismu, kas var tikt saistīts ar regulatora/imūnmodulātora 

spējām.       

 B hepatīta vīrusa himēro core proteīna daļiņu mērķēšana pret dendrītiskajām šūnām efektīvai 

imūnoatbildei pret prototipu vakcīnām 

Ir nepieciešams izstrādāt vakcīnu pret tādu patogēnu kā C hepatīta vīruss (HCV), kas 

izraisa dzīvībai bīstamu infekciju, kam seko hroniska slimības fāze, bet vēlāk aknu ciroze un pat 

aknu karcinoma. Hroniskai HCV infekcijai ir raksturīga vāja T-šūnu imūnā atbilde, ko ir 

nepieciešams palielināt ar spēcīgiem imunogēniem, jo CD4 + un CD8 + T-šūnu spēcīga imūnā 

atbilde noved pie organisma atbrīvošanas no vīrusa. Tika parādīts, ka spēcīga un plaša T-šūnu 

imūnā atbilde pret strukturālo NS3 proteīnu ir atslēga infekcijas kontrolei. Tādēļ vairāki NS3 

proteīna fragmenti, kas satur vairākus T-helper un CTL epitopus, tiek izmantoti HBc himēro 

VLP izveidošanai, kas var būt viegli izmantojami svešo epitopu prezentēšanai vai dažādu aģentu 

piegādei. Himērās HBc/HCV NS3 VLP var tikt modificētas ar RGD tripeptīda ievešanu HBc N-
galā vai MIR reģionā, lai nomērķētu antigēnu dendrītiskajās šūnās (DC), kas ir galvenās antigēnu 

prezentējošās šūnās. Astoņi no divdesmit četriem zināmiem integrīniem saistīti ar RGD 

tripeptīdu, vairāki no tiem, ieskaitot αv integrīnus, tiek ekspresēti DC šūnās. DC šūnās iniciē 

iedzimto imunitāti, atklājot patogēnus ar atpazīšanas receptoriem un sekrētejot pro-iekaisuma 
citokīnus. Tie izsauc arī adaptīvas imūnsistēmas aktivitāti, darbojoties kā specializētas antigēnu 

prezentējošas šūnās (APCs). 
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Nākotnes plāni 

Hepatīta vīrusu molekulāra ģenētika un epidemioloģija. 

Mūsu pētījumā mēs plānojam atlasīt pacientus ar novājinātu imunitāti un ar hronisku 

HBV un HCV infekciju, kas saņem pretvīrusu terapiju: 
• Pacientus, kuri saņem monoklonālās antivielas (anti TNF alfa); 
• Nieru transplantācijas pacientus; 
• Hroniskus dialīzes pacientus. 

Izmantojot modernas molekulārās bioloģijas metodes (ieskaitot jaunās paaudzes 

sekvenēšanu), mēs novērosim HBV un HCV ģenētiskās izmaiņas pretvīrusu terapijas gaitā 

"nulles atbildes", "daļējas atbildes" un "recidīvu" grupu pacientiem, salīdzinot tos ar pacientiem, 

kas atbrīvojas no vīrusa infekcijas. Pētījumā tiks iekļauta arī informācija par cilvēka ģenētiskiem 

faktoriem, piemēram, IL-28b polimorfisms. Iegūtie dati būs noderīgi, lai uzlabotu pretvīrusu 

ārstēšanas stratēģiju pacientiem ar novājinātu imunitāti un radītu labāku izpratni par HBV un 

HCV zāļu rezistences molekulāro mehānismu. 

Profilaktiskas un terapeitiskas vakcīnas izstrāde hepatīta ārstēšanai 

Rekombinanto proteīnu vakcīnu prototipi 

Mums ir pieredze vairāku uz HBc proteīna bāzes veidoto VLP vakcīnu kandidātu 

konstruēšanā un imunoloģiskā raksturošanā (Sominskaya, 2010; Skrastiņa, 2013; Mihailova, 

2006), un tagad mēs gatavojamies publicēt pētījumu par himēro VLP, kas prezentē vīrusu 

neitralizējošam HBV pre-S1 epitopam atbilstošas aminoskābes 20-47, kā arī pievērst uzmanību 

dažādiem HBsAg apakštipiem. 
Vēl viena HBc VLP raksturīga īpašība ir spēja iepakot nukleīnskābi kapsīdos, pateicoties 

ar arginīniniem bagātam reģionam katra HBc monomēra C-galā. Lai izmantotu šo ļoti noderīgo 

spēju, ir plānots iepakot CpG oligonukleotīdus HBc himerās daļiņās. CpG oligonukleotīdi ir 

nemetilētas, īsas, vienpavediena DNS secības, kas ir ligands Toll-veidīgam receptoram 9 

(TLR9). CpG ir iesaistīti TLR9 iespaidotā I tipa interferona ražošanā dendrītiskajās šūnās. 
Mūsu iepriekšējie pētījumi parādīja RGD tripeptīda ievešanas pozitīvo ietekmi uz imūnās 

atbildes izraisīšanu salīdzinājumā ar nemodificētām HBc/HCV himerām. (Mihailova et al., 

2006). Peļu CpGs iepakošana HBc/HCV NS3 VLP daļiņās bija veiksmīga un izraisīja spēcīgāku 

un daudzveidīgāku anti-HCV NS3 CD4 + un CD8 + imūno atbildi pelēm salīdzinājumā ar  

baktēriju šūnas RNS saturošām himerām daļiņām (Mihailova et al., nepublicēts). Tāpēc 

galvenais uzdevums šajā virzienā ir apvienot iepriekš pārbaudīto HBc/HCV himēro konstrukciju 

pozitīvās īpašības un piegādāt uzlabotus imunogēnus DC efektīvai ietveršanai un apstrādei, kam 

sekos epitopu prezentācija T-šūnām un to aktivizācija. 

DNS vakcīnu prototipi 

Turpmāko pētījumu mērķis ir HCV core imunogēnu īpašību molekulāro mehānismu 

noskaidrošana un iegūtās informācijas izmantošana uzlaboto HCV core DNS imunogēnu 

konstruēšanā, ar mērķi attīstīt tos par "vienlīdzīgiem partneriem" vai "pirmās līnijas spēlētājiem" 
salīdzinājumā ar citiem HCV antigēniem. HCV core sekvence var arī būt cēlonis ARFP sintēzei, 

kas tiek sintezēts ribosomu fāzes nobīdes rezultātā. F-proteīns var būt iesaistīts HCV morfoloģijā 

vai replikācijā. Potenciāli ARFP var noderēt diagnostikas testiem un vakcīnu komponentiem. 
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Darba pamatā būs rekombināntās DNS tehnoloģijas. Tiek plānots izveidot datu bāzi, kas varētu 

sniegt informāciju par Latvijā cirkulējošām C hepatīta vīrusa core sekvencēm, uzkonstruēt 

attiecīgās plazmīda un noskaidrot imūno atbildi pret to Balb/C pelēs. Pamatojoties uz iegūtajiem 

rezultātiem, būtu iespējams izvēlēties daudzsološākas rekombināntās konstrukcijas, kas varētu 

kļūt par potenciāliem vakcīnu kandidātiem. 

Galvenie uzdevumi: 

 Konstruēt jaunas un uzlabot esošās HCV core kodējošas plazmīdas. 

 HCV core kodējošas plazmīdas ekspresijas šūnu kultūrās, ar nolūku noskaidrot tās 

strukturālās, imunoloģiskās un citopatogēnās īpašības. 

 Pēļu imunizācija.  

 Imūnās atbildes noteikšana. 

 Perspektīvo vakcīnu kandidātu atlase.  
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 Molekulārās virusoloģijas grupa ar hepatīta B (HBV) 

un hepatīta C (HCV) vīrusiem kā galvenajiem pētniecības 

objektiem ir izveidojusies ilgstošu eikariotisko šūnu 

ekspresijas sistēmu pētījumu gaitā. Alfavīrusu ekspresijas 

vektoru pielietošanas rezultātā ir attīstījušies tādi galvenie 

pētniecības virzieni, kā „Uz alfavīrusiem balstītas ģenētiskās 

vakcīnas izveidošana”, „HBV replikācijas modelēšana” 

un „HBV daļiņu morfoģenēze”.  Šeit mēs plaši izmantojam 

rekombinantos alfavīrusu replikonus kā HBV replikācijas, tā 

arī HBV virālo un subvirālo daļiņu veidošanās, stabilitātes un 

sekrēcijas pētījumos. Divos tematiski atšķirīgos 

novirzienos: "Jauni ķīmiski gēnu piegādes aģenti” un "Cilmes 

šūnu pētniecība" tiek attiecīgi (1) pētīti Latvijas Organiskās 

sintēzes institūta sintezētie piridīna derivāti kā jauni nevirāli 

gēnu piegādes aģenti un (2) izveidots pamats modernām, uz 

personalizēto medicīnu orientētam pētījumu stratēģijām, kas 

balstās uz mūsu iepriekš iegūto augsto zinātnisko 

kvalifikāciju un paver iespējas jaunu pētniecības virzienu 

attīstīšanai. 
Uz alfavīrusu vektoriem balstīta vakcīnas platformas 

izstrāde: uz rekombinanto semliki meža vīrusu balstīta 

pieeja uzlabotas vakcīnas pret B hepatīta vīrusa meklējumos  
 Uz alfavīrusu pamata izveidotie vektori „svešu” gēnu 

ekspresijai jau ir lietoti kā rekombinantās vakcīnas un gēnu 

terapijas līdzekļi vēža terapijai. Mēs pirmie piedāvājam 

izmantot šo pieeju pret B hepatīta vakcīnas izveidošanai. 
 Pētījumā izmantoti rekombinantie Semliki meža 

vīrusa (Semliki Forest Vrus, rSMV) vektori kā svešu gēnu 

nesēji. Iegūti rSMV, kas genomā nes hepatīta B vīrusa (HBV) 

apvalka S proteīna gan adw2 apakštipa, gan arī ayw2 

apakštipa (attiecīgi pārstāvot vīrusa genotipus A un D) gēnus. 

Turklāt, lai apvienotu abus noteicošos faktorus, kas atbild par 

HBV saistīšanos pie mērķšūnām, kas vienlaikus ir arī 

neitralizējošu antivielu mērķi, iegūti rSMV, kas kodē 

saīsinātu HBV apvalka L proteīnu, kas sastāv no S proteīna, 

kam N galā pievienotas preS1 N gala 48 aminoskābes 

(preS1.1-48/S). 
 Lai palielinātu saīsinātā L proteīna sekrēcijas 

efektivitāti, izmainīta miristīnskābes pievienošanas vieta 

preS1 rajona N galā, jo miristīnskābe daļēji saistīta ar preS1 
rajona aizturēšanu šūnās. Pretēji paredzētajam, saīsinātais L 

proteīns ar neizmainītu miristilēšanās motīvu, salīdzinot ar šī 

proteīna mutantiem, visefektīvāk veidoja sekretētas 

vīrusveidīgās  



93 
 

daļiņas ar preS1 un S antigenitāti. Bez tam, proteīna sekrēcija bija pilnībā atkarīga no līdz-
ekspresētā S proteīna, kura translācija noris no nākamā iniciācijas kodona. Lai iegūtu antivielas 

pret S un preS1, BALB/c pelēm vēnā ievadīja 107 rSMV un pēc trim nedēļām to atkārtoja ar 108 

rSMV. Antivielas, kas ierosinātas pret abiem HBsAg apakštipiem, efektīvi saistījās ar homologu 

rekombinantā HBsAg apakšdeterminanti, bet ar heterologu HBsAg apakšdeterminanti saistīšanās 

nebija efektīva. 
Turpretīm, izmantojot no pacientiem iegūto HBsAg, šādu saistīšanos atkarība no HBsAg 

apakštipa nenovēroja. Imunizācija ar rSMV-preS1.1-48/S ierosināja preS1- un S-specifisku G 
klases imunoglobulīnu (IgG) veidošanos, bet imunizācija ar rSMV, kas kodē preS1.1-48/S0 

proteīnu ar “izslēgtu” S proteīna translāciju - tikai preS1-specifisku IgG veidošanos. IgG 

apakšklašu IgG1/IgG2a attiecība četrās imunizēto peļu grupas variēja no 0.28 to 0.88, pati 
zemākā šo apakšklašu attiecība bija ar rSMV- preS1.1-48/S imunizēto peļu grupā, liecinot par 

visspēcīgāko 1. tipa T līdzētājšūnu (Th1) atbildi. 
Lai pārbaudītu anti-S un anti-preS1 spēju neitralizēt HBV infekciju in vitro, izmantoja 

Belangera tupajas (Tupaia belangeri) hepatocītus. Hepatocītus inficēja ar attīrītu HBV (S 

proteīna apakštips ayw2), kam iepriekš pievienoja ar rSMV imunizāciju iegūtās antivielas pret 

HBV virsmas proteīniem. Novērots, ka ierosināto antivielu spēja neitralizēt HBV infekciju 
nebija atkarīga no S proteīna apakštipa: anti-S/adw2 neitralizēja HBV/ayw2 tikpat efektīvi kā 

anti-S/ayw2. Anti-preS1.1-48/S un anti-S neitralizēja HBV infekciju pilnībā, turpretīm anti-
preS1.1-48/S0  - daļēji. 

Secināts, ka rSMV spēj ierosināt no HBsAg apakštipa -neatkarīgu HBV neitralizējošu 

antivielu veidošanos, bez tam Th1 tipa atbildes ierosināšana liecina par rSMV pieejas potenciālu 

imunoterapeitiskas stratēģijas izveidei.  

 

1. attēls. Trim HBV virsmas proteīniem (lielais (L), vidējais (M) un mazais (S)) ir kopējs C-gals, bet tie 
atšķiras ar N-gala garumu. N-gala pagarinājumus dēvē par pre-S rajoniem. Trim HBV virsmas 
proteīniem ir kopēja glikozilēšanas vieta pie Asn 146 S domēnā. M proteīnu glikozilē pie Asn 4, L 

proteīnam ir viena glikozilēšanas vieta S domēnā. Saīsinātais L proteīns (preS1-48/S) sastāv no preS1 N-
gala 48 aminoskābēm, kas apvienotas ar S domēnu. Tas satur HBV saistīšanās rajonu pie hepatocītiem, 

kā arī neitralizējošo antivielu epitopus. Ar zaļo apli atzīmētas iespējamās glikozilācijas vietas saīsinātajā 

L proteīnā. 
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Hepatīta B vīrusa replikācijas modelēšana 

Hepatīta B vīruss (HBV) ir mazs (42 nm), hepatotrops, DNS vīruss, kas replicējas, 

reversi transkribējot RNS starpproduktu jeb pregenomisko (pg) RNS, rezultātā veidojas vīrusa 

kapsīdas ieslēgta, daļēji dubultspiralizēta relaksēta cirkulāra DNS (relaxed circular, rcDNS), pie 
kuras kovalenti piesaistās vīrusa polimerāze. Daļēji dubultspiralizēto DNS saturošs kapsīdas tiek 
transportētas uz saimniekšūnas kodolu, un pie kodola membrānas atbrīvo HBV genomu, lai tas 

iekļūtu kodolā, kur atbrīvotā cirkulārā DNS tiek pārvērsta kovalenti noslēgtā cirkulārā DNS 

(covalently closed circular DNA, cccDNS). cccDNS kalpo par virālo matrici visiem vīrusa 

transkriptiem, kas kodē HBV virsmas (S,M, un L) un X proteīnus, un pgRNS, kas kalpo kā 

mRNS polimerāzes proteīnam un HBc proteīnam.  
Polimerāze, piesaistoties pie pgRNS ε struktūras, ierosina vienas pgRNS molekulas 

iepakošanu katrā jaunizveidotā kapsīdā, kā arī iepakotās pgRNS reverso transkripciju. Pirmais 
produkts ir vienpavediena (single-stranded, ss) DNS ar negatīvu polaritāti. Pateicoties 

unikālajam, uz proteīnu balstītajam praimēšanas mehānismam, jaunsintezētās DNS 5’ gals paliek 

kovalenti piesaistīts polimerāzei. pgRNS vienlaikus tiek degradēta, izņemot tās 5’ gala pēdējos 

15-18 nukleotīdus, kas kalpo kā praimeris pozitīvās polaritātes DNS pavediena sintēzei, kā 

rezultātā veidojas rcDNS un, kā blakusprodukts, dubultpavediena lineāra (double-
stranded  linear, dl) DNS. DNS saturošas kapsīdas pēc tam tiek iekļautas apvalkā, ko veido HBV 

virsmas proteīni un šūnas lipīdi, un sekretētas kā virioni. Daļa kapsīdu intracelulārās reciklēšanas 

mehānisma rezultātā tiek nogādātas šūnas kodolā, lai paaugstinātu cccDNS kopiju skaitu. 

Kopumā HBV replikācija ir tieši atkarīga no HBV pgRNS līmeņa un aktivitātes. Mūsu darbā 

mēs piedāvājam izmantot HBV pgRNS citoplazmatisku sintēzi, izmantojot rekombinanta 

Semliki meža vīrusa (Semliki Forest Virus, SFV) vektorus kā līdzekli HBV replikācijas 

iniciācijai. Mēs esam parādījuši, ka SFV-atkarīga HBV pgRNS sintēze šūnas citoplazmā efektīvi 

producē pašsavākties spējīgu HBc proteīnu. Tā rezultātā BHK-21 (baby hamster kidney, BHK) 
un HepG2 (cilvēka hepatomas) šūnu līnijās tiek ģenerētas funkcionāli aktīvas, nobriedušas HBV 
nukleokapsīdas. Iegūtajām nobriedušajām nukleokapsīdām tika parādīts HBV raksturīgais 

iekššūnas transports no šūnas citoplazmas uz kodolu. HBV polimerāzes aktivitāte tika pierādīta 

netieši, detektējot HBV specifiskas DNS sintēzi citoplazmā esošajās nukleokapsīdās. HBV DNS 

replikācijas starpproduktu klātbūtne citoplazmas un kodola frakcijās (ieskaitot cccDNS) tika 

parādīta ar Southern blota analīzi, un kvantitatīvā analīze tika veikta, izmantojot reālā laika PCR. 

Mūsu piedāvātajai oriģinālai HBV replikācijas modelēšanas pieejai piemīt divas, ar citām 

tehnoloģijām nesalīdzināmas priekšrocības: (i) praktiski jebkāda veida HBV genomi var tikt 
nogādāti (ii) praktiski jebkāda tipa šūnās (kas uzņēmīgas pret alfavīrusu infekciju/transdukciju) 

HBV replikācijas iniciācijai. Turklāt HBV genoma piegāde var tikt veikta, „apejot” šūnas 

inficēšanu, kas notiek ar HBV specifiskā receptora (vai receptoru) starpniecību. Šī pieeja var tikt 

uzlabota un tālāk attīstīta, ieviešot jaunus necitopātiskus un/vai inducējamus alfavīrusu vektorus, 

un var tikt apsvērta tās potenciāla izmantošana HBV infekcijas peļu modeļu izveidošanā.  
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2. attēls Semliki meža vīrusa (SFV) replikona atkarīgā HBV RNS pregnoma (SFV1/HBVpgRNS)  

ekspresijas princips. (A) Šūnu infekcija ar rekombinantu SFV1/HBVpgRNS vīrusu nodrošina SFV 

replikāžu sintēzi, kuras amplificē rekombinanto genomisko SFV/HBV RNS šūnas citoplazmā un producē 

HBV pgRNS no SFV subgenomiskā promotera. pgRNS kalpo par matrici HBV kora proteīna un 

polimerāzes ekspresijai, kas nodrošina pgRNS saturošu nukleokapsīdu veidošanos. Nobriedušās 

nukleokapsīdas transportē jaunsintezēto HBV DNS uz kodolu, kur tiek veidota cccDNS. No HBV cccDNS 
tiek sintezēti specifiski HBV transkripti, nodrošinot sekretēto HBV daļiņu apvalku veidojošo virsmas 

proteīnu ekspresiju. 

 

„HBV daļiņu morfoģenēze”: iekšējās delēcijas saturošu hepatīta B vīrusa kora proteīna 

variantu raksturojums. 

Hroniskie HBV nesēji bieži vien satur hepatīta B vīrusa (HBV) variantus ar iekšējām 

delēcijām kora gēnā (in-frame core internal deletion, CID). Šādi mutanti arī tika izdalīti no 

imunosupresētiem nieru transplantācijas pacientiem, kur delēcijas saturošu kora gēnu papildus 

mutācijām kora promotora/enhānsera rajonā un preS rajonā uzkrāšanās ir būtiski saistīta ar aknu 

saslimšanas nonākšanu galējā fāzē. Tā kā šajā pacientu grupā saimnieka imūnās atbildes 

pazemināšana, domājams, dod lielāko ieguldījumu HBV patoģenēzē, tika aplūkoti alternatīvie 

patogēnie mehānismi, piemēram, tiešā citotoksicitāte. Šajā pētījumā raksturotas proteīnu īpašības 

vairākiem HBV kora gēna variantiem ar delēcijām kora gēna centrālajā daļā. Šo delēciju garums 

mainījās no astoņām līdz trīsdesmit aminoskābēm. Eksperimentālajā modelī šie CID gēni tika 

ekspresēti eikariotiskajā sistēmā, kas izmantoja Semliki Forest vīrusa (SFV) replikonu. Tā kā 

CID proteīnu uzkrāšanas tika uzskatīta par patoģenēzes posmu, pirmais jautājums saistījās ar 

iekšējās delēcijas saturošu HBV kora gēnu ekspresijas līmeni salīdzinājumā ar dabīgā tipa HBV 

kora gēnu. Lai atbildētu uz šo jautājumu, proteīnu sintēze tika pētīta divās atšķirīgās šūnu līnijās: 

(i) SFV sistēmai pielāgotās BHK šūnās un (ii) HBV specifiskās Huh7 šūnās. Tika noskaidrots, 

ka CID gēnu ekspresijas līmenis bija būtiski zemāks par dabīgā tipa HBV kora proteīna sintēzes 

līmeni. Tika aplūkoti iespējamie proteīnu sintēzes samazināšanas un proteīnu degradācijas 

pastiprināšanās iemesli. Tika parādīts, ka CID gēnu transkripcijas un translācijas procesi netika 

ietekmēti. Proteīnu degradācijas ceļu analīze tomēr parādīja, ka proteasomālās degradācijas ceļa 
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inhibīcija būtiski paaugstināja CID proteīna intracellulāro līmeni. Iepriekš parādītās atšķirības 

HBV kora proteīna intracellulārajā lokalizācijā ir saistītas ar patogēno stāvokli. Tādēļ mutanto un 

dabīgā tipa HBV kora proteīnu subcellulāro sadalījumu pētīja ar imunokrāsošanas palīdzību. 

Mutanto variantu un dabīgā tipa HBc proteīnus atrada citoplazmā, bet pārsteidzošas atšķirības 

parādījās ar HBc proteīna lokalizāciju saimniekšūnas kodolā. Nelielu daudzumu HBc proteīna 

atrada to šūnu kodolos, kuras ekspresēja CID gēnus, turpretim dabīgā tipa HBc proteīnu atrada 

tikai citoplazmā. Svarīgi, ka HBV pregenoma ekspresija parādīja HBc proteīna atrašanos kodolā 

un citoplazmā, iespējams, vienlaicīgi ar replikācijas cikla iniciāciju. Tādejādi ir parādīts, ka CID 
proteīni neuzkrājas eikariotiskajās šūnas, bet tiek ātri degradēti pa proteasomālo degradācijas 

ceļu. Iekšējās delēcijas saturošu HBV kora 6 proteīnu jutība pret proteasomālo degradācijas ceļu, 

kā arī atšķirīgais intracellulārā sadalījuma spektrs var ietekmēt šās pacientu grupas patoģenēzi. 
 

 
 
3. attēls Rekombinanto SFV konstrukciju ar iekšējās delēcijas saturošu HBc gēna variantu shematisks 

attēlojums. (A) Šajā pētījumā izmantoto rekombinanto SFV konstrukciju vispārēja shēma. SFV vektors 

satur šādus elementus: SP6 promotoru, kas tiek izmantots rekombinantās SFV RNS in vitro transkripcijai, 

SFV nestrukturālos gēnus (nsP1-4), kas kodē SFV replikācijas kompleksu, SFV 26S subgenomisko 

promotoru un komplekso klonēšanas saitu. HBc gēna delēciju variantu ievadīšanai tika izmantoti BamHI 

un SmaI restrikcijas saiti. (B) Iekšējās delēcijas saturošu HBc gēnu ekspresija SFV sistēmā. HBc-wt 
proteīna 41.-120. ask fragments ir parādīts augšā ar viena burta kodu, α-spirāles ir pasvītrotas. Iekšējās 

delēcijas saturoši HBc proteīna varianti ir parādīti apakšā. Līnijām atbilst HBc-wt identiska secība, 

deletēto aminoskābju pozīcijas ir parādītas rāmīša iekšpusē. Konstrukcijām pSFV1/Δ86-93 un 
pSFV1/Δ45-46+Δ86-93 ir apmaiņa 94. pozīcijā (G uz S). Konstrukcijā pSFV1/Δ77-106 ir apmaiņa 107. 

pozīcijā (C uz G). Konstrukcijā pSFV1/Δ85- 93+Δ102-113 ir papildus G insercija 63. pozīcijā (norādīta 

ar bultu) un apmaiņa 69. pozīcijā (A uz V). Konstrukcijās pSFV1/Δ77-106 un pSFV1/Δ77-93 ir apmaiņa 

144. pozīcijā (L uz P) (nav parādīta). MIR – HBc proteīna galvenais imunodominantais rajons. (C) 
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Shematisks grafisks HBV kora proteīna monomēra trīsdimensionālas struktūras attēlojums ar iezīmētām 

α-spirālēm. Delēciju atrašanās vietas atšķirīgos variantos ir apzīmētas ar svītrām. 

Jauni ķīmiski gēnu piegādes aģenti 

Gēnu terapijas panākumi ir lielā mērā atkarīgi no vektora jeb gēnu pārnesēja, kas spēj 

selektīvi un efektīvi nogādāt terapeitisko gēnu mērķšūnās, neuzrādot nekādu negatīvo ietekmi 

vai toksicitāti. Sintētiskie katjonu lipīdi tiek plaši pielietoti kā nevirālās gēnu pārneses sistēmas 

komponenti. Pozitīvi lādētiem amfifīliem 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP) atvasinājumiem, ko 

atklājuši Latvijas Organiskās sintēzes institūta zinātnieki, piemīt virkne pazīmju, piemēram, 

antioksidatīvas un antibakteriālas īpašības, kas tos padara par daudzsološiem gēnu pārneses 

aģentiem. Šiem ķīmiskajiem savienojumiem ir amfifīla daba, un tie šķīdumā veido liposomām 

līdzīgas struktūras, kuras spēj veidot kompleksus ar negatīvi lādētu DNS/RNS. Jaunu 1,4-DHP 
atvasinājumu bioloģiskā aktivitāte gēnu pārnesē tika noteikta (i) pēc reaģenta spējas saistīties ar 

DNS/RNS, tādējādi mainot nukleīnskābes elektroforētisko mobilitāti agarozes gēlā (gel 
retardation assay), un (ii) pēc nukleīnskābju/reaģentu kompleksu transfekcijas aktivitātes 

dažādās šūnu kultūrās: BHK-21, Huh-7, Cos-7 un HepG2 šūnās. Zaļā fluorescentā proteīna 

(green fluorescent protein, GFP) vai β-galaktozidāzes (LacZ) gēni tika izmantoti kā marķieri 

transfekcijas efektivitātes novērtēšanai. Reaģentu citotoksicitāte tika pārbaudīta, izmantojot 

tripānzilā izslēgšanas testu, kura rezultāti tika apstiprināti ar neitrāli sarkanā šūnu dzīvīguma 

testu, kā arī transficēto šūnu morfoloģisko izmaiņu novērošanu. Kā kontroles šajos 

eksperimentos tika izmantoti tādi komerciālie reaģenti kā ExGen500 un Turbofect™ (Fermentas, 
Lietuva), kā arī Lipofectamine™2000 (Invitrogen™). Mūsu pētījumā tika veikts vairāk nekā 160 

no jauna sintezētu potenciālo gēnu transfekcijas reaģentu skrīnings, un 15 no tiem tika atlasīti, lai 

veiktu padziļinātus pētījumus gēnu piegādes jomā, izmantojot pašreplicējošus rekombinantus 

alfavīrusu replikonus un/vai rekombinanto alfavīrusu daļiņas.  
  

A 

 
B 
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4. attēls Jaunu potenciālo gēnu piegādes reaģentu transfekcijas  aktivitāte. A. Transfekcija ar pEGFP-C1 

(augšā) un pLacZ (apakšā). B. Reaģenta D19 un komerciāla  reaģenta ExGen500 (Fermentas) 

transfekcijas aktivitāte dažādās šūnu līnijās (BHK-21, COS-7, huh-7, HepG2) pēc transfekcijas ar 

pEGFP-C1. 

Cilmes šūnu pētniecība 

Cilvēka taukaudi ir zināmi kā pievilcīgs un viegli pieejams mezenhimālo cilmes šūnu 

(MSC) avots, kas iemanto arvien lielāku popularitāti reģeneratīvās medicīnas jomā. Lielākā daļa 

pašreiz izmantoto MSC in vitro ekspansijas protokolu iekļauj fetālā govs seruma (fetal bovin 
serum, FBS) izmantošanu. Šāda veida MSC kultivēšana klīniskam pielietojumam rada bažas par 

FBS proteīnu imunogenitāti. Šo problēmu iespējams risināt, FBS vietā izmantojot autologu 

serumu (AS). Mēs pētījām, vai no taukaudiem izdalītas cilmes šūnas (Adipose-derived Stem 
Cells, ADSC), kas kultivētas vidē ar AS piedevu, saglabā MSC īpašības. Iegūtie rezultāti liecina, 

ka ne mazāk kā 95% šūnu eksponē MSC virsmas marķierus, ieskaitot CD73, CD90 un CD105, 

savukārt hematopoētiskie marķieri CD34 un CD45 netika detektēti. AS klātbūtnē kultivētas 

ADSC bija spējīgas diferencēties in vitro par adipocītiem, osteoblastiem un hondroblastiem, kas 

tika apstiprināts, krāsojot šūnas attiecīgi ar Oil Red O, Alizarin Red S un Alcian Blue krāsām. Šie 

novērojumi ļauj secināt, ka ADSC var tikt ekspansētas AS saturošā barotnē, nezaudējot MSC 

īpašības. 
Nesen veikti pētījumi liecina, ka ADSC terapeitiskais potenciāls var tikt paaugstināts, 

veidojot šūnu trīs dimensiju (3D) agregātus, kā arī tiek izmantotas dažādas kultivēšanas metodes 

MSC 3D sferoīdu ieguvei. Mūsu pētījumā mēs parādījām spontānu ADSC 3D ķermenīšu 

veidošanos, kā arī analizējām to augšanas īpašības, sārmainās fosfatāzes (Alkaline phosphatase, 
AP) aktivitāti un pluripotences marķieru ekspresiju. Iegūtie rezultāti liecina, ka cilvēka 1. līdz 

3.pasāžas ADSC, kas kultivētas barotnē ar 5% AS, spontāni veido grupējumus un peldošus 3D 

ķermenīšus. AS aizstāšana ar alogēnu serumu šo spēju nemazināja, taču komerciāli pieejama 

barotne ar 2% FBS būtiski kavēja agregātu veidošanos. ADSC grupējumi, kuros tika iniciēta 3D 

ķermenīšu veidošanās, ekspresēja pluripotences marķieri NANOG, tomēr OCT4 ekspresija 

netika detektēta. Iegūtie rezultāti ļauj domāt, ka spontāni veidojušies ADSC agregāti norāda uz 

primitīvāku šūnu subpopulācijas klātbūtni kopējā ADSC kultūrā.  
Spēja veidot 3D agregātus, NANOG ekspresija un AP aktivitātes neesamība var tikt 

izmantota, lai bagātinātu ADSC kultūras ar potenciāli primitīvākām šūnām, kas var kalpot par 

lielisku pamatu terapeitiskam pielietojumam.  
Nepieciešamība šūnas kultivēt in vitro, lai savairotu tās terapeitiskos daudzumos, rada 

šūnu senescences rezultātā samazinātas šūnu funkcionalitātes risku. Mēs pētījām arī in vitro 
senescenci dziļi iesaldētām primārajām cilvēka ADSC. Tika secināts, ka in vitro sensecences 
veidošanās ir stingri donora specifisks process, kuru vēl vairāk sarežģī kopējā populācijā esošo 

šūnu subpopulāciju savstarpējā dinamika. Šī kompleksā šūnu populācijas uzbūve būtu jāņem 

vērā, izstrādājot protokolus šūnu terapijai.  
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5.attēls. NANOG ekspresija pie stikla virsmas saistītos ADSC ķermenīšos. (A-C) NANOG ekspresijas 
lokalizācijas imūnhistoķīmiska noteikšana pilnībā noformētā ADSC ķermenītī. (D-F) NANOG detekcija 
ADSC, kas sagrupējušās, ierosinot pirmo ADSC ķermenīša veidošanās stadiju.  

Nākotnes plāni 

Grupas attīstība un zinātniskā izaugsme var tikt realizēta, īstenojot divas augsti 

koordinētas un uz sadarbību vērstas stratēģijas: (i) veikt vadošus fundamentālās zinātnes 

pētījumus, lai identificētu jaunus vīrusu patogēnu molekulāros mērķus, un (ii) izmantot 

jaunatklātos mērķus zāļu izstrādei, sintēzei un izvērtēšanai, kā arī potenciālo klīnisko kandidātu 

atlasei. Kā savu ilgtermiņa mērķi mēs uzskatām plaisas mazināšanu starp inovatīviem 

biomedicīnas pētījumiem, kas veikti BMC kā akadēmiskā institūcijā, un farmācijas nozari. 

Praktiskā ziņā tas var tikt nodrošināts, izveidojot BMC pasaules līmeņa Pretvīrusu zāļu 

atklāšanas nodaļu, kuras darbs sākotnēji koncentrētos uz anti-HBV bioloģisko zāļu, tādu kā 

vīrusam līdzīgo daļiņu (VLD), antivielu, RNS interference (RNSi) molekulu un uz šūnām 

balstīto zāļu, atklāšanas programmu. Minētās stadijas īstenošana varētu kļūt par mūsu vidējā 

termiņa mērķi. HBV pētījumi zāļu atklāšanas programmā ir noteikti par prioritāriem, 

pateicoties mūsu vairāk nekā 30 gadu ilgajai pieredzei HBV pētīšanas jomā. Šāda pieeja 

nodrošinās iegūto zināšanu un izstrādātās metodoloģiskās platformas pārnesi uz citu cilvēka 

un/vai dzīvnieku vīrusu patogēnu pētniecību nākotnē. Kā īstermiņa mērķis, galvenā zinātniskā 

darbība tuvākajā nākotnē būtu vērsta uz jaunu anti-HBV tiešas iedarbības pretvīrusu līdzekļu 

(direct acting antivirals, DAAs) atklāšanu, ietverot mazās molekulas, kas samazina vai eliminē 

HBV cirkulāro kovalenti slēgto DNS (cccDNS) no inficētās šūnas kodola un/vai novērš cccDNS 

reciklēšanu, inhibējot HBc atkārtotu savākšanos un nukleokapsīdas izveidošanos. Pētījumi tiks 

veikti sadarbībā ar Latvijas Organiskās sintēzes institūtu un starptautiskajiem partneriem no 

Eiropas un ASV.    
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Autentiska HBV infekcijas/replikācijas in vitro modeļa izstrāde un tā piemērošana potenciālu 

anti-HBV bioloģisko preparātu izvērtēšanai un jaunu anti-HBV zāļu izveidošanai 

Hepatīta B vīruss (HBV) ir visā pasaulē izplatīta veselības problēma, kas izraisa 

progresīvus aknu bojājumus, ieskaitot cirozi un hepatocelulāro karcinomu – trešo galveno vēža 

izraisītas nāves iemeslu pasaulē. Neskatoties uz drošas un efektīvas vakcīnas izstrādi un virknes 

pretvīrusa zāļu pieejamību, šobrīd pasaulē ir vairāk nekā 350 miljoni hronisku infekcijas 

nēsātāju, no kuriem katru gadu mirst viens miljons. Pašreizējās terapijas, kas ietver standarta un 

pegilētos interferonus, kā arī piecas pie nukleozīdu/nukleotīdu analogu klases piederošas orāli 

lietojamas zāles, samazina aknu slimības progresiju, taču reti kad atbrīvo no infekcijas. Būtiska 

problēma ir arī zāļu rezistenci izraisošu HBV mutāciju parādīšanās ilgtermiņa terapijas gaitā. Ir 

skaidrs, ka ir svarīgi attīstīt jaunas pretvīrusa stratēģijas un meklēt jaunus ne-nukleozīdu/ne-
nukleotīdu aģentus ar dažādiem darbības mehānismiem izmantošanai kombinētajās pretvīrusa 

terapijās. Tas ir īpaši būtiski tādēļ, ka kopš 2013. gada HBV ir pasludināts kā vispievilcīgākais 

komerciālo pretvīrusa zāļu tirgus mērķis. 
Specifiskai pretvīrusa zāļu un bioloģisko preparātu atlasei un raksturošanai ir steidzami 

nepieciešams efektīvs, galvenokārt autologs HBV in vitro šūnu kultūras modelis, kas ļautu (i) 
modelēt vīrusa infekciju un replikāciju dažādu pretvīrusa zāļu klātbūtnē un (ii) izvērtēt jaunus 

anti-HBV bioloģiskos preparātus. Iepriekšējos pētījumos mēs demonstrējām vispārēju iespēju 

izmantot no taukaudiem iegūtas cilmes šūnas (Adipose-derived Stem Cells, ADSC) noteiktās 

diferenciācijas stadijās HBV infekcijas tiešai modelēšanai, kas tādējādi rada spēcīgu pamatu 

personalizētas anti-HBV terapijas izstrādei. Turpinot iepriekš veiktos veiksmīgos HBV 

replikācijas modelēšanas eksperimentus, ADSC tiks specifiski diferencētas un/vai apstrādātas ar 

gēnu inženierijas paņēmieniem HBV funkcionālā receptora nātrija tauroholāta kotransportējošā 

polipeptīda (Sodium/Taurocholate Co-transporting Polypeptide, NTCP) pārprodukcijas 

nodrošināšanai. HBV replikācija tiks iniciēta, vai nu (i) inficējot šūnas ar HBV virioniem un/vai 

(ii) inficējot un/vai transficējot šūnas ar rekombinantiem alfavīrusu virioniem/replikoniem, kuri 

ekspresē pilna garuma HBV genomus. Otrā pieeja ir īpaši pievilcīga, jo ļauj nodalīt HBV DNS 

un RNS replikāciju. Šis modelis pavērs iespēju tiešai augstas caurlaidspējas pretvīrusa ķīmisko 

zāļu, ieskaitot mūsu partnera IOS piedāvāto preparātu, analīzei. HBV modeļa ieviešana ļaus 

pirmo reizi tieši raksturot BMC ilgstošā laika periodā radīto pretvīrusa bioloģisko preparātu 

(VLP, antivielu) paneli bez nepieciešamības izmantot eksperimentālos dzīvniekus. Vispirms tiks 

raksturotas potenciālās, uz himērām vīrusveidīgām daļiņām balstītās, terapeitiskās vakcīnas, kas 

izveidotas no hepatīta B kora (HBc) un eksponē preS (HBV virsmas proteīna daļas) fragmentus.   
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sistēmas izstrādāšana” (projekta vadītāja). 
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vīrusa infekcijas modelis un pretvīrusa līdzekļu izvērtēšanas tehnoloģija” (projekta vadītāja).  
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terapeitisko vakcīnu un tiešas iedarbības pretvīrusa aģentu kombinācija” (iesniegts). 
Dr. Iva Pičova, Organiskās ķīmijas un bioķīmijas institūts ASCR (Prāga), savstarpēja vienošanās 

par sadarbību granta pieteikuma sniegšanā, noslēgta pēc vieslekcijas, „HBV replikācijas 

modeļsistēmas”, 16.06.2015, Prāga. 
Prof. Reinholds Skirmbeks (Ulmes Universitāte), sadarbība projektā „Hepatīta B vīrusa kora 
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Pētījumu kopsavilkums 

 Mūsu grupas galvenais izpētes virziens ir veltīts 

vienpavediena RNS bakteriofāgiem un to vīrusveidīgajām 

daļiņām (VVD). Mūsu laboratorijā tiek pētīti vairāku RNS 

fāgu genomi, struktūras un dažādas molekulārās 

mijiedarbības. Mūsu pētījumi ir devuši dziļāku ieskatu fāgu 

molekulārajā bioloģijā, kā arī attiecīgo VVD praktiskajos 

pielietojumos, starp kuriem visnozīmīgākais ir vakcīnu 

izstrāde. 
 Tā kā mūsu laboratorija ir vienīgā Latvijā ar iespēju 

noteikt proteīnu kristālstruktūras, mēs darbojamies arī 

vairākos citos projektos, kuri ir vērsti galvenokārt uz 

inhibitoru racionālu izstrādi pret dažādiem farmakoloģiski 

nozīmīgiem enzīmiem. Šie projekti tiek realizēti sadarbībā ar 

Organiskās sintēzes institūtu, kura darbinieki veic inhibitoru 

ķīmisko sintēzi. Mūsu nozīmīgākie mērķproteīni ir ogļskābes 

anhidrāzes, kā arī karnitīna un trimetilamīna metabolismā 

iesaistītie enzīmi. 
 Mūsu izpētes grupa ir radīta, apvienojoties divām 

iepriekšējām grupām, kuras vadīja Dr. Kaspars Tārs un Dr. 

Andris Kazāks. Kasparam Tāram ir nepieciešamās zināšanas 

strukturālajā bioloģijā, bet Andrim Kazākam – proteīnu 

producēšanā un attīrīšanā. 

Vienpavediena RNS bakteriofāgu un to vīrusveidīgo daļiņu 

struktūra, funkcija un pielietojumi 

ssRNS bakteriofāgu strukturālie un funkcionālie pētījumi 

 Leviviridae ģints RNS bakteriofāgi ir vieni no 

vienkāršākajiem vīrusiem, kuri vairākas desmitgades ir lietoti, 

lai pētītu dažādas problēmas molekulārajā bioloģijā, ieskaitot 

vīrusu evolūciju, struktūru, savākšanos un translācijas 

nomākšanu. Leviviridae fāgiem ir aptuveni 3.4-4.3 kb 
vienpavediena plus-ķēdes RNS genoms, kurš kodē tikai četrus 

proteīnus – apvalka proteīnu, nobriešanas proteīnu, replikāzes 

subvienību un lizēšanas proteīnu. RNS fāgi inficē dažādas 

gram-negatīvas baktērijas, adsorbējoties uz to pili struktūrām; 

kolifāgu gadījumā – uz F-pili. Pēc tam RNS genoms nokļūst 

baktērijās, kur tas kalpo kā mRNS. Viriona galvenā 

strukturālā komponente ir apvalka proteīns, kura 90 dimēri 

asociējas ap genomu T=3 kapsīdā, kuras diametrs ir aptuveni 

27 nm. Apvalka proteīns kalpo arī kā RNS piesaistīšanās 
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proteīns, kurš atpazīst specifisku cilpkāta struktūru replikāzes 

gēna sākumā. Rezultātā, uzproducējoties pietiekošam apvalka 

proteīna daudzumam, tiek nomākta replikāzes sintēze. 

Apvalka proteīna-RNS mijiedarbība arī nodrošina pareizās 

RNS iepakošanu kapsīdā un kalpo kā sākuma punkts viriona 

savākšanās procesam. Virionā ir arī viena kopija nobriešanas 

jeb “A” proteīna (dažos fāgos to sauc arī par “A2”), kurš ir 

atbildīgs par fāga daļiņu piesaisti bakteriālajiem pili. Dažiem 

fāgiem, piemēram, allolevivīrusam Qβ, ir vēl viens minorais 

kapsīdas proteīns A1, kurš ir rets translācijas caurlasīšanas 

apvakla proteīna variants. 
 Mūsu laboratorijā ir padziļināti pētīti dažādu RNS 

fāgu - MS2, fr, Qβ, phiCb5, PP7, PRR1, M2 un AP205 

genomi un struktūras. Kopumā, GenBank datu bāzē ir 

deponētas 2 genoma sekvences, PDB datu bāzē – 29 ar 
fāgiem saistītas struktūras un publicēts 21 raksts SCOPUS un 

PubMed atrodamos izdevumos. 
 Lai gan Leviviridae fāgi ir vieni no visvairāk 

pētītajiem vīrusiem, joprojām trūst fundamentālu zināšanu par 

dažiem to dzīves cikla aspektiem. Nesen, fokusējoties uz fāgu 

Qβ, mēs esam guvuši principiāli jaunu ieskatu RNS 

bakteriofāgu molekulārajā bioloģijā. Qβ pieder allolevivīrusu 

ģintij, kuras galvenās iezīmes ir minorā kapsīdas proteīna A1 

klātbūtne un atsevišķa lizēšanas proteīna trūkums. Mēs esam 

noskaidrojuši Qβ A1 proteīna struktūru (Rumnieks and Tars 

2011), kurš piedalās receptora piesaistē, kā arī Qβ apvalka 

proteīna struktūru kompleksā ar fāga genomiskās RNS 

fragmentu, kas mums ir ļāvusi noteikt mehānismu, ar kādu 

Qβ apvalka proteīns selektīvi atpazīst savu RNS (Rumnieks 

and Tars 2014).  
 Šobrīd tiek pētīts A2, kurš ir ļoti multifunkcionāls 

proteīns - tas piesaista fāga RNS, nodrošina gan piesaisti 

receptoram, gan RNS transportu uz citoplazmu, kā arī 

ierosina šūnas lizēšanu, piesaistoties baktēriju šunapvalka 

sintēzē iesaistītajam MurA proteīnam, tādejādi bloķējot tā 

aktivitāti. Šobrīd mēs esam ieguvuši A2 kristālu difrakcijas 
datus un tiek aprēķināta trīsdimensionālā struktūra. 1. attēlā ir 

parādītas zināmās un nezināmās struktūras fāga Qβ dzīves 

ciklā. Tuvākajā nākotnē mēs plānojam koncentrēt izpēti vēl 

nezināmo struktūru un molekulāro mijiedarbību 

noskaidrošanai, piemēram, A2 proteīna struktūru un tā 

dažādās mijiedarbības. 
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1. attēls Zināmās (ar zaļiem burtiem) un nezināmās (ar sarkaniem burtiem) struktūras fāga Qβ dzīves 

ciklā. Qβ kapsīdas struktūra ir zināma, nesen mēs esam noskaidrojuši arī apvalka proteīna specifiskās 

mijiedarbības ar replikāzes operatora RNS fragmentu. Pārējā genoma struktūra ir nezināma. A1 proteīna 

struktūra ir zināma, bet nav zināma ne tā precīza atrašanās vieta kapsīdā, ne arī eventuālās 

mijiedarbības ar A2 proteīnu vai F pili. A2 proteīna struktūra nav zināma ne brīvā formā, ne arī 

kompleksā ar RNS, apvalka proteīnu, F-pili vai MurA proteīnu. 

Vīrusveidīgo daļiņu pielietojumi vakcīnu attīstībā 

Pēdējo gadu laikā mēs esam uzproducējuši vairākas VVD bakteriālajās un raugu 

sistēmās, kā arī parādījuši, ka tās var tikt izjauktas un savāktas, kā arī, piepakotas ar dažādiem 

materiāliem, piemēram, CpG oligonukleotīdiem, kuri pastiprina imūno atbildi (Freivalds et al 

2014). 
Svešas izcelsmes peptīdi vai to epitopi var tikt eksponēti uz VVD virsmas ar diviem 

dažādiem paņēmieniem – ģenētisko sapludināšanu vai ķīmisko piesaisti. Abu tehnoloģiju 

veiksmīgs pielietojums ir ievērojami vienkāršāks, ja ir pieejamas atbilstošo VVD 

trīsdimensionālās struktūras. Telpiskā struktūra sniedz informāciju par N- un C- terminālo 

sekvenču, cilpu un ķīmiski reaģētspējīgu atlikumu – lizīnu un cisteīnu - novietojumu VVD. 
Piemēram, nesen mēs noskaidrojām, ka, atšķirībā no citiem radniecīgiem fāgiem, fāga AP205 

apvalka proteīnam gan C-, gan N- terminālās sekvences ir lokalizētas uz kapsīdas virsmas. 

Tādejādi, AP205 VVD ir īpaši piemērotas ģenētiski sapludināto proteīnu izveidei.  
Laima slimību izraisa Borrelia burgdorferi baktērijas, un tā ir visbiežāk sastopamā 

zoonotiskā slimība Ziemeļu puslodē. Pašlaik pret to nav pieejama vakcīna. Uz virsmas proteīna 

OspA bāzēta komerciāla vakcīna bija īslaicīgi pieejama 90-tajos gados, bet tā tika noņemta no 

tirgus sakarā ar sūdzībām par autoimūnas atbildes izraisīšanu pret cilvēka proteīnu – limfocītu 

asociēto antigēnu 1. Tomēr uz B. burgdorferi virsmas ir aptuveni 150 citu proteīnu, daži no 

kuriem var tikt uzskatīti par vakcinēšanas mērķiem. 
Mēs esam uzproducējuši, attīrījuši, kristalizējuši un noteikuši trīsdimensionālās struktūras 

dažādiem borēliju virsmas proteīniem (Brangulis et al 2014). Mēs esam ķīmiski piesaistījuši divu 

konservatīvu B. burgdorferi proteīnu BBH06 un BB0689 strukturētās daļas pie RNS fāgu Qβ un 

AP205 VVD. Sekojoši imunizācijas eksperimenti ir parādījuši, ka imūnā atbilde tika 

paaugstināta par 1-2 kārtām. Mēs esam arī parādījuši, ka peļu serumam, kuras ir imunizētas ar  

BBH06 un BB0689-VVD konjugātiem, piemīt būtiska baktericīda aktivitāte (2. attēls). 
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2. attēls. Vakcīnu kandidāti pret Laima slimību. BBH06 un BB0689 proteīni tika ķīmiski piesaistīti pie 

VVD. Iegūtās antivielas pret VVD uzrādīja nozīmīgu anti-bakteriālu aktivitāti. Elektronu mikroskopijas 

attēlos parādītas ar peļu serumu apstrādātas B. burgdorferi baktērijas. Peles attiecīgi tika vai netika 
imunizētas ar himērām AP205-BBH06 VVD (attiecīgi kreisais un labais EM attēls). Kā redzams, tipiskā 

spirohetas morfoloģija ir izjaukta baktērijām, kuras ir apstrādātas ar anti-BBH06 antivielām. Līdzīgs 

rezultāts tika novērots arī ar BB0689 proteīnu. 
 

Gripas vīruss ir ļoti variabls, tāpēc komerciāli pieejamās vakcīnas ir efektīvas tikai pret 

noteiktu vīrusa tipu. Tomēr M2 proteīns un hemaglutinīna (HA) proteīna stiebrs satur 

konservatīvus rajonus. Antivielas pret šiem rajoniem parasti neizveidojas dabiskās infekcijas 

ceļā, bet var tikt ierosinātas un ir protektīvas. 
Pašreizējā FP7 projekta “Flutcore” ietvaros mēs eksponējam M2 un HA epitopus uz 

hepatīta B serdes antigēna un RNS fāgu VVD virsmas ar ģenētiskās sapludināšanas un ķīmiskās 

piesaistes paņēmieniem. Viena no galvenajām problēmām ir tāda, ka HA stiebrs dabīgi veidojas 
kā trimērs un trimēriskā struktūra ir kritiska konformacionālo epitopu izveidei. Mēs esam 

uzproducējuši HA stiebra fragmentu E.coli un, ar rentgenstruktūranalīzes palīdzību pierādījuši, 

ka tas tiešām pastāv trimēra formā. Mēs arī esam ķīmiski piesaistījuši iegūto HA stiebra trimēru 

pie bakteriofāga Qβ VVD. Cita metode balstās uz faktu, ka RNS bakteriofāgu C- un N- 
terminālie rajoni uz VVD virsmas ir tuvu kvazi-trešās kārtas simetrijas asij. Tādejādi, izveidojot 

ģenētiski sapludināto HA stiebra un RNS fāgu apvalka proteīnu, varētu formēties VVD ar 

eksponētu natīvo, trimērisko HA stiebra struktūru. 

Farmakoloģiski nozīmīgu enzīmu strukturālie pētījumi 

Racionālais zāļu dizains ir balstīts uz tādu organisko savienojumu izveidi, kuri pēc 

formas un lādiņa atbilst to bioloģisko mērķu (parasti enzīmu vai receptoru) substrātu vai ligandu 

piesaistes centriem. Struktūras bāzētais zāļu dizains ir atkarīgs no informācijas par atbilstošā 

mērķproteīna trīsdimensionālo struktūru. Mūsu laboratorijā tiek noteiktas dažādu farmakoloģiski 

nozīmīgu proteīnu, tajā skaitā ogļskābes anhidrāžu, kā arī karnitīna un trimetilamīna 

metabolismā iesaistīto enzīmu trīsdimensionālās struktūras. 

Ogļskābes anhidrāžu strukturālie pētījumi 

Ogļskābes anhidrāzes (CA) ir cinku saturoši metālenzīmi, kuri katalizē ātru ogļskābās 

gāzes un ūdens atgriezenisku pārvērtību par bikarbonātu. CA iedala piecās atšķirīgās ģenētiskās 

saimēs: α- β-, γ-, δ- un ζ- CA, kuras ir pārstāvētas visās dzīvības formās. Cilvēku organismā ir 15 

CA izoformas, kuras visas pieder α saimei, un tās ir iesaistītas dažādos nozīmīgos bioloģiskos 

procesos, piemēram, skābju-bāzu līdzsvarošanā, ogļskābās gāzes transportā, kaulu resorbcijā, 
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kalcifikācijā, audzēju attīstībā un daudzos citos fizioloģiskos un pataloģiskos procesos. Dažas 

CA ir atraktīvi terapeitiskie mērķi, kuru inhibēšanai ir potenciāls ārstēt plašu slimību spektru, 

tajā skaitā glaukomu, epilepsiju, kalnu slimību, osteoporozi un vēzi. Tomēr, tā kā cilvēka 

organismā ir 15 dažādas CA ar vērā ņemamu sekvenču homoloģiju, specifisku CA inhibitoru 
izstrāde ir problemātiska, bet nespecifiskiem inhibitoriem ir nevēlami blakus efekti. 

Pēdējo gadu laikā mēs esam piedalījušies jaunu CA inhibitoru izstrādē un raksturošanā. 

Mūsu laboratorijā ir noteiktas ogļskābes anhidrāzes II (CAII) struktūras kompleksā ar jaunu CA 

inhibitoru klasi – sulfokumarīniem  (Tars et al 2013). Mēs esam parādījuši, ka, salīdzinot ar 

sulfonamīdiem, sulfokumarīniem ir ļoti atšķirīgs piesaistīšanās veids enzīma aktīvajā centrā. 

Sulfonamīdi aizvieto katalītisko ūdens molekulu, kamēr sulfokumarīni pie tās piesaistās (3a 

attēls). Mēs esam arī noteikuši CAII struktūru kompleksā ar saharīna atvasinājumiem (3b attēls). 

Negaidīti tika novērota izotiazola gredzena hidrolīze, savukārt, balstoties uz novērotajām 

struktūrām, mūsu sadarbības partneri uzsintezēja citus efektīvus inhibitorus (Ivanova et al 2015). 
Cilvēka organismā ogļskābes anhidrāze IX (CAIX) tiek producēta nelielā skaitā normālo 

audu, bet tā ir pārproducēta daudzos cietajos audzējos un tiek uzskatīta par vienu no 
vislabākajiem šūnu hipoksijas marķieriem. CAIX piedalās āršūnas matriksa paskābināšanā, kas 

savukārt veicina audzēja augšanu un metastāžu veidošanos. Tādejādi CAIX tiek uzskatīta par 

atraktīvu pretvēža terapijas mērķi. Līdz šim uz struktūras bāzētu CAIX specifisku inhibitoru 
dizains bija visai komplicēts, jo bija grūtības ar enzīma producēšanu un kristalizēšanu – PDB 
datu bazē ir tikai viena CAIX struktūra. Mēs nesen izstrādājām efektīvu CAIX katalītiskā 

domēna producēšanas sistēmu raugā Pichia pastoris. Iegūto enzīmu mēs esam sakristalizējuši ar 

vairākiem 2-tiofēna-sulfonamīda un saharīna atvasinājumiem. Lai noskaidrotu atšķirības 

inhibitoru piesaistes mehānismos pie dažādām CA izoformām, to pašu inhibitoru struktūras tika 

noteiktas arī kompleksā ar CAII. Mēs novērojām nozīmīgas ķīmiski identisku savienojumu 

piesaistes atšķirības pie CAIX un CAII (3c attēls), kuras var tikt izmantotas izoformu specifisku 

inhibitoru dizainam. 

 
 

3. attēls. Jaunu inhibitoru piesaiste ogļskābes anhidrāžu aktīvajā centrā. (a) sulfokumarīnu (melnie 

oglekļi) piesaiste notiek, mijiedarbojoties ar katalītisko ūdens molekulu, kamēr sulfonamīdi (pelēkie 

oglekļi, tievās nūjiņas) piesaistās, aizvietojot to pašu ūdens molekulu. (b) piesaistoties saharīna 

atvasinājumam (melnie oglekļi), bet ne pašam saharīnam (pelēkie oglekļi, tievās nūjiņas) izotiazola 

gredzens tiek hidrolizēts. (c) dažādi tiofēna sulfonamīda piesaistīšanās veidi pie CAII (gaišzili oglekļi) un 

CAIX (zaļi oglekļi) aktīvajiem centriem. 

Karnitīna un trimetilamīna metabolismā iesaistīto enzīmu strukturālie pētījumi 

Karnitīns ir nozīmīgs savienojums garķēžu taukskābju transportā caur mitohondriju 

iekšējo membrānu. Pirmajā transportēšanas solī taukskābes tiek pārvērstas par acil-CoA. Pēc tam 

karnitīns tiek pievienots acil-CoA un veidojas acil-karnitīns. Pēc tam acil-karnitīns tiek 

trasportēts caur mitohondriālo membrānu, kur taukskābes tālāk tiek β-oksidācijas ceļā pārvērstas 

par acetil-CoA, kurš Krebsa ciklā tiek izmantots metaboliskās enerģijas producēšanai. Nedaudz 
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samazinot biopieejamā karnitīna koncentrāciju organismā, ir iespējams nobīdīt enerģiju 

producējošo metabolismu no β-oksidācijas uz glikolīzi. Aerobā glikolīze patērē mazāk skābekļa 

nekā β-oksidācija. Rezultātā, sirds muskuļa šūnu dzīvotspēja tiek uzlabota išēmiskos (t.i. zemas 
skābekļa koncentrācijas) apstākļos.  

Gamma butirobetaīna hidroksilāze (GBBH) katalizē pēdējo soli karnitīna biosintēzē. 

Mildronāts inhibē GBBH aktivitāti, izraisot karnitīna biosintēzes samazināšanos. Samērā nesen 

Organiskās sintēzes institūtā tika uzsintezēti mildronātam līdzīgi savienojumi ar uzlabotām 

īpašībām. Lai pārbaudītu inhibitoru piesaistīšanās veidus un noskaidrotu turpmākās inhibitoru 

uzlabošanas iespējas, mēs esam noteikuši struktūras kompleksā ar GBBH (Tars et al. 2014). 
Trimetillizīna hidroksilāze (TMLH) katalizē karnitīna biosintēzes pirmo soli un tādejādi 

arī ir potenciāls zāļu dizaina mērķis. Pašreiz nav zināmu TMLH inhibitoru. Mēs plānojam 

noteikt TMLH struktūru kompleksā ar trimetillizīnu jaunu inhibitoru dizainam. 
Trimetilamīns (TMA) ir trešējais amīns, kurš tiek producēts baktērijās no ceturtējo amīnu 

savienojumiem karnitīna un holīna, kuri ir sastopami barībā. Cilvēka organisms nespēj sintezēt 

TMA, tādejādi mikrobiotas baktērijas ir vienīgais šī metabolīta avots. Pēc absorbcijas asinīs, 

TMA tiek transportēts uz aknām, kur flavīna monooksigenāze 3 (FMO3) to pārvērš par 

trimetilamīna N-oksīdu (TMAO). Defektīva FMAO3 vai nepietiekošs tās daudzums izraisa TMA 

akumulēšanos asinīs, kas izpaužas kā trimetilamonurija vai “zivju smakas” sindroms. Pēdējā 

laika pētījumi ir parādījuši, ka paaugstināts TMAO daudzums organismā ir saistīts ar 

kardiovaskulāro slimību un aterosklerozes riskiem. Tādejādi noteiktos apstākļos karnitīna un 

holīna biodegradācijas inhibēšana cilvēka organisma mikrobiotā varētu būt veselību veicinošs 

faktors. Cilvēka mikrobiotā ir divi zināmi enzīmi, kuri producē TMA – holīna liāze un karnitīna 

oksigenāze. Lai raksturotu minētos enzīmus un novērtētu iespējas inhibitoru dizainam, mēs esam 

uzproducējuši un kristalizējuši holīna liāzi no Klebsiella pneumoniae un karnitīna oksigenāzi no 

Providencia stuartii. Abi mikroorganismi ir tipiski cilvēka mikrobiotas pārstāvji. Mēs esam 

noteikuši holīna liāzes CutC komponentes struktūru apo-formā un kompleksā ar holīnu (Kalnins 
et al 2015). Piesaistoties holīnam, aktīvais centrs ir slēgtā formā ar ļoti nelielu brīvo telpu ap 

holīna molekulu un tādejādi limitētām iespējām inhibitoru dizainam. Savukārt bez holīna 

aktīvais centrs ir daudz pieejamāks, tādejādi potenciālos inhibitorus varētu dizainēt, balstoties uz 

atvērto formu (4. attēls) 
 

 
 

4. attēls. Holīna liāzes aktīvo centru kabatu virsmu modeļi. (a) Holīna piesaistītā forma. CutC holīna 

piesaistītā forma ir parādīta violetā krāsā un holīns ir parādīts dzeltens (kā virsma un kā nūjiņu modelis). 
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(b) Holīna nepiesaistītā forma. CutC virsma ir attēlota zilā krāsā un holīns dzeltens (kā virsma un kā 

nūjiņu modelis). Holīns aktīvajā centrā ir iemodelēts, izmantojot holīna piesaistītās formas struktūru. 

Nākotnes plāni 

Galvenais mūsu grupas ilgtermiņa plāns ir nostiprināt mūsu līderpozīcijas strukturālajā 

bioloģijā Latvijā, ieviešot citas struktūru noteikšanas tehnoloģijas – it īpaši krio elektronu 

mikroskopiju (krio-EM). Salīdzinot ar kristalogrāfiju, krio-EM ir būtiska priekšrocība – nav 
nepieciešams iegūt kristālus, turklāt pēdējo gadu laikā ar krio-EM palīdzību ir izdevies iegūt 

atomiskas izšķirtspējas struktūras. Lai gan pagaidām krio-EM pielietojums augstas izšķirtspējas 

struktūru noteikšanā ir ierobežots un iespējams tikai vadošajās pasaules laboratorijās, visticamāk, 

5-10 gadu laikā tieši krio-EM kļūs par vadošo tehnoloģiju jaunu struktūru noteikšanā. Tādēļ 

mūsu plānos ietilpst, pirmkārt, nostiprināt esošos kontaktus ar krio-EM grupu Leidenē, tai skaitā 

plānot mācību apmaiņas braucienus, lai apgūtu tehnoloģiju. Otrkārt, pēc tehnoloģiju apguves 

nākošo struktūrfondu infrastruktūras grantu ietvaros ir jāmeklē iespēja iegādāties pašiem savu 

krio-EM iekārtu. 
Cits svarīgs ilgtermiņa uzdevums ir stiprināt mūsu VVD platformu vakcīnu attīstībā. Lai 

to sasniegtu, mums nepieciešams ieviest ne tikai modificētu VVD producēšanas sistēmu, bet arī 

aprīkojumu un tehnoloģijas, lai pārbaudītu vakcīnu kandidātu efektivitāti. Lai to sasniegtu, ir 

nepieciešamas BSLII un BSLIII biodrošibas līmeņu laboratorijas darbam ar infekciozajiem 
materiāliem un dzīvniekiem.  

Vidējā termiņa mērķis mūsu laboratorijā ir turpināt attīstīt struktūru noteikšanu servisa 

vienību un atdalīt to no mūsu galvenajām zinātniskajām aktivitātēm. Šobrīd pie mums tiek 

realizēti dažādi, savstarpēji nesaistīti, strukturālās bioloģijas projekti. Lai arī rezultātā ir tapuši 

daudzi zinātniski raksti prestižos izdevumos, tomēr mums nav pietiekošas kapacitātes veikt 

padziļinātus pētījumus visos projektos. Tādejādi nākotnē mēs plānojam vairāk fokusēties uz 

galveno zinātnisko aktivitāti – RNS fāgu izpēti un pielietojumiem, bet farmakoloģiski nozīmīgo 

enzīmu pētījumus varētu novirzīt uz izveidoto servisa vienību. 
Galvenie īstermiņa mērķi ir saistīti ar turpmāku RNS fāgu strukturālo raksturošanu. 

Pirmkārt, mēs plānojam izpētīt fāga Qβ A2 proteīna molekulāro struktūru un mijiedarbības ar 

apvalka proteīnu, RNS, F pili un MurA proteīnu. Otrkārt, sadarbībā ar Dr. R.I. Konig grupu 

Leidenes universitātē, Nīderlandē, mēs esam uzsākuši vērienīgu projektu, kura mērķis ir noteikt 

fāgu MS2 un Qβ struktūras. Lai gan abu fāgu kapsīdu struktūras ir zināmas, tomēr tikpat kā 

nekas nav zināms par nobriešanas proteīna un genoma struktūru virionos. Mēs esam Leidenes 

grupai nosūtījuši augstas kvalitātes MS2 un Qβ fāgu paraugus krio-EM analīzei. Pirmie rezultāti 

jau tagad ir ļoti daudzsološi – ir redzamas nobriešanas proteīna un genoma struktūras, bet vēl 

nepieciešams paaugstināt izšķirtspēju.  
Neskaitot krio-EM, cita daudzsološa tehnoloģija vīrusu struktūru noteikšanai ir attīstības 

stadijā esošā maģiskā leņķa griešanas cietās fāzes kodolmagnētiskā rezonanse. Ar šo tehnoloģiju 

varētu būt iespējams noteikt vīrusu un VVD trīsdimensionālās struktūras, neizmantojot augstas 

izšķirtspējas kristālus. Šobrīd Dr. G. Pintacuda grupa Lionā, Francijā, attīsta minēto tehnoloģiju 

un pirmie, daudzsološie rezultāti jau ir nopublicēti. Tāpēc mēs turpināsim sadarbību arī ar G. 

Pintacuda grupu un, iespējams, nākotnē ieviesīsim šo tehnoloģiju citu fāgu struktūru noteikšanai.  
Visbeidzot, nozīmīgs īstermiņa mērķis mūsu grupai ir turpināt izstrādāt uz VVD balstītos 

vakcīnu kandidātus pret Laima slimību un gripu. 
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Pētījumu kopsavilkums 

 Katru gadu augu vīrusi izrais miljardiem vērtus 

kultūraugu ražas zaudējumus visā pasaulē. To ietekme uz 

industriālo lauksaimniecību stimulē fundamentālo un lietišķo 

pētījumu realizāciju, ar mērķi samazināt vīrusu ietekmi uz 

lauksaimnieciskās produkcijas ražošanu. Šo pētījumu 

rezultātā tiek identificēti jauni vīrusi un iegūti dati, kas palīdz 

izprast jau zināmo vīrusu dzīves ciklu. Cits svarīgs aspekts 

augu vīrusu pētniecībā ir saistīts ar biotehnoloģisku ideju, ka 

augu vīrusu gēnus un to veselus genomus var izmantot tādu 

rekombinantu sistēmu konstruēšanā, kas spēj sintezēt 

medicīniski nozīmīgus proteīnus tehnoloģiski nozīmīgos 

daudzumos. BMC Augu virusoloģijas grupas darbs ir vērsts 

uz jaunu vīrusu identifikāciju lauksaimnieciski nozīmīgās 

kultūrās, augu vīrusu genomu un to kodēto proteīnu 

raksturošanu un infekciozu kopijas DNS (kDNS) klonu 

konstruēšanu. Turklāt aktīvi tiek pētīta arī augu vīrusu 

apvalku proteīnu izmantošanas iespējas ar mērķi iegūt augu 

vīrusiem līdzīgās daļiņas (VLP) jaunu vakcīnu un 

nanomateriālu konstruēšanai. 

Augu vīrusu identifikācija, genoma klonēšana, infekciozās 

kDNS 
 Spēja nodrošināt ātru, lētu un precīzu patogēnu 

infekciju diagnostikas metodi ir svarīgs uzdevums, lai 
kontrolētu dažādas augu vīrusu slimības.  
 Lai novērtētu četru svarīgāko ābolu vīrusu izplatību 

Latvijā, mēs piedalījās liela mēroga pētījumā, izmantojot 

DAS ELISA metodi un no jauna izstrādātu “multiplex” RT-
PCR. Rezultāti parādīja plašu vīrusu izplatību Latvijas dārzos: 

starp 870 pārbaudītajām ābelēm tika atrasti vairāk nekā 89% 

augļkoku, kas inficēti ar vienu vai vairākiem vīrusiem [6]. 

Tagad, sadarbībā ar Latvijas augu patologiem, mēs uzsākām 

jaunu vīrusu identifikācijas eksperimentus citai Latvijas 
dārzkopībā nozīmīgai kultūrai - smiltsērkšķos (Hippophae 
rhamnoides L.). Smiltsērķšķi tiek izmantoti medicīnā, 

kosmētikā un pārtikā jau gadsimtiem ilgi. Smiltsērkšķu 

patogēni ir maz izpētīti, vīrusi, kas inficē Hippophae augus, 
pagaidām nav zināmi. Daudzi augu vīrusi pētījumos nereti 

tiek ignorēti, jo inficētajiem augiem nav izteiktu infekcijas 

pazīmju. Ņemot vērā faktu, ka ir zināmās kukaiņu sugas, kas 

pārtiek no Hippophae augiem un, iespējams, pārnēsā augu 

vīrusus, tad nevar izslēgt arī augu patogēno vīrusu klātbūtni  
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smiltsēršķos. Jaunu vīrusu atklāšanu bieži kavē tādi tradicionālo metožu ierobežojumi, kā 

grūtības vīrusu attīrīšanā, ierobežotie vīrusu nukleīnskābju daudzumi un vīrusu sekvenču 

informācijas trūkums. Mēs plānojam identificēt jaunus vīrusus, izmantojot nākamās paaudzes 

sekvencēšanas metodi (NGS). Šī metode jau ir atzīta kā spēcīgs diagnostikas instruments, lai 
noteiktu vīrusus bez iepriekšējām zināšanām par attiecīgo augu vīrusiem. Pēc identificēšanas tiks 

konstruēta jaunā vīrusa (-u) pilna garuma kDNS turpmākām studijām. 
Ekspresijas sistēmas, kuru pamatā ir tehnoloģiski pārveidoti augu vīrusu genomi, tiek 

plaši pētītas kopš 80. gadu beigām, kad tika pierādīta veselu augu inficēšanas iespēja, izmantojot 

mākslīgi sintezētas augu vīrusu nukleīnskābes. Vēlāk tika izteiktas idejas par jauna tipa 
biotehnoloģisko lauksaimniecību, kas spēj apgādāt farmācijas tirgu ar ēdamajām vakcīnām un 

rekombinantajām olbaltumvielām. Šī ideja joprojām stimulē fundamentālos un lietišķos 

pētījumus ar mērķi izveidot efektīvas ražošanas sistēmas no augiem, kas piemēroti rūpnieciskai 

lietošanai labas ražošanas prakses apstākļos. Visefektīvākās augu sistēmas ir ļoti sarežģītas 

salīdzinājumā ar citiem organismiem, un ir balstītas uz agrobaktēriju izmantošanu vīrusu 

nukleīnskābes ievadīšanai augu šūnas kodolā bez stabilas integrācijas augu genomā. Augu šūnu 

kodolā tiek sintezēti vīrusu transkripti, kas nonāk citozolā un uzsāk infekcijas procesu [8]. Nesen 

vairākas no augu vīrusiem balstītas tehnoloģijas ir sasniegušas ražošanas līmeni un ir ieguvušas 

atļaujas no biotehnoloģiju uzraugošajām institūcijām. Sobemovīrusi ir ikosahedrāli augu vīrusi, 

kas inficē Graminae augus. Šie vīrusi satur vienpavediena pozitīvās ķēdes RNS, kuru izmērs 

svārstās starp 4000 līdz 4500 nukleotīdiem. Sobemovīrusu genomi satur četrus nolasīšanas 

rāmjus (ORF), daļa no kuriem pārklājas. Šo vīrusu genomi ir salīdzinoši vienkārši, tāpēc tie var 

kalpot kā interesanti modeļi vīrusu infekcijas pētīšanai augos un to mijiedarbību ar augu šūnām. 

Bez tam, tie var kalpot arī kā uz augiem balstīta heterologu proteīnu ekspresijas sistēma. Pirms 

vairākiem gadiem mēs atrisinājām divu sobemovīrusu (kamolzāles plankumainības vīrusa, 

CfMV un daudzziedu airene plankumainības vīrusa, RGMoV) trīsdimensionālo struktūru. Tad, 

ar mērķi izveidot sobemovīrusu ekspresijas sistēmu, mēs sekvencējām RGMoV genomu un 

ieteicām alternatīvu proteīnu sintēzes mehānismu, kas balstīts uz vīrusa polimerāzes (RdRP) 

veidošanās (-1) ribosomālās rāmja nobīdes mehānismu (1.attēls., [10]).  

 
 

1. attēls. RGMoV genoma ORF karte. (A) RGMoV genoma organizācija atbilstoši mūsu pētījuma 

sekvencēšanas rezultātiem (GenBank EF091714). Kartē parādītās genoma funkcijas un kodētās 

olbaltumvielas: konsensa sekvences 3C-serīna proteāzei, VPG un RdRP, un, ribosomu rāmja nobīdes 

signāls ORF2a beigās (UUUAAAC). Bultas apzīmē lokalizāciju iespējamajiem E/N, E/T un E/S proteāzes 

šķelšanās saitiem. (B) Iepriekš publicētā genoma organizācija (GenBank AB040446). 
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Tomēr tajā laikā visi mēģinājumi iegūt infekciozu kDNS, kas ļautu izraisīt vīrusu 

infekciju no klonētas kDNS dažādiem variantiem, bija neveiksmīgi. Nesen, izmantojot NGS 

tehniku, mēs atradām iztrūkstošās nukleotīdu sekvences RGMoV genoma 5’ un 3’ galos un 

demonstrējām iespēju izraisīt augu infekciju, izmantojot nesen pārkonstruēto RGMoV kDNS. 

Pašlaik tiek veikti eksperimenti, lai noskaidrotu optimālo veidu kā ievadīt infekciozo kDNS 

dažādos saimniekaugos, kā arī lai uzkonstruētu uz RGMoV balstītu kDNS vektoru medicīniski 

nozīmīgu rekombinanto proteīnu sintēzei augos. Paralēli tiek klonēti RGMoV gēni baktēriju un 

raugu ekspresijas sistēmās, lai turpmāk raksturotu sobemovīrusu kodētos proteīnus, tajā skaitā arī 

ar kristalogrāfisko analīzes palīdzību. 

Vīrusiem līdzīgās daļiņas 

Vīrusiem līdzīgās daļiņas (VLPs) ir multisubvienību proteīnu struktūras, kam piemīt 

spēja pašsavākties un veidot telpiski identiskas vai līdzīgas struktūras ar attiecīgajiem 

dabiskajiem vīrusiem. No tehnoloģiskā viedokļa VLPs var uzskatīt par gandrīz ideāliem 

struktūrblokiem jaunu nanomateriālu izveidošanai dažādiem mērķiem [1]. VLPs jau ir labi 

pazīstamas kā aktīvās komponentes komerciālajās vakcīnas pret B hepatītu un cilvēka papilomas 

vīrusu, kā arī pret hepatīta E vīrusu. Vairāki jauni, uz VLP bāzes izveidoti, vakcīnu kandidāti 

tiek pārbaudīti klīniskos pētījumus, ar mērķi izstrādāt vakcīnas medicīniskiem un veterināriem 

nolūkiem. Neskatoties uz to, ka ir zināmas vairāk nekā 100 dažādas VLPs, kam piemīt dažādas 

priekšrocības, tikai dažas no tām var raksturot kā gandrīz universālas [4]. Tādēļ interese par 

jaunām VLP joprojām pieaug, tostarp arī par VLP, kuras ir konstruētas no augu vīrusiem. Augu 

VLPs var tikt iegūtas pēc to vīrusu virsmas proteīnu gēnu ekspresijas homologās un heterologās 

saimniekšūnu sistēmās. Mēs ieguvām nepieciešamos strukturālos gēnus no vīrusu inficētiem 

augiem, no klonētām vīrusu genomu kopijām, kā arī izmantojot gēnu sintēzes paņēmienu. 

Izmantojot visus minētos gēnu avotus, mēs klonējām 26 virsmas proteīnu gēnus un pārbaudījām 

VLP veidošanos rekombinantu mikroorganismu (baktērijas, raugi) šūnās. Veiksmīgi iegūto augu 

VLP elektronu mikroskopijas attēli ir parādīti 2. attēlā. Visi iegūtie VLP šobrīd tiek analizēti, 

izmantojot dažādas fizikālās, ķīmiskās un ģenētiskās metodes, lai atrastu tās unikālas īpašības, 
kas būtu noderīgas konstruēto augu VLP izmantošanai jaunu materiālu radīšanai vakcīnu un 

nanomateriālu pielietojumiem. Dažas no konstruētajām ikozahedrālajām VLP jau ir sadarbības 

projektu objekti ar vairākām Eiropas biotehnoloģijas kompānijām.  
Interesanti dati tika iegūti salīdzinošā pētījumā ar trijām sobemovīrusu VLP. Ja divas no 

tām (RYMV un CfMV, 2.att., 5 un 7) veidojas rekombinanto E.coli šūnās to kultivēšanas laikā, 

tad RGMoV VLP veidošanās netika novērota šajos pašos apstākļos. Detalizēta analīze parādīja, 

ka RGMoV virsmas proteīns spēj piesaistīties pie rekombinantās plazmīdas DNS, un, iespējams, 

kavē transgēna mRNS sintēzi. Nomainot plazmīdas ekspresijas sistēmu pret Pichia pastoris 
sistēmu, kas balstīta uz transgēna integrāciju rauga hromosomā, tika iegūtas RGMoV VLPs (2. 

attēls, 6). 
Kopsummā ir publicēti dati par vairāk nekā 30 augu VLP, kas iegūti no vīrusa virsmas 

proteīnu gēnu ekspresijām heterologu šūnu sistēmās, turklāt aptuveni 40% no tām tika iegūtas no 

pavedienveida formas vīrusiem. Neskatoties uz ierobežotu strukturālo informāciju, vairāki 

pavedienveida vīrusi un to attiecīgie VLP atvasinājumi tiek veidoti kā vakcīnu kandidāti. 

Jaunākie pētījumi liecina, ka pavedienveida nanodaļiņas piemīt vairākās priekšrocības 

salīdzinājumā ar izometriskām VLP, piemēram, tās nodrošina efektīvāku epitopu prezentāciju uz 

mērķa šūnu virsmas, iekļūst audzēju šūnās un aktīvāk stimulē imūnsistēmu. 
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2. attēls. Iegūto augu VLP elektronu mikroskopijas attēli. 1 – Ilarvirus ApMV; 2 – Idaeovirus RBDV; 3 – 
Bromovirus CCMV; 4 – Sobemovirus RYMV (T=3 simetrija); 5 - Sobemovirus RYMV (T=1 simetrija); 6 - 
Sobemovirus RGMoV; 7 – Sobemovirus CfMV; 8 – Trichovirus ACLSV; 9 – Foveavirus ASPV; 10 – 
Capillovirus ASGV; 11- Potexvirus PVX; 12 – Potyvirus PVY; 13 – Carlavirus PVM.  
 

Pētījumos par divu no nesen konstruētajām pavedienveida augu VLP ir iegūta detalizēta 

informācija par to īpašībām. PVY un PVM daļiņas (2.att, 12.,13.; [2, 5]) atļauj salīdzinoši garu 

(> 70 aminoskābes), funkcionāli aktīvās proteīnu domēnu ievietošanu virsmas proteīnu N-
terminālajos rajonos, neietekmējot VLP pavedienveida morfoloģiju. Abi VLP nesēji uz to 

virsmas satur eksponētas Lys molekulas, kas ļauj nepieciešamās funkcionālās molekulas ievadīt 

VLP struktūrā arī ar ķīmiskās piešūšanas paņēmieniem. Abu VLP stabilitātes testi norādīja uz 

tādām papildus VLP nesēju priekšrocībām kā spēja izturēt augstu jonu spēka un augstu pH 

šķīdumu apstākļus, kā arī helatējošu un reducējošu reaģentu klātbūtni. Turklāt zemu pH 

buferšķīdumu sistēmas var būt sākuma punkts optimizācijas eksperimentiem, kur mērķis ir 

daļiņu izjaukšana un dažādu aktīvu savienojumu iepakošana PVM VLP iekšpusē. Pašlaik tiek 

veikti eksperimenti, lai PVM VLP struktūrā ievadītu dažādus vēža epitopus, ar mērķi izveidot uz 
mikročipiem balstītu vēža diagnostikas metodi, kas tiks izmantota vēža specifisko antivielu 

identifikācijai cilvēku asins serumos. 

Nākotnes plāni 

Nesen ieviestajām NGS augu vīrusu identifikācijas metodēm ir milzīgs potenciāls 

diagnostikas jomā, kas jau ir pierādīts ar jaunatklātiem augu vīrusiem. Šī metode ir ļoti noderīga 

arī pilna garuma vīrusu genomu sekvencēšanā un augu vīrusu populācijas pētījumos, tai skaitā 

vīrusu daudzveidības pētniecībai vienā un tajā pašā inficētajā augā. Mēs plānojam turpināt 

uzlabot mūsu pieredzi un prasmes jaunāko eksperimentālo metožu izmantošanā, ieskaitot NGS, 

kas spēj nodrošināt jebkuru vīrusu atklāšanu. Tas ļaus mums būt vadošajās pozīcijās augu 

molekulās virusoloģijas turpmākajā attīstībā Latvijā un izstrādāt jaunus augu vīrusu noteikšanas 

paņēmienus, lai palīdzētu Latvijas augu patologiem un praktizējošiem lauksaimniekiem vīrusu 

identifikācijas, indeksēšanas un kontroles pasākumu realizācijā. 
Pamatojoties uz nesen konstruēto sobemovirusa RGMoV infekciozo kDNS, mēs 

plānojam izveidot efektīvu sistēmu medicīnisku proteīnu ekspresijai veselos augos. 

Konstruēšanas process ietver tādus etapus kā tehnoloģiski pielāgojamu augu ekpresijas sistēmu 

atrašana, pētījumi ar mērķi panākt sistēmisku infekciju un augstus sintezējamā proteīna 
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iznākumus, to genoma reģionu identifikāciju, kas ļauj ievietot medicīniski nozīmīgo proteīnu 

gēnus, Agrobacterium sistēmas pārbaudes sobemovīrusu infekcijas izraisīšanai. Tā kā ar 

RGMoV inficēti augi satur ievērojamu daudzumu vīrusa strukturālu proteīnu, var sagaidīt, ka 

RGMoV balstīta ekspresijas sistēma būs efektīva, lai ražotu medicīniski būtiska proteīns augos 

ar augstu ienesīgumu. 
Nākamais ilgtermiņa mērķis ir izveidot universālu uz augu VLP balstītu nesēju, kas ir 

piemērots tehnoloģiju platformas izveidei. Darbs pie tehnoloģiskās platformas ietver sevī augstas 

efektivitātes rekombinantās ekspresijas sistēmas konstruēšanu, un vienkāršas un ražošanai 

piemērotas VLP attīrīšanas shēmas izstrādi. Turklāt ir nepieciešams noskaidrot tādas VLP 

īpašības, kā to stabilitāte un tolerance pret to struktūrā ievietotām svešu proteīnu sekvencēm kā 

uz virsmas, tā arī daļiņu iekšpusē. Papildus nepieciešams noskaidrot apstākļus, pie kuriem 
iespējams VLP struktūras izjaukt un salikt, lai nodrošinātu nukleīnskābju, olbaltumvielu un citu 
funkcionālo molekulu iepakošanu, kā arī raksturot jaunās VLP imunoloģiski, ja VLP ir 

paredzētas medicīnisko vai veterināro produktu veidošanai. Pamatojoties uz šiem datiem, kas 

tiks iegūti no zināmajām un arī no jauna uzkonstruētajām VLP, tiks izdarīti secinājumi par 

attiecīgo VLP piemērotību tehnoloģijas platformas izstrādei. Bez iespējamiem tehnoloģiskiem 

pielietojumiem, mēs plānojam arī VLP izmantošanu akadēmiskajos pētījumos, piemēram, augu 

vīrusu 3-dimensiju struktūras modeļu noskaidrošanai, vīrusu pašsavākšanās mehānismu 

noskaidrošanai un kā nesējus imunoloģiskajos pētījumos. 
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FINANSĒJUMA AVOTI (2012-2015) 

2014-2017: LZP Sadarbības projekts Nr. 672/2014 “Pētnieciskie un tehnoloģiskie risinājumi 

ilgtspējīgai smiltsērkšķu audzēšanai un pilnvērtīgai izmantošanai” (projekta partneris) 
2014-2015: ERAF projekts Nr. 2014/0014/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/013 “VLP tehnoloģijas 

pielietojums vakcīnas prototipu iegūšanai pret zoonotisko slimību izraisītājiem” (projekta 

dalībnieks) 
2014-2015: ERAF projekts Nr. 2013/0052/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/019 “Vēža specifisko 

autoantivielu testa izstrādāšana un validēšana agrīnai kuņģa vēža diagnostika” (apakšprojekta 

vadītājs) 
2012-2013: FP7 projekts Nr. HEALTH-F3-2010-261466 “V ektoru pārnēsātie riski Eiropā: 

Risku apzināšana un kontrole Rietumnīlas un Čikungajas vīrusiem (VECTORIE)” (projekta 

partneris) 
2010-2013: ERAF projekts Nr. 2010/0314/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/052 “Vīrusveidīgo 

daļiņu nanotehnoloģija zāļu un diagnostikas līdzekļu transportstruktūru izstrādei” (projekta 

dalībnieks) 
2010-2013: ERAF projekts Nr. 2010/0261/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/155 “Efektīvu 

augļaugu atveseļošanas paņēmienu un jaunu patogēnu diagnostikas komponenšu izstrāde 

vīrusbrīva stādāmā materiāla iegūšanai” (projekta partneris) 
Līgumi ar biotehniloģiju uzņēmumiem no Latvijas, Igaunijas un Šveices. 
 
GRUPAS KOPĒJAIS FINANSĒJUMS (IESKAITOT ALGAS, 2014): 119 015 € 
 
SADARBĪBAS PARTNERI: 

Prof. Dr. Martin Bachmann, Professor of Immunology, University of Oxford, UK; augu VLP 
vakcīnu kandidāti; 
PD Dr. med. Gabriela Senti MD, Head of Clinical Trials Center, University Hospital Zurich, 
Switzerland; augu VLP vakcīnu kandidāti; 
Dr. Inga Moročko-Bičevska, Head of Laboratory, Latvia State Institute of Fruit-Growing, 
Dobele, Latvia; jaunu augu vīrusu identificēšana; 
Prof. Dr. Andrejs Cēbers, Head of Laboratory, Institute of Physics, University of Latvia, 

Salaspils, Latvia; vīrusu fizikālās īpašības un pilietojumi; 
PharmIdea LLC, Riga, Latvia; uz augu VLP balstītas analītiskas metodes; 
TBD Biodiscovery, Tartu, Estonia; uz augu VLP balstītas analītiskas metodes; 
Cytos Biotechnology AG, Schlieren, Switzerland; augu VLP vakcīnu kandidāti.  
 
APBALVOJUMI (2005-2015): 

Augu virusoloģijas grupas dalībnieku darbs tika nominēts starp Latvijas Zinātņu Akadēmijas 

Top10 zinātniskajiem sasniegumiem 2006. un 2010. gados. 
 
10 REPREZENTATĪVAS PUBLIKĀCIJAS (2005-2015) 

1. Zeltins A. Viral nanoparticles: principles of construction and characterization. In Y. E. 
Khudyakov, P. Pumpens (Eds.), Viral nanotechnology (pp. 93-119).  Boca Raton: CRC 
Press. (2015). 
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2. Kalnciema I, Balke I, Skrastina D, Ose V, Zeltins A. Potato virus M-like nanoparticles: 
construction and characterization. Molecular Biotechnology, 2015, 57:982–992. 

3. Brasovs A, Cīmurs J, Ērglis K, Zeltins A, Berret JF, Cēbers A. Magnetic microrods as a 

tool for microrheology. Soft Matter, 2015,11, 2563-2569. 
4. Zeltins A. Construction and Characterization of Virus-Like Particles: A Review. 

Molecular Biotechnology, 2013, 53:92-107. 
5. Kalnciema I, Skrastina D, Ose V, Pumpens P, Zeltins A. Potato virus Y-like particles as a 

new carrier for the presentation of foreign protein stretches. Molecular Biotechnology, 
2012, 52:129-139. 

6. Pūpola N, Moročko-Bičevska I, Kāle A, Zeltiņš A. Occurrence and Diversity of Pome 
Fruit Viruses in Apple and Pear Orchards in Latvia. Journal of Phytopathology, 2011, 
159:597-605. 

7. Tars K, Rumnieks J, Zeltins A, Kazaks A, Kotelovica S, Leonciks A, Sharipo J, Viksna 
A, Kuka J, Liepinsh E, Dambrova M. Crystal structure of human gamma-butyrobetaine 
hydroxylase. Biochemical Biophysical Research Communications, 2010, 398:634-639. 

8. Zeltins, A. Plant virus biotechnology platforms for expression of medicinal proteins. In 
Y. E. Khudyakov (Ed.), Medicinal protein engineering (pp. 481–517). Boca Raton: CRC 
Press. (2009). 

9. Plevka P, Tars K, Zeltins A, Balke I, Truve E, Liljas L.The three-dimensional structure of 
ryegrass mottle virus at 2.9 A resolution. Virology, 2007, 369:364-374.  

10. Balke I, Resevica G, Zeltins A.The ryegrass mottle virus genome codes for a 
sobemovirus 3C-like serine protease and RNA-dependent RNA polymerase translated via 
-1 ribosomal frameshifting. Virus Genes, 2007, 35:395-398.  
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PROTEĪNU ĶĪMIJAS GRUPA 

 

GRUPAS VADĪTĀJA:  
Regīna Renhofa, PhD 

Doktora grāds iegūts: Latvijas 

Organiskās sintēzes institūts, 

Rīga, 1992 

Hirša indekss: 6 (Scopus),  
8 (Google Scholar) 

Kopējais publikāciju skaits: 70 

Patentu skaits: 50 

Kopējais citātu skaits:  
105 (Scopus),  
318 (Google Scholar) 

ZINĀTNISKIE DARBINIEKI: 

Doktorantūras studenti:  
A. Strods 

 

Pētījumu kopsavilkums 

 Grupas galvenais zinātnisko pētījumu virziens ir tādu 

efektīvu eksponēšanas un piegādes nanostruktūru 

izstrādāšana, kas bāzējas uz vīrusiem līdzīgām daļiņām 

(VLD), un kas mērķētas uz iedarbību uz atbilstošiem 

orgāniem, audiem vai/un eikariotu šūnu tipiem. Tāds darba 

uzstādījums objektīvi pamatojas uz virkni VLD piemītošām 

priekšrocībām. VLD veidošanās notiek caur virālo, 

pašavākties spējīgo, kapsīdus veidojošo strukturālo proteīnu 

mijiedarbībām. Vīrusiem līdzīgās nanodaļiņas, kas veidojas 
tikai no proteīniem, var tikt rekonstruētas arī no iepriekš 

attīrītiem proteīniem (in vitro), pieļaujot raupjas ķīmiskās 

apstrādes un ķīmiskās inženierijas metodes. VLD simetriskā 

uzbūve apvienojumā ar precīziem telpiski fiksētiem 

attālumiem starp daļiņu virsmas domēniem pieļauj daļiņu 

virsmas modifikācijas, izvietojot uz tās iecerētās proteīnu 

sekvences, kas kalpotu dažādiem mērķiem - gan daļiņu 

adresēšanai, gan kā epitopi vakcīnu izveidošanai. Uz daļiņu 

iekšpusi vērstajām proteīnu sekvencēm parasti ir bāziska daba 

un šie bāziskie domēni neitralizē iepakoto nukleīnskābju 

fosfātu lādiņus, nodrošinot stabilu veidojumu pastāvēšanu. 

Izrādījās, ka “dabīgais” daļiņu pildījums var tikt mērķtiecīgi 

aizstāts ar iecerēto materiālu gan caur reasociacijas 

paņēmieniem in vitro, gan caur in vivo pakošanas 

procedūrām. 

Projekti 
 Laika posmā no 2006. gada līdz 2014. gadam mūsu 

grupa piedalījās divās Valsts pētījumu programmās ar 

projektiem “Mākslīgās vīrusiem līdzīgās daļiņas kā jauns 

aktīvu vielu nesējs” un “DNS, RNS, proteīnu, peptīdu un 

mazmolekulāro terapijas līdzekļu piegādes sistēmas 

izstrādāšana” Adresēšanas, rekonstrukcijas un pakošanas 

tehnoloģiju izstrādāšanai tika izmantotas divu veidu VLD-
prokariotiskās izcelsmes bakteriofāgu GA un AP 205 apvalka 

proteīna ( GA CP, AP CP) veidotās daļiņas un hepatīta B core 
(serdes) proteīna (HBc) veidotās eikariotiskās dabas 

struktūras. 

AP 205 apvalka proteīna VLD 
 Ap 205 apvalka proteīna daļiņas tika lietotas kā 

efektīvs iecerēto antigēnu ekspozīcijas rīks imunoloģijā. Tika 

parādīts, ka AP CP daļiņas spēj nest pietiekoši garas svešo 

proteīnu sekvences, kas tika ģenētiski N-vai C-termināli 

pievienotas strukturālajam proteīnam, citiem vārdiem - plašās 

robežās  
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apvalka proteīna pagarināšana saglabāja tā paš-asociācijas spējas. Šis nesējs efektīvi darbojās 

gan kā himēro proteīnu, gan mozaikālo daļiņu veidā. Lielākā daļa AP CP VLD projektu tika 

veikta sadarbībā ar zinātniekien no Cytos AG, Zurich, Switzreland. 

GA apvalka proteīna VLD 
 
Par alternatīvu nesēju tika izraudzītas GA CP veidotās daļiņas. Mēs pievērsāmies šādu 

daļiņu producēšanai raugos, pirmkārt, lai novērstu bakteriālo endotoksīnu potenciālo klātbūtni 

produktos, jo vispārzināmas ir baktērijās ekspresēto materiālu attīrīšanas problēmas. Īpaši mēs 

pievērsāmies komerciāli piejamās pESC-URA/Saccharomyces sistēmas piemērošanai mūsu 

uzdevumiem, lai izmantotu šīs sistēmas divu promoteru potenciālam gan mozaikālo daļiņu 

iegūšanai, gan iecerēto m RNS pakošanai in vivo vienlaicīgi ar daļiņu ekspresiju. Tika ņemts 

vērā, ka atšķirībā no nukleīnskābju pakošanās bakteriālajās sistēmās vai in vitro, ekspresējot 

raugā vienlaicīgi notiks mRNS procesings- 3’-galu poliadenilācija, kas būtu nepieciešama 

pilnvērtīgai mRNS funkcionēšanai. Tomēr izrādījās, ka vienlaicīgi ar iecerēto tiek pakota arī 

daļiņas veidojošais strukturālais proteīns m RNS. Lai imitētu no zināmajām stingrāko un 

specifiskāko mijiedarbību starp bakteriofāga MS 2 apvalka proteīnu un tā mRNS operatora 

sekvenci, tika izveidotas MS 2 “mīmikas”, ieviešot GA apvalka proteīnā atsevišķas aminoskābju 

apmaiņas, bet iepakošanai paredzētās mRNS papildinātas ar operatora sekvenci. Tas noveda pie 

efektīvākas plānoto mRNS iepakošanās, bet izrādījās, ka pilnībā nenovēršot nevēlamo 

nukleīnskābju pakošanos. 

HBV core proteīna veidotās daļiņas 

HBV core dažāda garuma proteīna veidotās daļiņas pieder pie visplašāk BMC profesora 

Paula Pumpēna nodaļā pētītajām modeļstruktūrām. Strukturālās un ķīmiskās šo daļiņu īpašības 

ļauj risināt dažādus uzdevumus. Īsajā core proteīnā (145 aminoskābes) esam parādījuši hibrīdo 

magnētisko nanostruktūru (HMND) veidošanos caur proteīna reasociāciju funkcionalizētu 

magnētisko daļiņu klātbūtnē. Turpretīm pilna garuma core proteīna (183 aminoskābes) veidotās 

daļiņas ir ārkārtīgi stabilas.  Esam izstrādājuši oriģinālu tehnoloģiju tukšo daļiņu iegūšanai caur 

dabiski iepildītās nukleīnskābes sārma hidrolīzi, ar tai sekojošu attīrīšanas procedūru.  Šī 

tehnoloģija tika sekmīgi piemērota arī HBc daļiņām, kuras tika producētas raugā, un, kas ir 

vissvarīgākais – četriem bakteriālās izcelsmes HBc punktveida mutantiem HBc-K75, HBc-K77, 
HBc-K79 un HBc-K80, kuros atsevišķas aminoskābes, kas atrodas daļiņu virsmas struktūras 

izvirzījumos, aizvietotas ar lizīnu. Lizīniem ir brīvas omega- aminogrupas, tāpēc minēto  

materiālu iegūšana būtiski paplašināja ķīmiskai “dekorēšanai” piemērotu nanodaļiņu klāstu, kopā 

ar  struktūras izvirzījumos dabiski esošajām E77 un D78 - glutamīnskābei un asparagīnskābei ar 

reakcijas brīvām karboksilgrupām. 

Nākotnes plāni 

Saistībā ar ievērojamiem sasniegumiem HBV core proteīna daļiņu pētījumos iezīmējas 

virziens uz jaunu profilaktisko un terapeitisko vakcīnu veidošanu. Paplašinās arī citādas iespējas 

nanomateriālu ar jaunām īpašībām izveidošanai.   
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FINANSĒJUMA AVOTI (2012-2015) 

2014-2015: ERAF projekts Nr. 2014/0014/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/013 “VLP tehnoloģijas 

pielietojums vakcīnas prototipu iegūšanai pret zoonotisko slimību izraisītājiem” (projekta 

dalībnieks) 
2012-2013: 7. ietvarprogrammas projekts Nr. HEALTH-F3-2010-261466 “Vektoru pārnēsātie 

riski Eiropā: Risku apzināšana un kontrole Rietumnīlas un Čikungajas vīrusiem” (projekta 

dalībnieks) 
2010-2013: ERAF projekts Nr. 2010/0314/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/052 “Vīrusveidīgo 

daļiņu nanotehnoloģija zāļu un diagnostikas līdzekļu transportstruktūru izstrādei” (projekta 

dalībnieks) 
2010-2013: Valsts pētījumu programma "Jaunu profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļu 

un metožu, biomedicīnas tehnoloģiju izstrāde sabiedrības veselības uzlabošanai", projekts Nr. 7 
“DNS, RNS, proteīnu, peptīdu un mazmolekulāro medicīnisko preparātu piegādes sistēmas 

izstrādāšana” (apakšprojekta vadītāja) 
 
GRUPAS KOPĒJAIS FINANSĒJUMS (IESKAITOT ALGAS, 2014): 34 548 € 
 
SADARBĪBAS PARTNERI: 

Prof. Kestutis Sasnauskas - Biotehnoloģijas institūts Viļņa, Lietuva - proteīnu ekspresija raugā 
Prof. Jurijs Dehtjars - Rīgas Tehniskajā Universitātē (RTU) ietilpstošais Biomedicīnas 
Inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts - neorganisko nanomateriālu (silīcija dioksīda, 

metālu-magnētu) pakoāana vīrusiem līdzigajās daļiņās (VLD) 
 
10 REPREZENTATĪVAS PUBLIKĀCIJAS (2005-2015) 

1. Tissot AC, Renhofa R, Schmitz N, Cielens I, Meijerink E et al Versatile Virus-Like 
Particle Carries for Epitope Based Vaccines. PloS ONE 
5(3):e9809.doi:10.1371/journal.pone.0009809, 2010. 

2. Cielens I.,Jackevica L., Strods A., Kazaks A., Ose V., Bogans J., Pumpens P., Renhofa R. 
Mosaic RNA phage VLPs carrying domain III of the West Nile Virus E protein. Mol. 
Biotechnol. 56,459-469,2014. 

3. Strods A., Ārgule D., Cielens I., Jackeviča L., Renhofa R. Expression of GA coat    

protein-derived mosaic virus-like particles in Saccharomyces cerevisiae and packaging in 
vivo of mRNAs into particles.Proceedings of the Latvian Acad.Sci. Section B, vol 66, 
No6, 234-241,2012. 

4. Strods A., Ose V., Bogans J., Cielens I., Kalnins G., Radovica I., Kazaks A., Pumpens P., 
Renhofa R. Preparation by alkaline treatment and detailed characterisation of empty 
hepatitis B virus core particles for vaccine and gene therapy applications.Scientific 
Reports/ NATURE Publishing Group,5,11639;doi:10.1038/srep11639,2015. 

5. Regīna Renhofa, Juris Ozols, Velta Ose-Klinklāva, Pauls Pumpēns Paņēmiens izvēlētā 

bioloģiskā materiāla iepakošanai hepatīta B vīrusa core pilna garuma proteīna 

kapsīdās,Packaging of the biological material of choice into hepatitis B core full-lenght 
protein formed capsids. Latvian patent Nr 14084, published 20.04.2010 

6. Regīna Renhofa, Andris Dišlers, Velta Ose-Klinklāva, Juris Ozols, Pauls Pumpēns 

Magnētisko nanodaļiņu iepakošana HBV core proteīna veidotajās kapsīdās, Packaging of 
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magnetic nanoparticles into HBV core protein formed capsids. Latvian patent Nr 14304, 
published 20.05.2011. 

7. Renhofa R, Kazāks A, Andris Dišlers, Ludmila Jackeviča, Velta Ose-Klinklāva, Pauls 

Pumpēns Paņēmiens izvēlēta materiāla piešūšanai HBV core proteīna veidotajām 

nanodaļiņām.Method of coopling of material of choice to HBV core protein formed 
nanoparticles. Latvian patent application, P-14-05,  2014. 

8. Renhofa R, Cielēns I, Strods A, Kalniņš G, Priede D, Ose-Klinklāva V, Pumpēns P. 

Modificēti HBV core nanokonteineri kā universāla platforma bioloģiskā materiāla 

eksponēšanai. Modified HBV core nanocontainers as an universal platform for 
exponation of biological material. Latvian patent application P-14-06,2014. 

9. United States Patent Application US 2015/0030620 A1. Packaging of immunostimulatory 
substances into virus-like particles: method of preparation and use. Bachmann MF, Storni 
T,  Maurer P,  Tissot A, Schwarz K, Meijerink E,  Lipowsky G,  Pumpens P, Cielens I, 
Renhofa R. Publication date: January 29, 2015. 

10. United States Patent Application US 2014/0056933 A. Application Immunostimulatory 
nucleic acid packaged particles for the treatment of hypersensitivity. Renner W, 
Bachmann MF, Cielens I, Coester CJ, Dietmeier K, Fuchs S, Manolova V, Maurer P, 
Pumpens P, Renhofa R, Tissot A, Zou Yu. Publication date: February 27, 2014.  
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SERVISA CENTRI 

GENOMA CENTRS 

 

DARBINIEKI: 

Genoma centra vadītājs 

Jānis Kloviņš 
asociētais profesors, PhD 

Biobanku daļas vadītāja 
Liene Ņikitina-Zaķe, PhD, MD 

Ģenētisko analīžu 

laboratorijas vadītājs 
Dāvids Fridmanis, PhD 

Medicīniskās ģenētikas 

laboratorijas vadītāja 
Baiba Lāce, PhD, MD 

Pēniece 
Ilze Radoviča-Spalviņa, PhD 

Asistents 
Jānis Stāvusis, MSc 

Asistente 
Valentīna Čapligina, Msc 

Tehniķe 
Kristīne Vīksne 

Tehniķe 
Anna Džeriņa, Msc 

IT specialists 
Ivo Kāpa, MSc 

Datu apstrādes specialists 
Rolands Ciematnieks 

Koordinātore 
Mārīte Cirse 

Kurjers 
Juris Šmugais 

 Genoma Centrs (GC) ir BMC struktūrvienība, kas tika 

dibināta 2005. gadā ar mērķi veicināt aktīvu cilvēka genoma 

izpēti Latvijā. Tā kā biobanku pieejamība ir nozīmīgs faktors 

straujai šī pētniecības virziena attīstībai, tad jau 2003. gadā 

pētnieciskās sadarbības programmas ietvaros ar 15 

pētniecisko grupu atbalstu tika uzsākts Valsts iedzīvotāju 

genoma datubāzes pilotprojekts. Šī projekta ietvaros radītā 

infrastruktūra, kā arī finansējums, kas tika saņemts no ERAF 

līdzekļiem 2004. gadā, vēlākajos gados kalpoja par pamatu 

Genoma centra Biobanku daļai. Paralēli Biobanku daļas 

izveidei tika radīta arī Ģenētiskās analīzes laboratorija, kuras 

materiāltehniskā bāze nesenā ERAF infrastruktūras attīstības 

projekta ietvaros tika ievērojami pilnveidota, sniedzot iespēju 

veikt ar slimībām asociētu plaša spektra biomarķieru izpēti un 

meklējumus. Šobrīd GC sastāv no trim daļām un tas ir 

vadošais ar ģenētisko izpēti saistīto pakalpojumu sniedzējs 

Latvijā, kā arī, Latvijas veselības aprūpes sistēmas ietvaros, 

tas izstrādā un ievieš praksē ģenētiskos testus. 

Bionbanku daļa (vadītāja Liene 

Ņikitina-Zaķe, MD, PhD) 

 Biobanka šobrīd 

nodrošina sistēmu paraugu 

sagatavošanai un uzglabāšanai, 

kas nodrošina augstu sagatavoto 

un glabāto paraugu kvalitāti un 

atbilstību dažādām vajadzībām. 

Paraugu sagatavošanas laboratorijā atrodas centrifūgas, 

laminārs, dispenseri un citas laboratorijas pamatlietas 
veiksmīgai manuālai DNS izdalīšanai no lieliem asins 

paraugu tilpumiem un apjomiem. Tāpat laboratorijā atrodas 

King Fisher Duo automātiskā nukleīnskābju izdalīšanas un 

attīrīšanas iekārta mazāka apjoma paraugiem. Divās paraugu 

uzglabāšanas telpās atrodas vairākas zemas temperatūras 

saldētavas un daži šķidrā slāpekļa konteineri, kas pievienoti 

trauksmes signalizācijai un papildus enerģijas avotam. Visi 

procesi, ieskaitot biobankas paraugu apriti, uzglabāšanu, 

izvēli un izsniegšanu, tiek veikti atbilstoši aprakstītām 

standarta procedūrām un izmantojot laboratorijas informācijas 

menedžmenta sistēmu. Liela daļa darba tiek veikta izmantojot 

robotiskās iekārtas (Freedom EVO Tecan). Genoma centra 
biobanka šobrīd nodrošina ne tikai Valsts Iedzīvotāju genoma  
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datu bāzes uzturēšanu un veidošanu, bet arī uzglabā vairākas mazākas paraugu kolekcijas, tādas 

kā monogēno slimību paraugu kolekcija, juvenīlā artrīta paraugu kolekcija, lūpas un/vai auksleju 

šķeltņu pacientu datubāze, kā arī pacientu paraugi no Latvijas Kardioloģijas centra. 

Valsts Iedzīvotāju genoma datu bāze (VIGDB) 

VIGDB ir Latvijas populācijas biobanka. VIGDB ir ilgtermiņa Valsts finansēts 

infrastruktūras projekts, kuru realizē Genoma centrs. Kopš šīs biobankas izveides 2006. gadā, 

VIGDB ir kļuvusi par galveno ģenētiskās epidemioloģijas pētījumu avotu Latvijā. Pilotprojekta 
laikā tika izveidota infrastruktūra paraugu un informācijas apstrādei un uzglabāšanai Latvijas 

Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā. Šobrīd VIGDB izveidē ir iesaistītas visas Latvijas 

lielākās slimnīcas un, pateicoties ārstniecības personu atsaucībai, jau šobrīd VIGDB noglabāti 

vairāk kā 28000 gēnu donoru paraugi un dati, kas satur informāciju par gēnu donoru dzīves un 

slimību anamnēzi. Sadarbība ar dažādām Valsts pētījumu programmām un slimību izpētes 

projektiem, VIGDB ir nodrošinājusi arī paraugu un informācijas ievākšanu balstoties uz 

specifisku slimību fenotipiem. Šīs sadarbības rezultātā biobankā ir ne tikai populācijas paraugs, 

bet arī dažādu slimību pacientu paraugu kolekcijas, kas katra sastāv vidēji no 1000-3000 
paraugiem. Šādas slimības ir koronārā sirds slimība, 2. tipa diabēts un dažādi vēža veidi. Tāpat 

VIGDB iekļauti dažādu reto slimību pacientu paraugi. Tā kā par katru gēnu donoru tiek 

uzglabāta ne tikai informācija, bet arī bioloģiskais materiāls (DNS, plazma, serums), tad, 

izmantojot šo datubāzi, mēs varam veikt genoma un proteoma pētījumus. Dažu vēža formu 

pacientu materiāls ir pieejams arī audu formā.  

Ģenētiskās analīzes laboratorija (vadītājs Dr. Biol. Dāvids 

Fridmanis)  

Kā jau nosaukums norāda, Genoma centra ģenētiskās analīzes 
laboratorija piedāvā dažāda tipa ar ģenētisko analīzi saistītus 

pakalpojumus gan vietējiem un ārvalstu pētniekiem, gan privātajiem 

vai valsts biotehnoloģijas un diagnostiskas uzņēmumiem. 

Laboratorijas rīcībā esošās kapilārās sekvencēšanas (ABI PRISM 

3130xl 16 kapilāru sekvencētājs, Applied Biosystems) un nākamās 

paaudzes sekvencēšanas (IonTorent PGM un Ion Proton, Life Technologies) iekārtas tiek 

pielietotas ne vien BMC īstenoto pētījumu ietvaros, bet arī pētījumos, kuri tiek īstenoti citās 

Latvijas un ārvalstu zinātniskajās iestādēs. Laboratorijas sniegtie genotipēšanas pakalpojumi ir 

balstīti uz kādu no trijām pieejamajām tehnoloģijām: MALDI TOF mini-sekvencēšanu, TaqMan 

reālā laika PĶR genotipēšanu vai uz VeraCode daļiņu tehnoloģiju balstīto Golden Gate 
genotipēšanu. Šobrīd šī struktūrvienība BMC darbiniekiem nodrošina piekļuvi šādām iekārtām: 5 

PĶR mašīnām, 7500 un ViiA7 Reālā laika PĶR sistēmām (Applied Biosystems), Bruker 

Daltonics Autoflex MALDI TOF, Illumina BeadXpress iekārtai, Perkin Elmer VictorV3 
fluorescences/luminiscences nolasītājam, Agilent 2100 Bioanalyzer biopolimēru kapilārās 

elektroforēzes iekārtai, Covaris S220 fokusētās-ultraskaņas dezintegratoram, Thermo Scientific 

King Fisher Duo automatizētai nukleīnskābju izdalīšanas sistēmai, Invitrogen Qubit® 2.0 DNS, 

RNS un proteīnu kvantifikācijas fluorimetram kā arī Sage Science PippinPrep Blue automatizētai 

nukleīnskābju elektroforēzes – izmēra izlases sistēmai. Kopumā viss šeit uzskaitītais aprīkojums 

apmierina vairumu mūsdienīgas genotipēšanas un sekvencēšanas laboratorijas prasību. Visi šajā 

struktūrvienībā īstenotie darbi, tai skaitā pirms-PĶR un pēc-PĶR procesi, tiek veikti specifiskās, 
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tiem paredzētās telpās saskaņā ar standarta darba procedūru aprakstiem. Nobeigumā jāmin, ka 

vairums šīs laboratorijas eksperimentu tiek veikti izmantojot pipetēšanas robotus (Freedom EVO 
Tecan, Corbet CAS-1200 LHS). 

Medicīnskās ģenētikas laboratorija (vadītāja Baiba Lāce, MD, PhD) 

Medicīniskās ģenētikas laboratorija ir samērā nesen (2015. 

gadā) izveidota Genoma centra struktūrvienība, kuras mērķis ir kļūt par 

vadošo diagnostikas laboratoriju, kas veiktu molekulāros testus 

iedzimtu slimību gadījumos. 2015. gadā šī laboratorija tika reģistrēta kā 

ārstniecības iestāde NVD. Šobrīd šī laboratorija piedāvā vairāk kā 20 

ģenētiskos testus, kuri nav bijuši pieejami Latvijas klīnicistiem. Tāpat 

kā pārējās laboratorijas Genoma centrā, arī šī strādā izmantojot standarta protokolus un izmanto 

Genoma centrā pieejamo aparatūru. 2016. gadā laboratorija plāno akreditēties pēc ISO 15189 

standarta. Laboratorija ir sākusi sarunas ar Bērnu klīnsikās universitātes slimnīcas Medicīniskās 

ģenētikas klīnikas laboratoriju un Veselības Ministiju par pārmantoto slimību molekulārās 

testēšanas pārņemšanu  

Darbības kopsavilkums 

Izpēte 

VIGDB izveides, uzturēšanas un ekspluatācijas gaitā, vairāk kā 50 valsts un starptautiska 

mēroga projekti tika nodrošināti ar bioloģiskajiem paraugiem un informāciju, kas ar tiem saist īta. 

Kopumā VIGDB paraugi tika izmantoti vairāk kā pusē publikāciju, kas tapušas Latvijā cilvēka 

ģenētikas jomā veikto pētījumu rezultātā, un ir ticams, ka nākotnē šī proporcija tikai pieaugs. 

Vairumā minēto pētījumu sekvencēšana un genotipēšana tika veikta GC sniegto pakalpojumu 
ietvaros. Laikā gaitā mēs esam piedalījušies arī vairākos starptautiskos pētījumos, kuru ietvaros 

pētīto paraugu klāstu papildinājām ar Latvijas populācijai raksturīgajiem vai Latvijā 

pieejamajiem paraugiem un šo paraugu datiem. Viens no pirmajiem šāda tipa pētījumiem tika 

veikts EGCUT projekta ietvaros, kura mērķis bija noskaidrot Baltijas populāciju vietu Eiropas 

ģenētiskajā kartē un noteikt dažādo Eiropas populāciju ģenētiskās radniecības pakāpi. Šī 

populāciju struktūras analīze ietvēra 1090 paraugus, kas iegūti no 19 dažādu - pa visu Eiropu 
izkaisītu populāciju indivīdiem. Iegūto rezultātu statistiskā analīze parādīja, ka Eiropas 

populāciju ģenētiskā struktūra korelē ar populācijas ģeogrāfisko novietojumu (1. attēls). 

Turpmākajos gados šī pētījuma rezultātus papildināja pētnieki no Itālijas un Krievijas. 
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1. attēls. Eiropas ģenētiskā karte – 19 populāciju ģenētiskās distances principiālās komponentes (PC) 

analīze.   
 

Nesen VIGDB paraugi tika izmantoti arī ar Šizofrēnijas izpēti saistīta pētījuma ietvaros, 

kura rezultāti tika publicēti pasaules vadošajā pētniecības žurnālā – “Nature”. Kopš 2007. gada 

VIGDB ir asociēts konsorcija “Public Population Projects in Genomics” (P3G) biedrs. Šī 

konsorcija darbības ietvaros GC aktīvi piedalās dažādās starptautiskās, ar biobankām saistītās 

aktivitātēs un projektos - kā piemēru var minēt P3G organizēto aptaujas anketu un fenotipu 

harmonizācijas projektu “DataShaper”. 2010. gadā VIGDB kļuva arī par asociētu konsorcija 

“Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure” (BBMRI) biedru. 

Turpmākajos gados BMC piedalījās vairākos šī konsorcija īstenotos projektos, piemēram, FP7 

infrastruktūras projektā BBMRI-LPC un, kā Latvijas pārstāvis, BBMRI-ERIC. 

Ģenētiskās analīzes pakalpojumi 

Sakot ar tā dibināšanu, GC Latvijas un ārvalstu iestādēm sniedz dažādus ar ģenētisko 

analīzi saistītus pakalpojumus. Tā kā VIGDB veidošana un uzturēšana ietver nukleīnskābju 

izdalīšanu no dažāda veida bioloģiskajiem paraugiem, tad laika gaitā mēs šo procesu esam 
ievērojami pilnveidojuši un jau vairākus gadus piedāvājam kā pakalpojumu. Mūsu izstrādātā 

DNS izdalīšanas metode ir relatīvi lēta un pieļauj arī liela tilpuma svaigu vai saldētu asins 

paraugu apstrādes iespēju. Šī zemo izmaksu un lielo tilpumu kombinācija ir reti sastopams 
fenomens Eiropas DNS izdalīšanas pakalpojuma tirgū, jo vairums mūsdienu uzņēmumu pielieto 

uz afīno hromatogrāfiju balstītus komplektus, kas ir izmaksu efektīvi tikai maza tilpuma paraugu 

gadījumā. Veicot daudzveidīgas ģenētiskās analīzes BMC pētījumu ietvaros, mēs esam uzkrājuši 

vērā ņemamu metodisko pieredzi un pēdējos piecus gadus tiekam atzīti par valstiskas nozīmes 

ģenētiskās analīzes kompetences centru. Šo gadu gaitā veidotā pozitīvā reputācija arī ir galvenais 

iemesls, kura dēļ mūsu sniegtos sekvencēšanas un genotipēšanas pakalpojumus izmanto daudzas 

vietējās un ārvalstu zinātniskās iestādes. 
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Medicīniskā diagnostika 

ERAF projektu ietvaros esam piedalījušies vairāku ģenētiskās diagnostikas testu izstrādē. 

Šie testi, galvenokārt, paredzēti dažādu pārmantotu slimību diagnostikai – tādām kā pārmantotais 

vēzis, venozā trombembolija, hemofīlija, hemohromatoze, augstas izšķirtspējas HLA gēnu 

tipēšana. Šie testi jau tiek piedāvāti medicīnas dariniekiem kā rutīnas izmeklēšanas metodes. 

Tāpat, pēc klīnicistu lūguma esam izveidojuši testu Varfarīna devas korekcijai atkarībā no 

ģenētiskajām īpatnībām, iedzimtās dislipidēmijas diagnostikai, pārmantotā krūts vēža un vēnu 

trombozes diagnostikai, kā arī virsnieru hiperplāziju izraisošo mutāciju noteikšanai. No 2015. 

gada Medicīniskās ģenētikas laboratorija piedāvā šādus testus – Miotoniskās distrofijas 1. un 2. 

tipa, Spinocerebellārās ataksijas 1., 2. un 3. tipa ģenētiskā diagnostika, pilna mitohondriju 

sekvenēšana, iedzimtās miotonijas mutāciju noteikšana, iedzimtās hiperholesterinēmijas 

diagnostika, Birth-Hugg-Dubes sindroma, Van der Woude sindroma, MEN2, Reta sindroma, 
Nūnanas sindroma un citu ģenētisku, iedzimtu slimību molekulārās diagnostikas testus. Divi no 

piedāvātajiem testiem ir farmakoģenētiski – Koumadīna jūtība un divu mielogēnās leikēmijas 

bomarķieru mutācijas, kas ietekmē slimības prognostiku un iznākumu. 
Tāpat laboratorija veic zināmas mutācijas nesēja statusa noteikšanu pēc pieprasījuma, 

jebkurā gēnā.  
 

Genoma centra infrastruktūras izmantošana pētniecības virzienu realizācijā: 

Genoma centrs ir pašlaik visnoslogotākais servisa centrs BMC, kurā esošā infrastruktūra 

tiek izmantota visos BMC pētniecības virzienos un zinātniskajās grupās. Īpaši jāuzsver 

centralizētais kapilārās sekvencēšanas (Applied Biosystems ABI PRISM 3130xl 16 kapilāru 

sekvencētājs) pakalpojums, kas veicinājis ikvienu zinātnisko grupu aprakstā norādīto 

sasniegumu un iegūto rezultātu. Tas pats lielā mērā attiecināms uz nākamās paaudzes 

sekvencēšanas (Life Technologies IonTorent PGM un Ion Proton) iekārtu izmantošanu. Tomēr 

visvairāk Genoma centrā (tai skaitā Farmācijas un biomedicīnas valsts nozīmes pētniecības 

centra ietvaros iegādātās) esošās iekārtas: nākamās paaudzes sekvencēšanas (Life Technologies 
IonTorent PGM un Ion Proton, 5 PĶR mašīnas, Applied Biosystems 7500 un ViiA7 Reālā laika 

PĶR sistēmas, Bruker Daltonics Autoflex MALDI TOF, Perkin Elmer VictorV3 
fluorescences/luminiscences nolasītājs, Agilent 2100 Bioanalyzer biopolimēru kapilārās 

elektroforēzes iekārta, Covaris S220 fokusētās-ultraskaņas dezintegrators, Thermo Scientific 
King Fisher Duo automatizētā nukleīnskābju izdalīšanas sistēma, Invitrogen Qubit® 2.0 DNS, 
RNS un proteīnu kvantifikācijas fluorimetrs, kā arī Sage Science PippinPrep Blue automatizētai 

nukleīnskābju elektroforēzes – izmēra izlases sistēma, tiek izmantotas divos BMC pētniecības 

virzienos: “Cilvēka ģenētikas un slimību patoģenēzes mehānismi”un “Vēža izpēte”. Sasniegtie 
rezultāti un attīstītās pētījumu tēmas dotas sekojošo zinātnisko grupu aprakstos: (1) Cilvēka 

ģenētikas un molekulārās medicīnas grupa, (2) Medicīniskās ģenētikas un mitohondriālās izpētes 

grupa, (3) Melanomas pētniecības grupa, (4) Vēža biomarķieru un imunoterapijas izpētes grupa, 
(5) Molekulārās mikrobioloģijas un saimniekorganisma-patogēna mijiedarbības grupa. 
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FINANSĒJUMA AVOTI (2012-2015) 

No 2007: Latvijas Republikas Veselības ministrijas finansētais projekts “Valsts Iedzīvotāju 

genoma datu bāze” 
2013-2017: FP7 projekts Nr. 313010 “Biobanku un biomolekulāro resursu pētniecības 

infrastruktūra (BBMRI) – Lielas Prospektīvas kohortas (LPC)” (projekta partneris) 
Līgumi ar uzņēmumiem un valsts organizācijām 

 
GRUPAS KOPĒJAIS FINANSĒJUMS (IESKAITOT ALGAS, 2014): 159 165 € 
SADARBĪBAS PARTNERI: 

Helgi B. Schiöth, Prof., Upsalas universitāte, Funkcionālās farmakoloģijas nodaļa, Upsala, 

Zviedrija - DNS un RNS ieguve no bioloģiskiem paraugiem, Metilācijas analīze izmantojot Ion 

Torrent PGM sekvencēšanas platformu, SNP genotipēšana izmantojot dažādus ģenētiskās 
analīzes paņēmienus 
Prof. Matts Olovsson and Prof. Inger Sundstrom Poromaa, Upsalas universitāte, Sieviešu un 

bērnu veselības nodaļa - DNS ieguve no bioloģiskiem paraugiem  
Dr. Janet Cunningham, Upsalas universitāte, Neiroloģijas nodaļa, Psihiatrija, - DNS ieguve no 
bioloģiskiem paraugiem 
Dr. Mihails Bariševs, Rīgas Stradiņa universitāte, Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas un 

virusoloģijas institūts - DNS sekvences noteikšana 
Dr. Linda Piekuse, Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīniskās bioloģijas un ģenētikas katedra - 
DNS sekvences noteikšana 
Dr, Nils Rostoks, Latvijas Universitāte, Bioloģijas fakultāte - DNS sekvences noteikšana 
Prof. Biruta Bankina, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Augsnes un augu zinātņu institūts 

– sēņu patogēnu sugu ģenētiskā noteikšana. 
Jūlija Vilcāne, Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs - DNS sekvences noteikšana 

Dr.Inta Vasiļjeva, SIA GenEra – DNS sekvences noteikšana 
Prof. Mārcis Leja, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca, sadarbība biobanku jomā  
Prof. Valdis Pīrāgs, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, sadarbība biobanku jomā  
Prof. Andrejs Ērglis, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, sadarbība biobanku jomā 
Prof. Iveta Dzīvīte, Bērnu klīniskās universitātes slimnīca, pārmantoto slimību kohorta 
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 Grupa galvenokārt ir iesaistīta projektos, kuros tiek 

izstrādāti rekombinanto vakcīnu kandidāti, kas veidoti uz 

vīrusveidīgo daļiņu (VVD) bāzes. Šo projektu ietvaros tiek 

sistemātiski veidotas plaša spectra rekombinanto proteīnu un 

to modificēto variantu, epitopus saturošu himēro vai 

modificēto proteīnu, ekspresijas sistēmas (galvenokārt E.coli) 
un atstrādātas šo proteīnu attīrīšanas shēmas. Ekspresijas 

sistēmas un attīrīšanas procedūras tiek salīdzinātas pēc to 

biotehnoloģiskā potenciāla - mērķproteīna sintēzes līmeņa un 

iznākuma, kā arī gala produkta pēc funkcionalitātes pēc tā 

iegūšanas augstā tīrības pakāpē. Grupa nodarbojas arī ar 
vīrusu un bakteriālo patogēnu imunoloģiski nozīmīgu virsmas 

proteīnu iegūšanu funkcionālā formā (resp., kā šķīstoši 

proteīni), kas nodrošina to ķīmisku piešūšanu pie dažādas 

izcelsmes VVD karkasa.  
 Ģenētiski modificētas, himēras VVD struktūras, kas 

satur eksponētus HBV, HCV, Rubellas un citu vīrusu 

imunoloģiskos epitopus, tiek sistēmiski pētītas un raksturotas 

biotehnoloģiski un imunoloģiski. VVD balstītu vakcīnu 

izstrādē būtiski ir, lai VVD struktūras saturētu raksturotu 

nukleīnskābes materiālu, līdz ar to, pastiprināti tiek pētītas 

HBc VVD spēja inkorporēt substances, tās rekonstruējot no 

subvienībām – dimēriem. Šim nolūkam tiek ir atstrādāta 

extra-tīrības HBc VVD attīrīšana disociācias-reasociācijas 

ceļā, izmantojot šajos pētījumos pie dažādiem HBV 

genotipiem piederošu un strukturāli atšķirīgu HBc proteīna 

variantus. Imunomodulatoras substances, tādas kā 

oligonukleotīdi, vienpavediena un divpavedienu RNS, tiek 

inkorporētas VVD sastāvā dimēru reasociācijas laikā vai pēc 

reasociācijas. Dažādu promoteru E.coli ekspresijas sistēmas, 

tādas kā Ptrp, pET, pQE un pCOLD, tiek pielietotas, lai, 

atkarībā no mērķproteīna un uzdevuma, saniegtu vēlamo 

rezultātu – augstu VVD un citu protēinu ekspresijas līmeni un 

gala produkta iznākumu, izmantojot modernas proteīnu 

attīrīšanas iekārtas un principus.  

Iekārtas 

Šūnu kultivēšana  

 Preparatīvai baktēriju un raugu kultivēšanai 

kontrolētos apstākļos tiek izmantoti galvenokārt trīsmoduļu 

Multitron iekārtas (Infor, Šveice,), skalinātāji (2 vienības), 

analītiskiem  
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mērķiem tiek izmantotas termālās istabas ar kratītājiem mēģenēm un kolbām. Fermentācijas 

iekārta BioFlo 410 Benchtop Fermentor (New Brunswick Scientific Co, USA) izmantojama 

kultivēšanai tilpumos līdz 10 l. Barotņu sterilizācijai tiek izmantoti Systec V-150 (Systec GmbH, 
Vācija) autoklāvi (2 vienības). 

Biomasa iegūšana un dezintegrācija  

Analītiskiem mērķiem tiek lietotas Eppendorf (Eppendorf AG) galda analītiskās 

centrifūgas, preparatīviem daudzumiem - Beckman J2-21 (Beckman Coulter, USA), Eppendorf 
5810 R, kā arī K26D (VEB Zentrifugenbau Engelsdorf, DDR) centrifūgas.  

Ultraskaņas dezintegratori Soniprep 150 (MSE, Anglija) and UD-20 

(Techpan, Polija) tiek lietoti analītiskai un preparatīvai dezintegrācijai, savukārt, 

FRENCH Press Cell Disrupter (Thermo Electron Corporation, ASV) - preparatīvai biomasas 

homogenizācijai. 

Proteīnu attīrīšana 

Proteīnu attīrīšanai tiek lietota šāda GE Healthcare Life Sciences aparatūra:   
Äkta prime plus (2 vienības), ÄKTA Avant (ar Unicorn 6.2 programmatūru), Äkta Pure 

25 L (ar Unicorn 6.3 programmatūru), laboratorijas hromatogrāfijas kabinets Unichromat 1500 

(UniEquip, Vācija), kas ļauj veikt hromatogrāfijas procesus kontrolētā temperatūrā.   
Atkarībā no uzdevuma, tiek pielietota dažāda proteīnu tīrīšanas stratēģija: VVD tīrīšanā 

tiek izmantota gēlfiltrācija ar nesējiem Sepharose CL2B, 4B, 6B, 4FF, 6FF, Superose 6, 

Superdex 75, Superdex 200 un jonapmaiņas hromatogrāfija ar anjonītiem Sepharose Q HP, 

Fractogel DEAE, Source 15Q un katjonītiem Sepharose SP HP, Source 15SP. Imobilizētā metāl-
afinā hromatogrāfija (IMAC) tiek lietota His-saturošiem proteīniem un hidrofobās mijiedarbības 

(HIC), bet reversās fāzes (ar nesējiem PharmPrep HP 100 RP-18 and Lichroprep RP-18, 25-
40μm) hromatogrāfija, kā arī hidroksiapatīta kolonas - speciālos, sarežģītākos attīrīšanas 

protokolos.  

Procesu kontrole un daļiņu raksturošana 

Modulārā analītiskā HPLC sistēma Prominence (Shimadzu) tiek pielietota attīrīšanas 

procesā, kā arī gala produktu raksturošanā. Dinamiskā gaismas izkliedes (DLS) iekārta Malvern 

Zetasizer Nano ZS (Malvern Instruments, Anglija) tiek lietota daļiņu izmēru un proteīnu 

preparāru homogenitātes noteikšanai.  
 

Rekombinanto proteīnu biotehnoloģijas servisa centra infrastruktūras izmantošana 

pētniecības virzienu realizācijā: 
 

Aprakstītās iekārtas tiek izmantotas trīs BMC pētniecības virzienos: “Biotehnoloģija un 

struktūrbioloģija”, “Molekulārā mikrobioloģija un virusoloģija”, “Molekulārā farmakoloģija”. 
Sasniegtie rezultāti un attīstītās pētījumu tēmas dotas sekojošo zinātnisko grupu aprakstos: (1) 

Strukturālā bioloģijas grupa, (2) Augu virusoloģijas grupa, (3) Vēža gēnu terapijas grupa, (4) 
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Antibakteriālu un pretvēža līdzekļu atlases grupa, (5) Vīrusa hepatīta izpētes grupa, (6) 
Molekulārās virusoloģijas grupa, (7) Proteīnu ķīmijas grupa.  

Pētījumu kopsavilkums  

Tehnoloģija tiešai rekombinanto proteīnu ekspresijai  

1. Vakcīnu kandidātu izstrāde pret Laima slimību 
Ir veikta vairāku Borrelia burgdorferi strukturālo virsmas proteīnu ekspresija  E.coli/pET 

sistēmā un proteīni pēc attīrīrīšanas izmantoti ķīmiskai konjugācijai uz dažādas izcelsmes  VVD 

virsmas. Ar modificēto VVD veikta laboratorijas peļu imunizācija un iegūtie serumi izmantoti 

pārbaudēs ar dzīvām borēlijām, kurās konstatēta borēliju vairošanās kavēšana, tādejādi 

apstiprinot, ka VVD spēj kalpot par veselu proteīnu nesēju, nodrošinot augstu specifisku 

imunoatbildi. Strukturāliem pētījumiem tiek turpināta rī vairāku citu B.burgdorferi proteīnu tiešā 

ekspresija un attīrīšana. 
2. Imunoloģiski nozīmīgu proteīnu iegūšana 
Denges vīrusa subtipu 1, 2, 3 un 4 EIII domēna fragments, katrs atsevišķi vai 

kombinācijās, tika ekspresēti E.coli un S.cerevisiae kā nešķīstoši produkti ar sekojošu refoldingu 

kontrolētos red-ox apstākļos arginīna klātbūtnē, proteīni izmantoti imunoloģiskos pētījumos, 

sadarbības ietvaros ar kompāniju Cytos Biotechnology AG (Cīrihe, Šveice). Čikunguņjas vīrusa 

CHIKV E1 and E2 proteīni, kā arī E1 proteīna DIII domēns un A/B domēni no E2, katrs 

atsevišķi vai kombinācijās, kā arī Vestnīlas vīrusa (WNV) E proteīns un tā DIII domēns, tika 

iegūti VECTORIE programmas ietvaros līdzīgā veidā. Pilna garuma Rubellas vīrusa E1 proteīns 

tika iegūts, to ekspresējot S.cerevisiae šūnas. 
HBV vīrusa pilna garuma preS1 fragments un preS1, kam deletēts hidrofobais rajons, 

tika ekspresēti E.coli, attīrīti un izmantoti imunoloģiskos pētījumos, līdztekus pētījumiem ar 

himērām VVD struktūrām, kas satur šos fragmentus. 
3. Rekombinantie fermenti biotransformācijai 
Sadarbības ietvaros ar farmācijas firmu AS Grindex (Latvija), tika veikta nukleotīdu 

fosforilāžu iegūšana, izmantojot E.coli ekspresijas sistēmu. Fermenti tika iegūti tiešās ekspresijas 

ceļā, attīrīti un izmantoti pretvēža līdzekļa fludarabīna preparāta iegūšanā biotransformācijas 

ceļā. 

Uz HBV kor-antigēna HBc bāzētu himēro VLP tehnoloģija  

Izmantojot augsto HBc proteīna imunogenitāti un augsto ekspresijas potenciālu E.coli 
šūnās, HBc proteīns ticis plaši pielietots dažādu rekombinanto vakcīnu kandidātu izstrādē BMC. 

Šim nolūkam HBc centrālais MIR un C-gala rajoni tikuši izmantoti epitopu insercijām un 

atšķirīgi HBc nesējprotēina varianti salīdzināti pēc VVD veidošanas spējas, inserciju kapacitātes 

un himēro struktūru stabilitātes subvienību un VVD līmenī. Vakcīnu kandidāti tiek izvērtēti 

imunoloģiski un biotehnoloģiski - pēc ekspresijas potenciāla un gala produkta iznākuma. Pēc šīs 

stratēģijas tiek veidoti universālas HBV vakcīnas – ar profilaktisku un terapeitisku iedarbību 

vakcīnu kandidāti, izmantojot dažāda garuma preS1 fargmentus un HBc nesējus ar dažādu 

struktūru, perspektīvās konstrukcijas atlasītas tālākiem pētījumiem. Tāda pati pieeja tika 

izmantota, veidojot himerās HBc struktūras, kas satur HCV vīrusa strukturālo (core, E) un 

nestrukturālo (NS3) proteīnu fragmentus. Labas kvalitātes kapsīdas tika iegūtas himerām  kas 

satur Rubellas vīrusa E1 proteīna fragementu 245-285, kas ieslēgts HBc (1-144) MIR rajonā. 
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Līdzīgi arī Borrelia burgdorferi BBK32 proteīna fibronektīna saistības fragments ar inserciju 

MIR-rajonā, izmantojot HBc(1-183) proteīnu, nodrošina kvalitatīvu kapsīdu veidošanos un tās 

izmantotas BHK21 šūnu atpazīšanas pētījumos.  

Dažāda genotipa HBV vīrusa HBc proteīnu klonēšana  

HBV genotipu A,B,C,D,E,F un G HBc proteīni klonēti un ekspresēti E.coli vektoros un 

attiecīgās VVD struktūras raksturotas; atšķirīgo genotipu HBc proteīniem konstatētas visai 

ievērojamas atšķirības HBc proteīna sintēzes līmenī un VVD tehnoloģiskajās īpašībās. Uzsākta 

līdz šim neizpētītā HBV X proteīna klonēšana un ekspresija. 

HBc proteīna ekspresija eikariotu sistēmās  

Lai salīdzinātu bakteriāli un eikariotiski ekspresētu HBV HBc proteīnu īpašības, uzsākta 

HBc proteīna ekspresija tādās sistēmās kā SFV un pCyt-TS, izmantojot BHK21 un HEK šūnu 

līnijas.  

HBc vīrusveidīgo daļiņu izmantošana funkcionālu substanču iepakošanai 

HBc proteīna kaspīdās panākta CpG, dsRNS (Larifans) un ssRNS ieslēgšanās, daļiņas 

raksturotas strukturāli un uzsākta to imunoloģiska raksturošana.   

Bakteriofāgu izpēte 

Sadarbībā ar Dr.A.Kazāku un kolēģiem, veikta BMC izdalīta Caulobacter cancerogenes 
DNS-fāga Enc34 raksturošana genoma līmenī. Izolēti vairāki DNS-fāgi, kas pieder pie 

Podoviridae, Siphoviridae and Myoviridae dzimtām.     

Nākotnes plāni  

Grupas ilgtermiņa uzdevumos ir universālas HBV vakcīnas – ar profilaktisku un 
terapeitisku pielietojumu, izstrāde. HBV preS1-saturošas HBc kapsīdas ir potenciāls abu 

aktivitāšu nesējs – preS1 sekvence nodrošina vīrusneitralizējošu antivielu indukciju, - peļu 

imunizācija rāda, ka ar VVD struktūrās iekļautiem preS1 fragmentiem izdodas iegūt augstus 

antivielu titrus, izmantojot standarta imunizācijas protokolus; savukārt, terapeitiskais efekts tiek 

nodrošināts ar T-šūnu (un CTL) epitopu klātbūtni nesējprotēina HBc struktūrā, - šeit jāatzīmē, ka 

ir būtiski, lai abu tipu epitopi būtu pārstāvēti vienā imunizācijas modulī. Vairākiem HBc-preS1 
variantiem ir konstatēts augsts biotehnoloģiskais potenciāls – augsts produkta sintēzes līmenis 

E.coli un augsts iznākums pēc himēro VVD attīrīšanas, izmantojot nesarežģītus attīšanas ceļus. 

Šie aspekti savā kopumā rāda, ka jauna tipa HBV vakcīnai ir labas perspektīvas, lai to potenciāli 

pielietotu pacientiem – HBV nēsātājiem un tiem, kam ir vāja imunoatbilde, vakcinējoties ar 

standarta HBV vakcīnu. Lai iegūtu raksturotus vakcīnu produktus, kas balstīti uz vīrusveidīgām  
daļiņām, tiem jābūt brīviem no piemaisījumiem, kas ieslēdzas daļiņās to veidošanās procesā kā 

nespecifiska, saimniekšūnu izcelsmes RNS. Lai gan wt kaspsīdām parādīta iespēja tās atbrīvot 

no nespecifiskās RNS daļiņu disociācijas-reasociācias ceļā, ar himērajām kapsīdām šādu 

panākumu joprojām nav, - šāds uzdevums ietilpst grupas tuvākās nākotnes plānos, kuros 

paredzēts izmantot 1) strukturāli atšķirīgus HBc nesējus., kam jau šobrīd ir parādīta atšķirīga 

nukleīnskābju saistības pakāpe un 2) himēras ar alternatīvu preS1 lokalizāciju (C- un N-HBc 
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proteīna gali); šādi varianti, domājams, gluži atšķirīgi uzvedīsies daļiņu disociācijs-reasociācijas 

procesos.  

Ķīmiski un ģenētiski modificētu HBc VVD salīdzināšana  

 Ķīmiskā HBc kapsīdu modifikācija kā alternatīva tradicionālai ģenētiskai modifikācijai, 

izmantokot preS1 sekvences, ietilpst grupas plānos. Abu tipu kapsīdas jāsalīdzina pēc B- un T-
šūnu atbildes un pēc tehnoloģiskajām īpašībām – ir būtiski biotehnoloģiskos produktus, šajā 

gadījumā – mērķtiecīgi modificētas VVD salīdzināt pēc stabilitātes subvienību un VVD līmenī, 

kā arī pēc produkta iegūšanas parametru reproducējamības. 

Substanču pakošana VVD strukltūrās 

Plānots izmantot HBc struktūras, kas satur preS1 insertus dažāda garuma HBc nesējos – 
ar inserciju MIR-rajonā, C- vai N-galā, specifiskas RNS pakošanai, lai panāktu specifisku T- un 
CTL atbildi., kā arī, lai nodrošinātu himerām struktūrām augstāku stabilitāti. Dažādie 

vīrusveidīgo daļiņu, kas balstītas uz HBV rekombinanto HBc proteīnu, izmantošanas variant i 
apkopoti 1. attēlā.       
 
 

 
 

1. attēls. Vīrusveidīgo daļiņu, kas balstītas uz Hepatīta B vīrusa rekombinanto HBc proteīnu, iegūšanas 

tehnoloģiskie etapi. Kreisajā pusē – in vivo etapi: nemodificētas, modificētas vai himērās HBc daļiņas 

tiek iegūtas E.coli ar augstu iznākumu, attīrītas un raksturotas strukturāli un funkcionāli. Labajā pusē – 
in vitro etapi, kuros daļiņas tiek izjauktas līdz dimēriem, lai atbrīvotos no ieslēgtajiem piemaisījumiem, 

kam seko daļiņu rekonstrukcija funkcionālo substanču klātbūtnē vai bez tām, lai šīs daļiņas pēc tam 

izmantotu imunoloģisko un citu īpašību izpētei. 
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2014-2015: ERAF projekts Nr. 2013/0053/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/006 “Tehnoloģijas 

izstrāde augstas kvalitātes vīrusveidīgo uz HBV kor-antigēna balstītu nanostruktūru iegūšanai” 

(projekta vadītājs) 
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tehnoloģijas pielietojums vakcīnas prototipu iegūšanai pret zoonotisko slimību izraisītājiem 
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2012-2013: FP7 projekts Nr. HEALTH-F3-2010-261466 “V ektoru pārnēsātie riski Eiropā: 

Risku apzināšana un kontrole Rietumnīlas un Čikungajas vīrusiem (VECTORIE)” (projekta 

dalībnieks) 
2010-2013: ERAF projekts Nr. 2010/0211/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/048 “Jaunas 

universālas heaptīta B rekombinantās vakcīnas prototipa izstrāde” (projekta vadītājs) 
 

GADA KOPĒJAIS FINANSĒJUMS (IESKAITOT ALGAS, 2014): 161 058 € 
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SVID ANALĪZE 

Prezentētā stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze ir balstīta uz iepriekšējām 

iestrādēm, kas sevī ietver Latvijas zinātnisko institūciju starptautisko izvērtēšanu un tās laikā 

identificētos indikatorus, kā arī BMC Starptautiskās konsultatīvās padomes atziņas. Pamatā 

sniegtie vērtējumi ir pozitīvi, norādot, ka BMC ir spēcīga nacionāla līmeņa institūcija ar 

starptautisko atpazīstamību, īpaši uzsverot zinātnisko rezultātu augsto kvalitāti un starptautiskās 

sadarbības līmeni. Tajā pašā laikā tika identificēti daudzi trūkumi un vājās puses, kuru 

novēršanai ir veltīta izstrādātā stratēģija.   

Stiprās puses Vājās puses 

1. Augstas kvalitātes un produktīvi 

starpdisciplināri pētījumi. 

2. Nopietnas zinātniskās mācību 

programmas bakalaura, maģistrantūras, 

doktorantūras un pēc doktorantūras līmeņiem. 

3. Piemērota infrastruktūra un aprīkojums 

bāzes pētījumiem, ar pieeju modernām 

iekārtām. 

4. Plaša pieredze pētniecības projektu, 

valsts un starptautisko pētījumu programmu 

īstenošanā un vadīšanā. 

5. Jaunu un talantīgu studentu plūsma no 

vietējām universitātēm. 

6. Laba personāla vecuma attiecība visos 

līmeņos (vidējais vecums – 38 gadi, vairāk 
nekā 50% zinātniskā personāla ir jaunāki par 

35 gadiem) 

7. Cieša sadarbība ar vietējām 

universitāšu slimnīcām. 

8. Labi pārstāvēta biobanku daļa, 

izveidota Latvijas Iedzīvotāju genoma 
datubāze. 

9. Nepārtraukta infrastruktūras attīstība: 

pašlaik tiek veidotas lielas un modernas LLP 
standartu laboratorijas uz dzīvniekiem un 
šūnām balstītiem pētījumiem, kas piemērota 

tehnoloģiju pārnesei. 

10. BMC pārstāvju dalība valsts līmeņa 

stratēģiskajā plānošanā un likumdošanas 

izveidē. 

1. Laboratoriju telpiskais plānojums  un 
servisa vienību pārvaldība nav optimāla. 

2. Nepietiekama dalība Horizon 2020 
projektos. 

3. Pieredzējušo pētnieku un 

doktorantūras studentu mobilitāte ir 
nepietiekama. 

4. Nepietiekama kompetence 
bioinformātikas jomā/ liela apjoma datu 
pārvaldībā, jaunākajā šūnu bioloģijā un 

inovatīvu dzīvnieku modeļu izveidē. 

5. Nepietiekama pētnieciskā 

infrastruktūra un aprīkojums jaunākajiem 

šūnu bioloģijas un dzīvnieku pētījumiem. 

6. Ierobežota pieejamība jaunākajām 

tehnoloģijām (noteiktu prasmju un iekārtu 
pieejamības trūkums). 

7. Nepietiekams doktorantūras studentu 

iemaņu treniņš. 

8. Nepietiekama pētījumu rezultātu 

pielietošana klīniskajā praksē un ražošanā. 

9. Nepietiekama finansējuma proporcija 

fundamentālo pētījumu projektiem. 

10. Nepietiekama finansējuma apjoma 
proporcija no starptautiskajiem projektiem. 
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Iespējas Draudi 

1. Uz zināšanām balstīta ekonomika ir 

viena no iespējām ilgtspējīgai attīstībai Latvijā. 

Biomedicīnas nozarei ir vērā ņemams 

potenciāls izstrādāt produktus ar augstu 

pievienoto vērtību, kas spētu sniegt nozīmīgu 

ieguldījumu ekonomikas un veselības aprūpes 

sektoru attīstībā. 

2. Biomedicīna ir viena no viedās 

specializācijas stratēģijas (RIS3) nozarēm 

Latvijā, nodrošinot BMC potenciālu 

turpmākajai attīstībai. 

3. Pasaulē ir pieprasījums pēc efektīvas 

slimību diagnostikas, personalizētas un 

inovatīvas veselības aprūpes, un molekulāro 

biomarķieru analīzes. Gēnu un uz šūnām 
balstītas terapijas izstrāde var piepildīt šo 

nepieciešamību. 

4. Eiropas zinātnieku mobilitāte ļauj 

nolīgt pieredzējušus pētniekus, paaugstināt 

BMC zinātnisko izcilību, kā arī veicina 

starptautisku pētniecisko vidi un var novērst 

zinātnisko darbinieku izceļošanu. 

5. BMC pieredze ar biobankām un 

strukturālo bioloģiju nodrošina dalību ESFRI 
infrastruktūras objektos BBMRI, 
OPENSCREEN un INSTRUCT. 

6. BMC ir vērā ņemams potenciāls kļūt 

par starptautiski atzītu zinātnisko centru, kas 

specializējas molekulārās diagnostikas un 
inovatīvu terapiju izveidē. 

7. Izveidotā sadarbība starp 

zinātniskajiem institūtiem un slimnīcām 

Latvijā ļauj efektīvi apmainīties ar informāciju 

par pētījumu rezultātiem. 

8. Valsts nozīmes pētniecības centru, 
kuros ir moderna infrastruktūra, optimizēts 

personāls un nodibināti cieši sakari ar 

universitātēm, zinātniskajām institūcijām un 

laboratorijām, izveide. 

1. Ekonomiskā lejupslīde un finansiālā 

nestabilitāte valsts un pasaules mērogā. 

2. Nepietiekams privātais kapitāls vai 

publiskais finansējums pētījumiem 

tehnoloģiju attīstībai (PAT) un spin-off 
kompāniju izveidei. 

3. Diagnostikas instrumentu un 
inovatīvu terapijas metožu izveide ir 

dinamiska un konkurējoša nozare, kam 

nepieciešami laicīgi un būtiski ieguldījumi, 

lai attīstība varētu turpināties. 

4. Nepietiekami saskaņota likumdošana 

inovatīvu terapijas metožu izstrādē. 

5. Nestabilitāte servisa vienību un 

zinātnisko iekārtu uzturēšanai un apkopei 

nepieciešamo līdzekļu nodrošināšanai. 

6. Risks starptautiskās konkurētspējas 

zaudēšanai, tai skaitā dalībai Horizon 2020 
procesos. 
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Lai veiktu SVID analīzē prezentēto stipro pušu un iespēju efektīvu izmantošanu mērķu 

sasniegšanā, vājo pušu stiprināšanu un draudu mazināšanu esam izstrādājusi  
Institucionālās attīstības plānu:  

1. Starptautiskās konsultatīvās padomes izveidošana un darbība palīdzēs kopumā izvērtēt 

uz SVID analīzes balstītu pasākumu plānu, lai stiprinātu augstas kvalitātes un 

produktīvus starpdisciplināros pētījumus. 
2. Institucionālās pārvaldības plāns paredz pilnveidot procesus, kas attiecas uz lielāko daļu 

no SVID analīzes punktiem, bet specifiski palīdzēs risināt S4; V1, V8; I5-8; D4-5 
punktus. 

3. Starptautiskās konkurētspējas uzlabošanas plāns paredz risināt S1-2; V2-4, V7, V10; 
I4-6; D2,D6 punktus 

4. Zināšanu pārneses un inovāciju stratēģija paredz risināt S7-9; V2, V8; I1-3, I5; D2 
punktus. 

5. Cilvēkresursu attīstības plāns paredz risināt S2, S5-6; V3-4, V7; I1, I4; D6 punktus. 
6. Infrastruktūras un starpinstitucionālās sadarbības attīstības plāns paredz risināt S1-3, 

S7-9; V1, 4-8, V10; I1, I3, I5-8; D3, D5-6 punktus. 
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INSTITUCIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 

STARPTAUTISKĀS KONSULTATĪVĀS PADOMES IZVEIDOŠANA UN DARBĪBA 

BMC Starptautiskā konsultatīvā padome (SKP) tika izveidota ar mērķi regulāri izvērtēt 

BMC pētniecības programmu, zinātnisko grupu kvalitāti un efektivitāti, zinātnisko infrastruktūru 

un organizatorisko struktūru, un sniegt rekomendācijas pētījumu kvalitātes paaugstināšanai un 

BMC tālākajai attīstībai. SKP sastāv no desmit starptautiska līmeņa izcilību ieguvušiem ārvalstu 

zinātniekiem. Galvenie kritēriji SKP locekļu atlasē bija (1) pētījumu jomas atbilstība BMC 

darbības virzieniem, (2) pieredze zinātnisko institūtu vai to struktūrvienību vadīšanā, (3) 
publikāciju skaits augstākā līmeņa zinātniskos žurnālos un (4) Hirša indekss >20. SKP sastāvu 

apstiprināja BMC Zinātniskā padome 2015. gada 3. jūlija sēdē, atklāti balsojot. Ir izstrādāts un 

pieņemts SKP nolikums. Ir paredzēts, ka šādā sastāvā SKP darbosies līdz 2020. gada 31. 

decembrim.  

BMC SKP locekļi: 
Prof. Helgi B. Schiöth, Uppsalas Universitāte, Zviedrija (SKP priekšsēdētājs) 
Prof. Karl Richard Alexander Knuth, Nacionālais Vēža izpētes centrs, Katara  
Prof. Mark Steven Cragg, Southamptonas Universitāte, Lielbritānija  
Prof. Santiago Lamas, Molekulārās bioloģijas centrs, Madride, Spānija   
Prof. Timothy Bishop, Līdsas Universitāte, Lielbritānija 
Prof. Martin Bachmann, Oksfordas Universitāte, Lielbritānija 
Prof. Mart Ustav, Tartu Universitāte, Igaunija  
Prof. Wijmenga Cisca, Groningenas Universitāte, Nīderlande 
Prof. Gerard Kleywegt, EMBL-EBI, Hinkstona, Lielbritānija 
Prof. Sven Anders Bergström, Umea Universitāte, Zviedrija.  

Vērtēšanas norise: 

SKP vērtēšanu veica: (1) neklātienē, iepazīstoties ar rakstisku pašnovērtējumu – „BMC 

Progresa ziņojums un pētniecības stratēģija”, un (2) klātienē, tiekoties SKP sanāksmē, kas notika 

Rīgā, 2015. gada 5.-6. oktobrī. SKP sanāksmē piedalījās 7 SKP locekļi. Sanāksmes pirmajā daļā 

SKP locekļi ievēlēja SKP priekšsēdētāju un vienojās par darba kārtību un Vērtējuma ziņojuma 

struktūru un tā sagatavošanas kārtību. Sanāksmes laikā atklātā sēdē SKP locekļi noklausījās 

BMC direktora ziņojumu par BMC profilu, pētījumu pamatvirzieniem un organizatorisko 

struktūru, Zinātnisko grupu vadītāju prezentācijas par pētniecības virzieniem un galvenajiem 

sasniegumiem, tikās ar jaunajiem zinātniekiem un apskatīja laboratoriju telpas un aprīkojumu, un 

pēc tam apspriedās slēgtā sēdē. Sanāksmes laikā SKP lūdza BMC sniegt papildus informāciju 
par Progresa ziņojumā norādīto publikāciju ietekmes faktoriem un citējamību. Sanāksmes 

noslēgumā SKP priekšsēdētājs sniedza īsu ziņojumu BMC darbiniekiem, kurā izklāstīja galvenās 

atziņas un secinājumus, pie kā nonākusi SKP. Rakstisku Vērtējuma ziņojumu SKP sagatavoja 
neklātienē un iesniedza BMC 30 darba dienu laikā. 

Vērtējuma ziņojums satur sekojošas sadaļas: 
(I) Zinātnisko grupu kvalitāte; 
(II) BMC pētniecības programmas kvalitāte, aktivitātes izglītības un darbinieku 

apmācības jomā; 
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(III) BMC infrastruktūras un aprīkojuma novērtējums, un rekomendācijas to uzlabošanai; 
(IV) BMC organizatoriskās struktūras un administrēšanas novērtējums, un rekomendācijas 

to uzlabošanai; 
(V) Citi komentāri. 

Katras Zinātniskās grupas kvalitāte tika vērtēta pēc sekojošiem kritērijiem: 
 Zinātnisko ideju novitāte, aktualitāte un pamatotība; 

 Metodiskais risinājums; 
 Grupas produktivitāte; 

 Sadarbība; 

 Rekomendācijas zinātniskās kvalitātes un konkurētspējas paaugstināšanai. 

Vērtējuma ziņojums un tajā sniegtās rekomendācijas tika apspriestas BMC Zinātniskās 

padomes sēdē un izmantotas BMC pētniecības programmas uzlabošanā, zinātniskās 

infrastruktūras un organizatoriskās struktūras optimizēšanā, kā arī semināru programmas un 

mobilitātes veicināšanas pasākumu izstrādāšanā.  

INSTITUCIONĀLĀ PĀRVALDĪBA 

BMC institucionālās pārvaldības mērķis ir nodrošināt efektīvu un kvalitatīvu pārvaldību 

BMC darbības mērķu un uzdevumu sasniegšanai. Institucionālā pārvaldība sastāv no divu 

pārvaldības daļu mijiedarbības – zinātniskās pārvaldības un administratīvās pārvaldības.  
Zinātniskā darbība BMC tiek organizēta individuālās zinātniskās grupās, kuras vada 

grupas vadītājs. 2015. gadā veicot pētījumu virzienu definēšanu, tika precizēts arī individuālo 

grupu skaits, to sastāvs un izvērtētas pārstāvētās jomas. Līdz ar to pašlaik pētnieciskais 

potenciāls BMC tiek pārstāvēts 14 dažādās grupās. Grupu zinātniskās aktivitātes koordinē 

zinātniskais direktors, bet administratīvās aktivitātes BMC direktors. Kā viens no BMC 

zinātniskās pārvaldības principiem ir visu grupu vadītāju tiesības pārstāvēt savas intereses BMC 

Zinātniskajā padomē, kas veicina balansētu lēmumu pieņemšanu un koordinē sadarbību starp 

grupām. 2015. gadā tika ievēlēta jauna Zinātniskā padome, kurā ietilps 13 zinātnisko grupu 

servisa vienību vadītāji. Kā otrs pamatprincips ir zinātnisko grupu neatkarība un brīvība 

izvēlēties zinātniskos izpētes virzienus BMC pētījumu pamatvirzienu ietvaros. Zinātnisko grupu 

veidošanās ir dinamisks process un arī grupas dalībnieku skaits var variēt atkarībā no 

pieejamajiem projektiem un grupai piesaistītajiem studentiem. Jaunu projektu un pētījumu tēmu 

izveide ir pētnieku iniciatīva. 
Lai apzinātu esošo situāciju un nepieciešamās pārmaiņas administratīvās pārvaldības 

efektivitātes uzlabošanai, 2015. gadā ERAF projekta „Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju 

centra zinātniskās izcilības un institucionālās attīstības veicināšana” ietvaros tikai veikts 

administratīvo funkciju audits. Audita laikā tika analizēta BMC administratīvo funkciju izpilde 

un izvērtēti vadības procesi un to izpildē iesaistītie cilvēkresursi, kā arī tika sagatavoti 

priekšlikumi BMC organizatoriskās struktūras pilnveidei, vadības procesu formalizēšanai un 

cilvēkresursu racionālai izmantošanai. Kā trīs galvenās jomas, kurās nepieciešams veikt 

uzlabojumus un procesu pilnveides, tika minētas – organizatoriskās struktūras pilnveide, resursu 

vadības sistēmas pilnveide un informācijas tehnoloģiju drošības uzlabojumi. 
Balstoties uz audita rezultātiem, jau 2015. gadā ir veikta BMC administratīvās pārvaldes 

struktūras maiņa, izveidojot administratīvās struktūrvienības projektu un attīstības jautājumos, 
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iepirkumu un sagādes jautājumos, finanšu un grāmatvedības jautājumos un saimniecības un 

tehniskā nodrošinājuma jautājumos, tādējādi nodalot katras administratīvās struktūrvienības 

jomu un atbildību BMC mērķu sasniegšanā. Strukturālā reforma tika veikta esošo cilvēkresursu 

ietvaros, ņemot vērā reformas brīdī esošo BMC kvantitatīvo un kvalitatīvo personāla sastāvu, 

piešķirot jaunus pienākumus vai pārdalot esošos pienākumus BMC administratīvās pārvaldes 

pilnveides nepieciešamībai, kā arī nākotnē paredzot struktūrvienību paplašināšanās iespējas 

savas atbildības jomas ietvaros. 
2015. gadā tika pieņemti un pilnveidoti vairāki BMC pamatdokumenti, tai skaitā BMC 

nolikums un Zinātniskās padomes nolikums. 
Kā arī jau 2015. gadā tika uzsākta resursu vadības sistēmas pilnveide, kas notika ar divu 

jaunu programmu ieviešanu - resursu vadības sistēma HORIZON (turpmāk – HORIZON) un 
biznesa analīzes rīks JEDOX (turpmāk – JEDOX). Pilnīga pāreja uz jauno sistēmu izmantošanu 

ir notikusi ar 2016. gada janvāri. HORIZON un JEDOX ieviešana ir radījusi vairākus 

priekšnoteikumus finanšu, iepirkumu, iekšējo dokumentu aprites un rezultātu pārvaldības 

sistēmas pilnveidei. 
Kā viens no pilnveidotās sistēmas jaunievedumiem, ir jaunas iepirkumu pārvaldības 

sistēmas izveide. Ir izveidots lokāls BMC interneta veikals, kurā autorizēts BMC darbinieks 

spēkā esošo noslēgto līgumu ietvaros var jebkurā sev ērtā laikā veikt pētījumiem nepieciešamo 

reaģentu, materiālu vai laboratorijas preču pasūtījumu. Veiktais pasūtījums nonāk HORIZON 
pieprasījumos, ko tālāk apstrādā par iepirkumiem atbildīgais BMC darbinieks. Ieviešot šo 

sistēmu, zinātniskajam personālam tiek atvieglota un optimizēta pētījumiem nepieciešamo 

materiālu iegāde, uzlabota organizācijas iekšējā dokumentu aprite un resursu uzskaite. 
Kā otrs nozīmīgs jaunievedums ir automātiskas pašizmaksas ieviešana, mašīnstundu 

uzskaites pilnveide. Tas tiek nodrošināts ar JEDOX starpniecību, kas ir savietots ar HORIZON, 
tādējādi nodrošinot savstarpējo datu precizitāti. Šī automatizētā pašizmaksas sistēma nodrošina 

katra BMC īstenotā projekta pilnas pašizmaksas noteikšanu. 
Kā trešais jaunievedums resursu vadības sistēmas pilnveidē ir minama jauna BMC 

budžeta plānošanas un izpildes kontroles sistēmas ieviešana. Tā ir pielāgota elastīgai budžeta 

plānošanai, kas atbilstoši BMC īstenoto projektu mainībai. 
Kā ceturtais jaunievedums resursu vadības sistēmā ir katra BMC darbinieka 

pašapkalpošanās iespējas HORIZON WEB modulī, tādējādi ikvienam darbiniekam autorizējoties 

sistēmā, ir pieejama par viņu saistošā informācija. 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, jau 2015. gadā ir veiktas iestrādnes institucionālās 

pārvaldības uzlabošanā, kuras plānots attīstīt un pilnveidot turpmākajos gados. Lai sasniegtu 
institucionālās pārvaldības efektivitāti, turpmāk plānots veikt šādas aktivitātes: 

1. Sadarbības starp BMC administratīvajām un zinātniskajām struktūrvienībām 

veicināšana – regulāras BMC vadības un administratīvo struktūrvienību sanāksmes, kurās 

BMC vadība un administratīvās struktūrvienības kopīgi vienojas par kopējās pārvaldes 

procesu uzlabošanu un realizāciju, ikgadējo darbības mērķu un darbības procesu 

plānošanu. 
2. Administratīvo struktūrvienību savstarpējo atbildību pilnveide, t.sk. darbības 

jomu paplašināšana, atbilstoši stratēģisko mērķu īstenošanai. 
3. Resursu vadības sistēmas pilnveides turpināšana, izmantojot 2015.gadā ieviesto 

programmatūru attīstības iespējas: 
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3.1. HORIZON WEB pašapkalpošanās moduļa aprobēšana un paplašināšana, 

samazinot papīra dokumentu plūsmu iekšējās pārvaldes dokumentos (piem., 

komandējumu un atvaļinājuma iesniegumi, darba laika uzskaite, ikgadēja personāla 

novērtēšana u.c.); 
3.2. Iekšējas inventarizācijas sistēmas modernizēšana, pamatlīdzekļu uzskaites 

elektronizēšana; 
3.3. Zinātnisko grupu un projektu vadītājiem informācijas par aktuālo finanšu 

stāvokli grupas vai projekta ietvaros sistēmas pilnveide; 
3.4. Pilnas pašizmaksas aprēķina pilnveides turpināšana. 

4. Jaunas elektronizētas lietvedības sistēmas ieviešana, tādējādi samazinot papīra 

dokumentu apriti un nodrošinot efektīvāku dokumentu pārvaldību. 
5. Informācijas tehnoloģiju darbības pilnveide: 

5.1. Informācijas tehnoloģiju drošības uzlabošana - centralizētas IT drošības 

politikas ieviešana, nodrošinot kompetentu speciālistu piesaisti politikas izstrādei, 

ieviešanai, uzturēšanai un attīstīšanai; 
5.2. Visaptveroša bezvadu interneta nodrošināšana. 

6. Intelektuāla īpašuma politikas izstrāde un ieviešana, kā arī pētījumu rezultātu 

komercializācijas sistēmas izveide. 
7. Vienotu līgumu izstrāde līgumdarbu ietvaros sniegtajiem pētniecības 

pakalpojumiem, nepieciešamības gadījumā kompetentu komerctiesību ekspertu piesaiste. 
8. BMC telpu rekonstrukcija atbilstoši ikgadējiem remontdarbu plāniem, t.sk. 

katram darbiniekam individualizētas elektroniskās pieejas sistēmas izveide BMC telpās.  
9. BMC zinātnisko rezultātu datu bāzes izveide un uzturēšana, tādējādi nodrošinot 

vienota arhīva izveidi un regulāru tā papildināšanu. 
10. Iepirkumu vadības procesa uzlabošana, t.sk. iepirkumu vadības plāna izstrāde, 

skaidri nosakot procesa gaitu, atbildīgo un iesaistīto darbinieku atbildību, kā arī vienota 

gada iepirkumu plānu sastādīšana. 
11. BMC tēla sabiedrībā uzlabošana, atpazīstamības publiskajā telpā veidošana, 

veiksmes stāstu popularizēšana. 
Institucionālās pārvaldības pilnveidei iespēju robežās plānots piesaistīt Eiropas 

struktūrfondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda finanšu līdzekļus. 

STARPTAUTISKĀ KONKURĒTSPĒJA 

BMC ir vēsturiski bijis atvērts sadarbībai ar starptautiskajiem partneriem. Iepriekšējos 

periodos BMC ir piedalījies vairākos Eiropas Komisijas 6. Ietvarprogrammas (turpmāk – FP6), 
7.ietvarprogrammas (turpmāk – FP7) un līdzīgos projektos, ieskaitot FP6 projektus 
„COMPUVAC”, „GENOMEL”, FP6 ERA-NET „PATHOGENOMICS”, FP6 STREP 

„ENACT”, FP7 “BBMRI-LPC” un vairākos New Visby/Swedish Institute, kā arī Eiropas 

Ekonomiskās zonas projektos.   
Lai arī mēs esam palielinājuši starptautiskas sadarbības apjomu gadu laikā un šis process 

uzrāda pozitīvu tendenci, diemžēl par starptautiski finansētu projektu skaita pieaugumu nevar 

apgalvot to pašu, it īpaši tas attiecas uz Horizon 2020 projektiem. BMC dalība ietvarprogrammās 

tika uzsākta ar ievērojamu veiksmi, saņemot vairākus FP4, FP5 un FP6 projektus vīrusveidīgo 

daļiņu izstrādes un vīrusu infekcijas izpētes jomā sadarbībā ar „Humboldt-Universität zu Berlin” 

un vēlāk arī ar „Friedrich-Loeffler–Institute for Novel and Emerging Infectious Diseases”. 
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Diemžēl vēlāk tika piedzīvots kritums FP7 un Horizon 2020 projektu pieteikšanas aktivitātē. 

Daļēji tas ir skaidrojams ar pieaugošo konkurenci ietvarprogrammu konkursu uzsaukumos 
biomedicīnā un ar to saistītajās nozarēs, kā arī aizvien pieaugošo uzsaukumu satura pāreju uz 

klīniskiem un sabiedrības veselības pētījumiem, kas vairs nav piemēroti BMC tā tematiskā 

profila un arī lokalizācijas ārpus medicīnas sistēmas dēļ. Subjektīvs iemesls noteikti ir Eiropas 

Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu projektu pieejamība, kuru organizētajos projektos bija 

vērojama zemāka konkurence, nodrošinot šo projektu vieglāku saņemšanu un mazāku interesi 

par ietvarprogrammu uzsaukumiem.  
Tajā pašā laikā, pateicoties nesenajiem BMC infrastruktūras uzlabojumiem un jaunu 

pētniecības virzienu nostabilizēšanai, ir novērojams palielināts projektu pieteikumu skaits un 

vairāki apstiprināti granti. Tā 2014. gadā BMC saņēma vienu FP7 projektu “FLUTCORE” (Dr. 

Andris Kazāks), divus projektus, kuros BMC ir koordinators Norvēģijas finanšu instrumenta 

shēmā (Dr. Aija Linē un Dr. Anna Zajakina) un 2015. gadā trīs projektus dažādās Horizon 2020 
ERA-NET programmās (Dr. Dace Pjanova, Dr. Aija Linē un Dr. Anna Zajakina). Zīmīgi, ka 

vairāki no iegūtajiem projektiem ir salīdzinoši nesen izveidotām pētnieku grupām.  
Mēs esam izstrādājuši darbības plānu, lai vēl vairāk aktivizētu un atbalstītu pieteikumu 

sagatavošanu Horizon 2020 un citām starptautiskām grantu shēmām. Pirmkārt mēs esam radījuši 

darba grupu, kas seko līdzi un rosina pieteikumus Horizon 2020 Koordinācijas un atbalsta grantu 
programmā, lemjot par labāko pieteikumu stratēģiju un atbalstot grantu rakstīšanas komandu. Tā 

līdz šim mēs esam pieteikušies visos šīs programmas uzsaukumos, ieskaitot nesenās Teaming, 
Twinning un ERA Chairs aktivitātes.  

Pētniecības grantu sakarā ir apsvērta iespējas algot papildus personu Projektu un 

attīstības nodaļā, kuras viens no pienākumiem būs atbildība par starptautiskiem grantiem, laicīga 

starptautisko grantu shēmu uzsaukumu identificēšana un komunikācijas organizēšana ar ārzemju 
partneriem. Virkne aktivitāšu ir noteikta šī plāna ietveros: 

1) Semināru organizēšana, lai informētu visus BMC pētniekus par potenciālo uzsaukumu 

tēmām (vēlams pirms uzsaukuma publicēšanas), ļaujot zinātniekiem identificēt 

iespējamos projektu partnerus, un lai veicinātu diskusiju par katras zinātniskās grupas 

kapacitāti; 
2) Laicīgi noskaidrot un prezentēt potenciālajiem projektu pieteicējiem detalizētus 

atbilstības un citus uzsaukumam specifiskus kritērijus, tādā veidā palīdzot projektu 

sagatavošanā; 
3) Sniegt palīdzību ārzemju partneru identificēšanā, izmantojot pieejamos partneru 

meklēšanas portālus un citas meklēšanas iespējas; 
4) Piedalīties pašā projekta pieteikumu sagatavošanā, nepieciešamības gadījumā organizējot 

algotu speciālistu piedalīšanos;  
5) Organizēt angļu valodas koriģēšanu projekta pieteikumiem, tai skaitā uzsaukumiem 

projektu konkursos Latvijā; 
6) Organizēt seminārus, lai diskutētu veiksmes stāstus, kā arī noraidītos grantus (ar grantu 

pieteicēju atļauju), lai uzlabotu nākamos grantu pieteikumus; 
7) Grantu rakstīšanas prasmēm veltītu kursu un citu ar grantu pieteikšanu saistīti pasākumu 

identificēšana un BMC darbinieku informēšana.  
Lai nodrošinātu iepriekš minētās aktivitātes, mēs esam rezervējuši līdzekļus, lai segtu 

komandējuma izdevumus uz oficiālajiem Eiropas Komisijas pasākumiem, kā arī dažādiem 
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kursiem un sanāksmēm. Jaunā speciālista piesaistīšana ir atkarīga no BMC finansiālās situācijas 

2016. gada sākumā un tiek plānota gada otrajā pusē. 
 

PASĀKUMI AKADĒMISKĀS INTEGRITĀTES UN ĒTIKAS NORMU IEVĒROŠANAI 
 
BMC sagaida no visiem darbiniekiem, ieskaitot studentus un citus pētniecībā iesaistītos 

partnerus, visaugstāko standartu ievērošanu akadēmiskās integritātes jomā, tai skaitā: 
1) godīgumu pētījumu pieteikšanā, veikšanā un rezultātu publicēšanā; 
2) aktīvu darbību, lai nepieļautu rezultātu sagrozīšanu vai falsifikāciju pētījumos; 
3) plaģiātisma novēršanu rezultātu publicēšanā un citās publicitātes jomās; 
4) atbilstošo likumdošanas normu un ētikas noteikumu ievērošanu; 
5) darbinieku apmācības un sagatavošanas pētniecības uzdevumu veikšanai nodrošināšanu; 
6) aktīvu darbību, jebkuru  interešu konfliktu pētniecībā novēršanu, tai skaitā darbojoties arī 

kā neatkarīgajiem ekspertiem dažādā līmeņa projektu un citu darbību izvērtēšanā; 
7) godīguma  autorības noteikšanā ievērošanu, atbilstoši ieguldītajam darbam un citām 

pieņemtajām normām pētniecības rezultātu publicēšanā un intelektuālā īpašuma 

reģistrēšanā.  
Par augstāk minēto normu ievērošanu ir atbildīgi gan katrs pētniecība iesaistītais, gan 

zinātnisko grupu un pētniecības projektu vadītāji. Pieņemot darbā jaunos darbiniekus, 

akadēmiskās integritātes jautājums tiek iekļauts vispārējā instrukcijā. Maksimāli tiek izmantoti 
tehniski paņēmieni tādās jomās kā nejaušu plaģiātisma elementu automātiska identificēšana un 
datu falsifikācijas kontrole, lietojot atbilstošas datorprogrammas un interneta resursus. Mūsdienu 

datu iegūšanas un apstrādes standartizācija daudzās jomās izslēdz datu izmainīšanas un 

koriģēšanas iespējas. Ņemot vērā BMC zinātnisko darbinieku skaita pieaugumu un mainību, līdz 

2019. gadam tiks izvērtēta iespēja par standartizētu kontroles mehānismu ieviešanu. 
Ņemot vērā BMC pētījumu virzienus, īpaša nozīme tiek pievērsta ētikas normu 

ievērošanai. Tas attiecas gan uz pētījumiem ar bioloģiskajiem materiāliem un datiem, kas iegūti 

no cilvēkiem, gan eksperimentos ar dzīvniekiem. BMC ir ieviesis kontroles mehānismus, lai 

nepieļautu pētījumus augstāk minētajos izpētes veidos bez izvērtējuma un atļaujas saņemšanas 

no atbilstošās ētikas komisijas. Saistībā ar biobanku veidošanu BMC aktīvi piedalās ētikas un 

likumdošanas normu izstrādē gan nacionālā līmenī,  gan starptautiski darbojieties BBMRI darba 
grupās. Saistībā ar Valsts iedzīvotāju genoma datu bāzes īstenšanu, Centrālās medicīnas ētikas 

komitejā kopš 2014. gada ir iekļauts BMC pārstāvis. BMC arī turpmāk turpinās ievērot 

visaugstākos ētikas standartus atbilstoši Starptautiskajām konvencijām un likumdošanai. 
 

ZINĀŠANU PĀRNESES UN INOVĀCIJU STRATĒĢIJA 

Viens no BMC mērķiem ir attīstīt dažādas metodes un ārstniecības pieejas, kā arī 

biotehnoloģijas produktus, lai veicinātu to ieviešanu medicīnas praksē. Līdz šim himērisko 

vakcīnu prototipu konstruēšana, jaunu molekulāro diagnostikas metožu izstrāde un biomarķieru 

identifikācijas metodes ir bijuši lielākie zināšanu pārneses un praktisko pielietojumu izveides 
sasniegumi. Nākotnē plānots attīstīt arī uz šūnām bāzētu terapijas līdzekļu izstrādi, kas kopā ar 

iepriekš minētajiem pētījumu virzieniem sastāda galvenās inovāciju izstrādes jomas BMC.   
BMC ir piedalījies tādu spin-off kompāniju izveidē, kā SIA GENERA, kas ir ģenētiskās 

testēšanas flagmanis Latvijā, kā arī SIA ASLA Biotech, kas nodrošina biotehnoloģijas servisu.  
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Vienā no galvenajām pielietojamo pētījumu aktivitātēm - ģenētisko testu izveidē un 

ieviešanā - pēdējo 10 gadu laikā ir izstrādāti daudzi ģenētiskie testi, kas ir iekarojuši savu vietu 

Latvijas veselības aprūpes sistēmā kā reģistrētas un plaši izmantotas metodes. Lielākā daļa no 

šiem testiem tiek realizēti caur spin-off kompāniju SIA GENERA. 2015. gadā tika arī izveidota 
ģenētiskās testēšanas laboratorija Genoma centra ietvaros, kas jau ir apstiprināta Nacionālajā 

veselības dienestā kā ārstniecības pakalpojumu sniedzējs, ar mērķi veikt dažādus komplicētus 

pārmantoto slimību testus, kuru pieejamība Latvijā ir limitēta.  
Biotehnoloģijas jomā BMC ir aktīvi sadarbojusies ne tikai ar mazām kompānijām, bet arī 

ar vienu no lielākajām farmācijas kompānijām Latvijā – A/S Grindex. Tāpat viena no 

apjomīgākajām sadarbībām terapeitisko vakcīnu izstrādes jomā BMC ir bijusi ar tādām 

kompānijām, kā Cytos Biotechnology AG un Rhein Biotech GmbH. Jāpiemin, ka uz vīrusveidīgo 

daļiņu bāzēto terapeitisko vakcīnu izstrāde, kas veidota izmantojot RNS bakteriofāgus, hepatīta 

B vīrusu un dažādus augu vīrusus kā vakcīnu nesējus, kas konstruēti tieši BMC, ir rezultējušies 

virknē produktu, kurus tālāk ir attīstījušas dažādas kompānijas. Jāatzīmē, ka, sākot ar 2015. gadu, 
tieši šajā jomā ir noslēgti līgumi ar divām kompānijām par līgumpētījumu veikšanu, un to 

apjoms 2016. gadā turpina pieaugt.  
Viena no daudzsološajām jaunajām attīstības jomām, kas saistītas ar medicīnu, ir vēža 

biomarķieru un imunoterapijas ārstēšanas līdzekļu izstrāde. Turpinot sākotnējās veiksmīgās 

iestrādes auto-antivielu bāzētā diagnostikas metožu izstrādē un intensīvos ne-invazīvo 
biomarķieru meklējumus, mēs plānojam izveidot vēža diagnostikas centru, kas piedāvātu klīniski 

pielietojamu biomarķieru testus un diagnostikas līdzekļus riska noteikšanai, agrīnai vēža 

detekcijai, slimības monitorēšanai un lēmumu pieņemšanu individualizētai ārstēšanai.  
Vēl viens pētījumu virziens ir inovatīvu zāļu radīšana, kas pamatojas sadarbībā ar 

Latvijas Organiskās sintēzes institūtu (turpmāk – OSI). Šajā jomā mēs esam attīstījuši vairākas 

bioloģiskas testēšanas sistēmas, lai veiktu OSI sintezēto jaunu zāļu kandidātu pārbaudi, meklējot 

jaunas farmakoloģiski aktīvas substances. 
Par spīti daudziem realizētajiem pielietojamo pētījumu projektiem, kurus BMC ir veicis 

pēdējā gadā, kā arī vairākiem apstiprinātajiem starptautiskajiem patentiem, šobrīd tikai dažas no 

izstrādnēm ir ieviestas komerciālajā praksē, galvenokārt tie ir produkti, kas skar ģenētisko 

testēšanu. Lai arī šim faktam ir daudzi objektīvi iemesli, daļēji tieši atbilstoša, uz produktu 

ieviešanu orientēta personāla trūkums ir viens no šādiem trūkumiem. Ir nenoliedzami, ka 

proaktīva darbība, nodrošinot zinātnisko rezultātu komerciālās vērtības noskaidrošanu, veicinot 

tehnoloģiju pārnesi un prasmīgi apvienojot to ar zinātnes komunikāciju dažādām 

mērķauditorijām, var būtiski palielināt inovāciju ieviešanas apjomu. Tāpēc mēs esam izstrādājuši 

plānu izvedot Intelektuālā īpašuma aizsardzības (turpmāk - IPA) un inovāciju menedžera 

pozīciju un nodrošināt BMC darbinieku apmācības un veicināt pieredzes apmaiņas kursus, lai 

stimulētu augstāk minētās aktivitātes. Inovāciju speciālista pienākumi būtu: (1) izstrādāt 

stratēģiju inovāciju radīšanas procesa veicināšanai un intelektuālā īpašuma aizsardzībai, (2) 

dažādu, ar intelektuālo īpašumu nodošanu saistītu aktivitāšu, tai skaitā sadarbības un 

licenzēšanas likumdošanas izpēte, atbilstošu līgumu izstrāde un pielāgošana dažāda tipa 

aktivitātēm, tai skaitā produktiem un zinātībai, (3) iegūt pieredzi un zināšanas intelektuālā 

īpašuma laicīgai identificēšanai un tā pareizai aizsardzībai, (4) iegūt pieredzi un zināšanas 

tehnoloģijas pārnese procesa veiksmīgai nodrošināšanai. Vēl viens iemesls šādas pozīcijas 

izveidei ir saistīts ar projektos izstrādāto rezultātu, tai skaitā komerciāli pielietojamu rezultātu 
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publicitātes palielināšanu ar mērķi palielināt BMC atpazīstamību un veicināt vietējo un 

starptautisko sadarbību.  
Inovāciju speciālista darbības rezultātā mēs paredzam legālo aspektu konsolidāciju 

sadarbības projektos, kas ietver sevī materiālu nodošanas līgumu, materiālu un metožu 

licencēšanas formu, konfidencialitātes līguma un citu dokumentu izstrādi. Šādi dokumenti ir 

nepieciešami, lai pārvaldītu intelektuālā īpašuma aizsardzību sadarbības projektos starp BMC un 

partneriem, kā arī noteiktu nepieciešamību intelektuālā īpašuma aizsardzībai pirms sadarbības 

projektu uzsākšanas. Tāpat kopā ar grupu vadītājiem tiek plānots izveidot inovāciju kapacitātes 

palielināšanas plānu. Šis plāns ietvers tirgus attīstības un tehnoloģiju izstrādes potenciālu izpēti, 

jomās kuras nosedz BMC pētniecības plāns un tas palīdzēs virzīt BMC zinātnisko attīstību 

komerciāli pielietojamu inovāciju virzienā. Svarīgs šī speciālista pienākums būs aktīva iespējami 

komercializējamo rezultātu identifikācija BMC projektu rezultātos, kā arī dažādu projektos 

izmantoto metožu un producētā materiāla (piem. antivielu) analīze, lai atrasto potenciāli 

pārdodamus produktus. Līdzīgi kā publikāciju gadījumā tiks izveidota motivācijas sistēma 

(ietverot finansiālu prēmēšanu) gadījumos, kad ģenerētās zināšanas tiks translētas pielietojamā 

produktā. Tāpat tiks nodrošināta uz industriju orientēta komunikācija, lai palielinātu BMC 

atpazīstamību potenciālo produktu lietotāju un licenču ieguvēju vidū. Līdz šim plāni izveidot 

šādu pozīciju ir iekļauti dažos uz institucionālo attīstību orientētos projektu pieteikumos (piem. 
FP7 REGPOT). SKP izvērtējot šādas pozīcijas izveides atdevi, atzina, ka tai nav sniedzams 

augsts prioritātes līmenis un tāpēc pozīciju plānots veidot, tikai saņemot tai paredzētu mērķa 

finansējumu. 
Līgumpētījumu piesaistes, intelektuālā īpašuma aizsardzības un komercializācijas plānu 

izstrādē aktīvi tiks iesaistīti esošo un jaunizveidoto servisa centru vadītāji un darbinieki. Viena 

no plānotajām aktivitātēm ir piedāvāto pakalpojumu proaktīva popularizēšana dažādu sadarbības 

tīklu vidē, industrijas partneriem, kā arī ar pieejamajiem publiskās informācijas apmaiņas 

līdzekļiem. Īpaša uzmanība tiks veltīta plānotajai Eksperimentālās biotehnoloģiskās ražošanas 

laboratorijai, kura tieši paredzēta tehnoloģiju pārnesei un preparātu ražošanai eksperimentālos 
apjomos. Šinī gadījumākatra atsevišķā procesa ietvaros tiks piesaistīti IPA un komercializācijas 

speciālisti atkarībā no izstrādājamā produkta specifikas. Ņemot vērā, ka Eksperimentālās 

biotehnoloģiskās ražošanas laboratorija paredz izstrādāt biomedicīnas produktus gan cilvēku 

ārstēšanas,gan veterinārās medicīnas jomās, šie speciālisti tiks piesaistīti konkrētos etapos 

atkarībā no produkta attīstības plāna.  
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CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBAS PLĀNS 

PASĀKUMI CILVĒKRESURSU PIESAISTEI UN MOBILITĀTES VEICINĀŠANAI 

Viens no pamatprincipiem BMC darbinieku sastāva veidošanā ir bijis jaunu studentu 

piesaiste studiju procesa ietveros, viņu prasmju attīstīšana ar sekojošu karjeras izaugsmes 

veicināšanu un sasniegumu izvērtēšanu. Arī pašlaik lielākā daļa pētnieku un vadošo pētnieku ir 

attīstījuši savu zinātnieka karjeru BMC sākot no agrīniem studiju posmiem. Šāda pieeja sniedz 
virkni priekšrocību: (1) studenti agri attīsta savas profesionālās prasmes, kas veicina viņu 

konkurētspēju un tālākās attīstības perspektīvas, (2) BMC darbu vadītājiem ir iespēja izvērtēt 

katra potenciālā darbinieka spējas un talantus ilgākā laika posmā, (3) studentiem ir iespēja 

pakāpeniski iekļauties darba vidē, veikt savu spēju pašnovērtējumu un gūt motivāciju tālākai 

darbībai, (4) šāda pieeja ir ekonomiski izdevīgāka no atalgojuma izmaksu viedokļa.  
BMC arī turpmāk plāno saglabāt šādu kārtību pamatsastāva veidošanai. Tomēr, lai 

nodrošinātu pašu talantīgāko studentu piesaisti, sākot ar 2015. gadu ir pieņemts lēmums veidot 

ikgadēju konkursu studentu piesaistei izveidojot priekšatlases kritērijus studentu uzņemšanai, kas 

paredz individuālas pārrunas un pretendentu izvērtēšanu (īss konkursa izklāsts aprakstīts nodaļā 

par sadarbību ar augstskolām). Lai palielinātu motivāciju piedalīties šādā konkursā, BMC plāno 

izstrādāt kārtību, kādā tiek noteikti spējīgākie studenti, paredzot stipendiju piešķiršanu vismaz 3-
4 studentiem. Šādu stipendiju uzsākšana 2016. gadā būs atkarīga no BMC pieejamajiem finanšu 

līdzekļiem. 
Papildus iepriekš aprakstītajiem cilvēkresursu piesaistēs mehānismiem ir skaidrs, ka arī 

pieredzējušu speciālistu un akadēmiskā personāla piesaiste ir ārkārtīgi būtiska veiksmīgai BMC 

attīstībai, it īpaši jomās, kas tiek attīstītas pašlaik un esošā personāla pieredze varētu būt 

nepietiekama. Arī starptautiskie eksperti un SKP ir atzinuši par kritiski nepieciešamu 

pieredzējuša personāla rekrutēšanu. It īpaši tas ir attiecināms uz ārzemju speciālistu piesaisti. 

Lielākā problēma šādu plānu īstenošanā ir finansiālā nestabilitāte un atalgojuma līmeņu atšķirība 

Latvijas un Rietumeiropas zinātnieku vidū, it īpaši pēcdoktorantūras karjeras posmos. Lai 
risinātu šo problēmu BMC plāno: 

 Veicināt darbinieku vakanču pozīciju paredzēšanu projektu pieteikumos. Atbilstoši 

projekta tematikai, līdztekus jau esošo darbinieku iekļaušanai projektu pieteikumos 

tiks paredzētas vairākas vakances, kuru aizpildīšanai tiks organizēts starptautisks 

konkurss un izvēlēts atbilstošākais un kvalitatīvākais speciālists, neizslēdzot arī 

vietējo zinātnieku dalību. Īpaša uzmanība tiks veltīta pietiekami finansētām grantu 

shēmām (nākošajiem praktisko pētījumu projektu uzsaukumiem ERAF ietvaros, kā 

arī Horizon 2020 projektu pieteikumos); 

 Veikt proaktīvu jauno zinātnieku (it īpaši ārzemju) meklēšanu un piesaisti ERAF 

pēcdoktorantūras projektu, kā arī Marie Curie grantu iesniegumu rakstīšanai. Par 

vienu no optimālākajiem modeļiem šādu zinātnieku identificēšanai ir atzīta līdzšinējo 

un potenciālo sadarbības partneru tīkla robežās veicama jauno speciālistu meklēšana; 

  Aktīvi izmantot visas iespējas Horizon 2020 Koordinācijas un atbalsta grantu 

programmā, (piemēram ERA Chairs aktivitātes), lai rekrutētu augstākā līmeņa 

speciālistus jomās, kuru attīstība BMC ir kritiski svarīga (bioinformātikas, sistēmu 

bioloģija, šūnu bioloģija un dzīvnieku modeļi). 
Arī doktorantūras studiju līmeņa jauno ārzemju speciālistu piesaiste ir viena no BMC 

prioritātēm. Dažām BMC grupām pēdējo gadu laikā ir izdevies piesaistīt vairākus ārzemju 



149 
 

studentus arī nacionālā finansējuma ietvaros. Ir skaidrs, ka tieši modernā tematika un  zinātniskā 

kompetence ir bijuši izšķirošie šo studentu vēlmē izstrādāt savus darbus BMC. Tāpēc vispārējās 

zinātniskās ekselences paaugstināšana ir viens no galvenajiem faktoriem ārzemju studentu 

piesaistei, kuru BMC paredz veicināt arī turpmāk. Pieredzi ārzemju studentu piesaistē plānots 

regulāri apspriest vadības līmenī, lai identificētu potenciālus atbalsta mehānismus piesaistes 

veicināšanai. 
BMC darbinieku nepietiekamā mobilitāte ir viens no starptautisko ekspertu un SKP 

identificētajiem faktoriem, kuru nepieciešams īpaši attīstīt. Jāatzīst, ka pēdējo gadu laikā ir 

ievērojami pieaudzis to studentu skaits, kas dodas uz ārzemju laboratorijām vai universitātēm 

studiju vai pēcdoktorantūras darba ietvaros. Mūsu viedoklis mobilitātes attīstīšanas jomā ir 

veicināt tādus ārzemju vizīšu un studiju pasākumus, kas vērsti uz papildus pieredzes apgūšanu, 
kas var tikt izmantota BMC pētījumu jomās un jaunu metožu un tehnoloģiju ieviešanai. Šādu 

visbiežāk īstermiņa vizīšu pieaugums ir saistīts ar starptautiskās sadarbības tīkla paplašināšanu. 

Tāpēc mobilitātes veicināšanas jomā BMC, pirmkārt, plāno turpināt attīstīt sadarbību ar ārzemju 

partneriem un atkarībā no pieejamā finansējuma atbalstīt īstermiņa pieredzes apgūšanas vizītes 

ne tikai studentu, bet arī pieredzējušu pētnieku vidū. Otrkārt, līdzīgi kā starptautiskās 

konkurētspējas veicināšanas jomā tiks rūpīgi sekots līdzi visām iespējamajām studiju un 

pētniecības mobilitātes grantu shēmām, informējot par to pieejamību BMC darbiniekus. 
Viena no galvenajām BMC prioritātēm vienmēr ir bijusi darbinieku apmācība jaunu 

prasmju apgūšanā. Pirmkārt, plānota labi organizētu ārzemju ekselences centru un dažādu 

organizāciju veidoto praktisko kursu apmeklēšana darbinieku un vadītāju līmenī. Līdzvērtīgi pēc 

jaunu iekārtu iegādes un uzstādīšanas uz BMC tiks aicināti augsta līmeņa ārzemju speciālisti. 

Šādas pieejas efektivitāti apliecina piemērs ar NGS datu analīzei nepieciešamo speciālistu 

apmācību, īsā laikā izveidojot operatīvu cilvēku grupu, kas veidos jauno Bioinformātikas servisa 

vienību. Mūsu nākamais izaicinājums ir saistīts ar jauno, nesen izveidoto infrastruktūras servisa 
vienību (turpmāk – ISV) apkalpojošā personāla apmācību. Nepieciešamā personāla un tā 

apmācības apzināšana ir viens no pirmajiem ISV izveidošanas nosacījumiem, par ko atbildīgi ir 

jauno ISV vadītāji.  

ATALGOJUMA UN IZVĒRTĒŠANAS SISTĒMAS PILNVEIDE 

Atalgojuma sistēmas pilnveide  

BMC atalgojuma sistēma balstās uz vairāku principu ievērošanu: (1) BMC zinātnisko 

amatu (asistents, pētnieks un vadošais pētnieks) atalgojumu līmeņi ir sadalīti 14 kategorijās, kas 

atšķiras ar stundas atalgojuma likmēm, (2) kategoriju ietvaros stundas likme var variēt 15-20% 
ietvaros (3) viens no pamatprincipiem, katras kategorijas piešķiršanai projekta ietvaros ir 

zinātniskā darbinieka kvalifikācija noteiktu pienākumu veikšanai, (4) katram darbiniekam 

dažādu projektu ietvaros, ja to atļauj darbinieka kvalifikācija, var piešķirt atšķirīgu kategoriju 

atkarībā no projektā veicamajiem pienākumiem, (5) katra darbinieka kvalifikācijas līmeni un tam 

atbilstošās amata kategorijas nosaka tiešais darbinieka vadītājs pēc darbinieka pieņemšanas 

darbā un regulāras izvērtēšanas.  
Lai veicinātu uz sasniegto rezultātu un darbinieku potenciāla izvērtēšanu balstītu 

motivācijas sistēmu, 2015. gadā tika pilnveidota iepriekš (2010. gadā) izstrādātā atalgojuma 

noteikšanas sistēma. Pirmkārt, tika izstrādāta precīza shēma amata kategoriju piešķiršanai 

augstskolās studējošajiem BMC darbiniekiem. Studējošo līmenī tika pieņemts lēmums pakārtot 

kategoriju piešķiršanu katra studējošā atbilstošajam studiju līmenim (piem. 3. kursa bakalaura 
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students utt.), paredzot vairāku kategoriju iespējamību tieši augstākajos studiju līmeņos 

(doktorantūrā). Šādas izmaiņas ļauj novērst un līdzsvarot atalgojuma atšķirības studentu algu 

noteikšanai dažādās grupās, tai pašā laikā saglabājot iespēju dažādot likmes studentiem atkarībā 

no viņu personīgā novērtējuma un veicamajiem pienākumiem.  
Tāpat tika ieviesta papildus kategorija pētnieka amata atalgojuma noteikšanai. Šīs 

izmaiņas ir saistītas ar (1) BMC stratēģisko vēlmi stiprināt pētnieka, kā vienas no zinātnieku 

pamatpozīcijām, (2) papildus kvalifikācijas prasībām vairāku augstāka līmeņa pienākumu 

veikšana daudzos projektos, tai skaita ERAF ietvaros paredzamajiem pēcdoktorantūras 

projektiem. Sakarā ar šīm izmaiņām tika izmainīta BMC darba samaksas noteikšanas kārtība un 

atbilstošie amata kategoriju apraksti. 

Motivēšanas sistēmas pilnveidošana 

BMC zinātnisko darbinieku motivēšanas sistēmas ietvaros ir izstrādāti BMC darbinieku 

prēmēšanas noteikumi par starptautiskiem zinātniskiem rakstiem, kuru mērķis ir sekmēt 

zinātnisko darbinieku iesaisti BMC stratēģijas īstenošanā un rezultātu sasniegšanā individuālā 

līmenī. 
Paredzēts, ka ik gadu tiek apkopoti katra BMC zinātniskā darbinieka rezultāti: 

• Starptautiski citējamas zinātniskās publikācijas, kuras publicētas starptautiskās 

datubāzēs (SCOPUS, PubMed, Web of Science) iekļautos zinātnisko izdevumos; 
• Monogrāfijas vai citi zinātniskie raksti grāmatās, kuras izdotas starptautiskās 

izdevniecībās. 
Starptautiski citējamām zinātniskajām publikācijām par aprēķina pamatu tiek ņemts uz 

zinātniskās publikācijas iesniegšanas brīdi spēkā esošais žurnāla ietekmes faktors un individuālā 

zinātniskā darbinieka loma konkrētās publikācijas izstrādē, savukārt monogrāfijām vai citiem 

zinātniskajiem rakstiem tiek veikta individuāla novērtēšana. Abos gadījumos izvērtēšanu veic 

BMC Zinātniskās padomes ievēlēta komisija, kas atbilst noteiktiem kritērijiem. 
Katra darbinieka individuālā loma publikācijas sagatavošanā tiek noteikta pēc šādiem 

kritērijiem publikāciju autoru sarakstā: 
 vai darbinieks ir pirmais un pēdējais autors; 

 vai darbinieks ir pirmais un pēdējais autors, gadījumā, ja publikācijai ir divi 

pirmie vai pēdējie autori; 
 vai darbinieks ir pirmais vai pēdējais autors, gadījumā, ja publikācijai ir divi 

pirmie vai pēdējie autori, bet tikai viens no tiem ir BMC darbinieks; 
 vai darbinieks ir vidējo publikācijas autoru sarakstā; 

 vai darbinieks ir vidējais autors publikācijai, kurai ir tikai viens vidējais autors; 

 vai darbinieks ir autors publikācijai, kuras korespondējošais autors nav no BMC. 
Tā kā prēmijas aprēķināšanas pamatā ir zinātniskās publikācijas žurnāla ietekmes faktors 

un katra darbinieka individuālā loma publikācijas sagatavošanā, tad vienlaikus tiek stimulēts 

katrs darbinieks individuāli savas darba kvalitātes un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanā, 

kā arī katra darbinieka individuālais profesionālās darbības rezultāts rezumējas institūcijas 

kopējo stratēģisko mērķu un uzdevumu sasniegšanā, jo prēmēšana tiek veikta tikai par tām 

publikācijām, kurās darbiniekam darba vieta ir uzrādīta BMC. Tādējādi darbinieka individuālais 

sasniegums sekmē BMC publicēšanās reitinga pieaugumu starptautiskās zinātniskajās datubāzēs. 
Izmantojot jaunizveidotās motivācijas sistēmas stimulējošo ietekmi BMC zinātnisko darbinieku 

individuālā līmenī, ilgtermiņā paredzams vidēji 10% tādu publikāciju skaita palielinājums 
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starptautisko zinātniskos žurnālos, kas indeksēti tādās datubāzes kā SCOPUS un Web of Science. 
Ņemot vērā, ka publikāciju daudzumi būtiski ietekmē finansējuma apmērs iepriekšējā gada laikā, 

ir paredzamas arī svārstības publikāciju daudzumā laika periodā. Tomēr piekrītot pētniecības 

programmas vērtēšanā iesaistītajiem starptautiskajiem ekspertiem BMC par galveno mērķi 

uzstāda, tādu publikāciju kvalitatīvo rādītāju, kā žurnāla ietekmes faktora un citējamības 

paaugstināšanu. 

Darbinieku novērtēšanas sistēmas izveide 

Cilvēkresursu attīstības plāna un rezultātu vadības sistēmas ietvaros 2015. gadā ir 

izstrādāta darbinieku ikgadējās novērtēšanas sistēma. Ikgadējās darbinieku darbības un tās 

rezultātu novērtēšanas mērķis ir: 
 nodrošināt darba plānošanas un organizēšanas atbilstību BMC darbības stratēģijai 

un attīstības plāniem; 
 veicināt stratēģijai atbilstošu darba rezultātu sasniegšanu; 

 nodrošināt darbinieku profesionālajai kvalifikācijai un darba rezultātiem 

atbilstošu atlīdzību; 
 nodrošināt cilvēkresursu attīstību un pēctecību; 

 nodrošināt amata aprakstu aktualitāti; 
 veicināt darbinieku iesaistīšanos BMC darbības efektivitātes uzlabošanā. 

Izveidotā ikgadējā darbinieku novērtēšanas sistēma ir pielāgota BMC darbības specifikai, 

tādējādi novērtēšanu dalot divās daļās – zinātniskā personāla, t.sk. zinātnes tehniskā personāla 

novērtēšana, un administratīvo struktūrvienību darbinieku novērtēšana.  
Darbinieku ikgadējā novērtēšana aptver gan katra darbinieka individuālo rezultātu 

novērtēšanu – individuālo mērķu sasniegšanu un darba pienākumi izpildi, gan arī darbinieka 

kompetenču, kas nepieciešamas darba uzdevumu veikšanai, novērtējumu. Zinātnisko darbinieku 

kompetenču un darba rezultātu novērtēšana ir pielāgota BMC atalgojuma sistēmā noteikto amatu 

un to kategoriju nepieciešamajām kompetencēm.  
Zinātnisko darbinieku novērtēšana ir strukturēta divos līmeņos. Pirmais vērtēšanas 

līmenis aptver vispārīgās kompetences, kas nepieciešamas ikviena zinātniskā darbinieka, t.sk. 
zinātnes tehniskā personāla, darba izpildei: 

 darba pienākumu veikšanas kvalitatīvos un kvantitatīvos rezultātus; 

 disciplinētība; 

 attieksmi pret darba pienākumiem un atbildība; 
 patstāvība darba pienākumu veikšanā. 

Savukārt otrais vērtēšanas līmenis aptver zinātnisko darbinieku kompetenču un darba 

rezultātu novērtēšanas kritērijus, kas ir pielāgoti zinātnisko grupu vadītāju, vadošo pētnieku, 

pētnieku, zinātnisko asistentu, kā arī laborantu, kas ir augstāko izglītību vai ir vismaz bakalaura/ 

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās studējošais. Vērtējamās 

kompetences balstītas uz katras amata grupas nepieciešamajām kompetencēm darba uzdevumu 

veikšanai un rezultatīvo rādītāju sasniegšanai: 
 komunikācijas un publicēšanās prasmes, kas ietver gan pētniecības metodiku, 

konferenču materiālu un zinātnisko publikāciju sagatavošanu (zinātnisko grupu 

vadītāji, vadošie pētnieki, pētnieki, zinātniskie asistenti un laboranti, kas ir augstāko 

izglītību vai ir vismaz bakalaura/ 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmās studējošie); 
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 darba plānošanas un organizēšanas prasmes, kas aptver pētniecības darba 

plānošanu (zinātniskie grupu vadītāji, vadošie pētnieki un pētnieki); 
 vadības prasmes, kas aptver spēju vadīt pētījumos iesaistītā personāla, projektu 

vadīšanu pētniecības un organizatorisko darbu, semināru un konferenču vadību 

(zinātnisko grupu vadītāji un vadošie pētnieki); 
 projektu pieteikšanas un administrēšanas prasmes, kas aptver zinātniskā pētījuma 

projekta zinātnisko vadību (zinātnisko grupu vadītāji un vadošie pētnieki).  
Izstrādātā ikgadējā darbinieku novērtēšanas sistēma zinātnisko darbinieku līmenī ietver 

iespēju identificēt perspektīvos jaunos zinātniekus jau agrā studiju līmenī, jo pirmkārt, tiek 

paredzēts vērtēt bakalaura līmenī studējošos, kas ir BMC darbinieki un veic laboranta amata 

darba pienākumus, tādējādi izvērtējot viņu spēju veikt praktisko pētniecības darbu un spēju 

sagatavot zinātniskā darba rezultatīvos rādītājus – pētniecības metodiku, konferenču un 

zinātnisko publikāciju tekstuālo un ilustratīvo materiālu. Otrkārt, ikgadējās vērtēšanas rezultātā ir 

iespējams identificēt pilnveidojamās kompetences un noteikt tās darbības, kas nepieciešamas 

perspektīvā nākamā zinātnieka turpmākai viņa talanta un karjeras attīstībai. 
Izstrādātā zinātnisko darbinieku novērtēšanas sistēma kopumā paredz individualizētu 

zinātnisko darbinieku attīstības plāna izstrādi, nākamā perioda daba uzdevumu izvirzīšanu, 

tādējādi veicinot zinātnisko darbinieku mērķtiecīgu darbu, kaskadējot BMC stratēģisko mērķu 

sasniegšanu līdz zinātniskā darbinieka līmenim. 
BMC administratīvo darbinieku ikgadēja novērtēšana ir balstīta uz administratīvā darba 

veikšanai nepieciešamo kompetenču un darba rezultātu izvērtēšanu, kas ietver: 

 darba pienākumu veikšanas kvalitatīvos un kvantitatīvos rādītājus; 
 darba pienākumu veikšanas termiņu ievērošanu; 

 disciplinētību; 

 attieksmi pret darba pienākumiem un atbildību; 
 patstāvību darba pienākumu veikšanā; 

 orientāciju uz attīstību, attieksmi un ieinteresētību jauninājumu un izmaiņu 

gadījumā; 
 ārējo un iekšējo normatīvo aktu pārzināšanu un lietošanu; 

 komunikācijas prasmes;  
 daudzpusību; 

 prasmi veikt darba pienākumus paaugstinātas spriedzes apstākļos; 

 darba plānošanu un organizēšanu; 
 vadības prasmes. 

Administratīvo darbinieku ikgadējās novērtēšanas ieviešana ļauj identificēt 

institucionālās pārvaldības attīstības kavēkļus, darba organizācijas trūkumus, izvirzīto darba 

uzdevumu izpildes apjomu un kvalitāti, kā arī izvirzīt nākamo posmu darba uzdevumus 

individuālā darbinieku līmenī, nepieciešamos kvalifikācijas celšanas vai attīstības pasākumus, 

tādējādi sekmējot kopējo institūcijas stratēģisko mērķu sasniegšanu un darbības efektivitātes 

uzlabošanu. 
Izstrādāto BMC darbinieku ikgadējo novērtēšanas sistēmu 2016.gadā plānots ieviest 

pilotprojekta veidā, lai identificētu punktus tās turpmākai pilnveidei. 
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INFRASTRUKTŪRAS UN STARPINSTITUCIONĀLĀS SADARBĪBAS 

ATTĪSTĪBA 

BMC pēdējo desmit gadu laikā ir intensīvi attīstījis un reorganizējis pētniecības 

infrastruktūru, galvenokārt izmantojot ES struktūrfondu finansējumu gan 2003.-2007. gada 
plānošanas perioda ietvaros, gan Valsts nozīmes pētniecības centru izveides procesā 2007.-2013. 
gada plānošanas periodā. Šo ieguldījumu rezultātā ir iegādātas vismodernākās molekulārās 

bioloģijas un biotehnoloģijas iekārtas un BMC laboratorijas ir piedzīvojušas nopietnus 

funkcionālus uzlabojumus. Pašlaik BMC rīcībā ir vairāk kā 9000 m2 laboratoriju telpu, kas 
aprīkotas ar standarta šūnu un molekulārās bioloģijas ekipējumu. Lai veicinātu nodrošinātu 

Valsts iedzīvotāju genoma datu bāzes izveidi, kā arī nodrošinātu genoma izpētei nepieciešamā 

aprīkojuma pieejamību Latvijas mērogā, 2005. gadā tika izveidots Latvijas Genoma centrs, kas 
līdz šim bija vienīgā centralizēti vadītā infrastruktūras servisa vienība BMC. Līdz ar to lielākā 

pētniecības infrastruktūras daļa, iekaitot dažādas iekārtas, atradās dažādu pētnieku grupu 

pārvaldībā. Pieaugot pētniecības iekārtu skaitam (it īpaši ņemot vērā daudzu iekārtu sarežģītību 

un apkalpošanas īpatnības), to uzturēšana līdzšinējā režīmā kļuva aizvien komplicētāka. Šis fakts 

tika identificēts arī 2013. gada zinātnisko institūciju izvērtēšanas procesā, kad uz laboratoriju un 

infrastruktūras servisa nepilnībām norādīja starptautiskie eksperti, kas izvērtēja mūsu institūtu.  
Tāpēc tika pieņemts lēmums veikt nopietnu infrastruktūras uzturēšanas un apkalpošanas 

principu maiņu. Jau uzsāktās infrastruktūras pārvaldības reorganizācijas galvenie principi ir šādi: 
(1) koncentrēt jau esošo ekipējumu noteiktās ISV, ļaujot optimizēt iekārtu apkalpošanā iesaistīto 

zinātnes tehnisko personālu, (2) izveidot un attīstīt katras servisa vienības centralizētas 

finansēšanas un pārvaldības modeli, tādā veidā atbrīvojot to zinātnisko grupu resursus, kuru 
pārvaldībā līdz šim atradās noteiktās iekārtas, (3) nodrošināt servisa vienības esošo darbinieku 

apmācību un tālāku profesionālo attīstību (4) izveidot zinātnisko laboratoriju telpisko 

izvietojumu maiņas plānu paredzot atvērtās telpas laboratoriju izveidi.  
Minētie principi tika aktīvi izvērtēti un diskutēti BMC Zinātniskajā padomē un SKP. 

Ņemot vērā SKP rekomendācijas, kurās īpaši tika uzsvērta centralizētas finansēšanas nozīme 

veiksmīgā un optimālā servisa vienību izveidē, 2015. gadā ir izstrādāts ISV reorganizācijas 

plāns, ietverot virkni pasākumu, kas attiecas gan uz līdz šim eksistējošām ISV, gan tām, kuru 

izveide plānota 2016. gadā. Pirmkārt, plāna ietvaros jau 2015. gadā uz Dr. Andra Dišlera vadītās 

grupas bāzes tika izveidota Rekombinanto biotehnoloģiju servisa vienība (detalizētu aprakstu sk. 

pētniecības plāna sadaļā). Otrkārt, veikta dažādu ISV ietilpstošā personāla izvērtēšana un atlase, 
un, sākot ar 2016. gadu, izveidots centralizēts finansēšanas modelis paredzot šī personāla 

atalgojumus no bāzes finansējuma vai līgumpētījumu un zinātnisko projektu netiešo izmaksu 

daļas. Ņemot vērā nepietiekamo bāzes finansējuma apjomu, ISV darbinieku finansējums 2016. 

gadā no centralizētiem līdzekļiem netiek veikts pilnā apmērā, prioritāti paredzot tieši zinātnes 
tehniskā personāla darbinieku atalgojuma nodrošināšanai. Treškārt, katras ISV ietvaros 2016. 
gadā tiek koriģēts un izstrādāts struktūrvienības īstermiņa un vidējā termiņa attīstības plāni, 
nosakot nepieciešamos līdzekļus un paredzot personāla pilnveidošanas un apmācības plānus, kā 

arī izstrādājot to servisa pakalpojumu piedāvājumu klāstu, kuri tiks piedāvāti ārzemju un 

komerciālajiem sadarbības partneriem potenciālo līgumpētījumu ietvaros. 
Jau esošajās ISV tiek realizētas vairākas izmaiņas. Pirmkārt, Genoma centrā, izvērtējot 

esošo darbinieku iesaisti un noslodzi, no centralizētiem līdzekļiem ir nodrošināts atalgojums 
diviem laborantiem, datu operatoram, koordinatoram un loģistikas speciālistam, piesaistot bāzes 

finansējumu un Valsts iedzīvotāju genoma datubāzes izveides projekta līdzekļus. Plānots 
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pilnveidot esošo pakalpojumu klāstu, kā arī izmaksu uzskaites sistēmu un tās integrāciju 

jaunizveidotajā BMC grāmatvedības un resursu vadības sistēmā. Paredzot starptautiskās 

sadarbības palielināšanos, sākot no 2017. gada, kas saistīta ar Latvijas dalību ESFRI ietvarā 

realizētajā BBMRI-ERIC infrastruktūrā, plānots piesaistīt papildus speciālistu biobanku attīstības 

jomā, izmantojot BBMRI-ERIC vai citu projektu līdzekļus. Otrkārt, Rekombinanto 
biotehnoloģiju servisa centrā paredzēts integrēt elektronu mikroskopijas servisu, pāriet uz 

centralizētu finansēšanu, nodrošinot daļēju vai pilnīgu atalgojumu kopumā pieciem cilvēkiem, 

tai skaitā mikrobioloģijas, proteīnu attīrīšanas un elektronu mikroskopijas speciālistiem. Viens 
no būtiskākajiem šī ISV uzdevumiem 2016. gada nogalē būs detalizēti izstrādāt sniedzamo 

pakalpojumu klāstu un to izmaksas, noskaidrojot zinātnisko grupu pieprasījumus, izstrādājot 

izmaksu uzskaites un sistēmu. 2016. gadā paredzēts optimizēt ISV telpisko plānojumu, 
pārvietojot hromatogrāfijas iekārtu kompleksu, tādejādi koncentrējot un optimizējot iekārtu 

izvietojumu un atvieglojot to apkalpošanu.  
Tomēr viens no būtiskākajiem sasniegumiem un nozīmīgākajiem BMC infrastruktūras 

nākotnes attīstības posmiem ir trīs jaunu IVS izveidošana. Šīs IVS savu darbību pilnā apmērā 

uzsākušas 2016. gadā. Divas no šīm IVS: Šūnu kultūru un mikroskopijas servisa centrs, kā 

arī Laboratorijas dzīvnieku servisa centrs reprezentē vienu no lielākajiem finanšu 

ieguldījumiem translācijas un personalizētas medicīnas attīstības jomā Latvijā. Abas IVS ir 

izveidotas Farmācijas un biomedicīnas VNPC realizētā ERAF projekta ietvaros un pieņemtas 

ekspluatācijā 2015. gada 21. decembrī. Tās aptver 800 m2 no jaunās Biomedicīnas tehnoloģiju 

kompleksa ēkas un ir aprīkotas ar ļoti specifisku ventilācijas un klimata uzturēšanas sistēmu. 

Kopumā no plānojuma un tehniskā nodrošinājuma viedokļa, Latvijā tām līdzvērtīga kompleksa 

nav. Plānojot šo IVS attīstību un darbību 2015.gadā tika izveidotas šo infrastruktūru vadības un 

apkalpojošā personāla sākotnējās komandas, kopumā paredzot centralizētu finansējumu 5 

darbiniekiem. Kā trešā jaunā IVS 2016. gadā tika izveidots Bioinformātikas servisa centrs, 
kura nepieciešamība BMC tika aktualizēta jau vairākus gadus iepriekš. Paredzams, ka, 

koncertējot līdzšinējo intelektuālo potenciālu šādā vienībā un izstrādājot personāla apmācību 

plānu, mums izdosies attīstīt tik būtisko bioinformātikas virzienu, kas nepieciešams praktiski 

ikviena mūsdienīga biomedicīnas projekta realizēšanai.  

INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTS 

Tālākā BMC infrastruktūras un pētniecības potenciāla attīstība ir stingri saistīta ar virkni 

būtiskiem faktoriem, (1) attīstība tiek plānota atbilstoši Latvijas Viedās specializācijas 

identificētajām prioritātēm un specializācijas jomai „Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, 

biofarmācija un biotehnoloģija”, (2) attīstības projekts tiek plānots kā turpinājums Farmācijas un 

biomedicīnas VNPC un tā ietvaros BMC veiktajiem vērienīgajiem iepriekšējā plānošanas 

perioda ieguldījumiem, (3) BMC attīstības projekta izstrādē ņemtas vērā zinātnisko institūtu 

starptautiskajā izvērtēšanā iegūtās ekspertu atziņas un SKP sniegtās rekomendācijas un (4) 

attīstība tiek plānota saskaņā ar Latvijas Infrastruktūras ceļa kartes projektā identificētajiem 

objektiem, kuru ietvaros plānota dalība ESFRI-ERIC struktūrās.  
Infrastrūktūras attīstības pamatā ir BMC mērķis izveidot Latvijā vienotu un labi 

funkcionējošu Personalizētās medicīnas, inovatīvu cilvēka un veterināro terapijas līdzekļu un 

diagnostiku izstrādes kompleksu. 
Kompleksa attīstības projekta izveides galvenie priekšnosacījumi bija: (1) precīzi 

identificēt iztrūkstošos posmus, kas kavē mūsdienīgus biomedicīnas pētījumus un ar klīnisko 
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medicīnu un sabiedrības veselības monitoringu saistīto praktisko izstrāžu veikšanu, (2) 

plānveidīgi izmantot un attīstīt līdzšinējās BMC un VNPC izveidotās infrastruktūras un 

zinātniskā potenciāla bāzi, (3) saskaņot centra izveides plānu ar sadarbības partneriem potenciālu 

tematisko klasteru izveidei, (4) nodrošināt izveidojamo infrastruktūru atbilstību starptautiskās 

sadarbības standartiem, tai skaitā ESFRI-ERIC ietvaros veidojamajām Eiropas līmeņa 

infrastruktūrām.  
Priekšizpētes rezultātā tika izvērtēta iespēja šo struktūras izvietošanai esošajās BMC 

telpās abos laboratoriju korpusos, tādējādi nodrošinot dārgas zinātniskās aparatūras un 

specializētās infrastruktūras efektīvu izmantošanu, izvairoties no nevajadzīgas to dublēšanas 

atsevišķās pētnieciskās institūcijās. Izpētes rezultātā ir tapis projekts, kas paredz maksimāli 

izmantot jauno biomedicīnas tehnoloģiju centra ēku, faktiski to veidojot par unikālu, ar 

visaugstākās līmeņa tehnoloģijām aprīkotu, atvērto servisu kompleksu, kas paralēli zinātniskai 

izpētei nodrošinās zināšanu un tehnoloģiju pārnesi un jaunu terapijas un diagnostikas līdzekļu 

izstrādi.  
Attīstības projekts ietver sevī esošo un jauno IVS aprakstu, to attīstības plānu, kā arī 

detalizētu nepieciešamo iekārtu un jaunu laboratoriju uzskaiti, ar īpašu norādi par ieguldījumiem 

no plānotā ERAF ietvaros realizētā 1.1.1.4. pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās 

specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" (turpmāk 

ERAF - 1.1.1.4.pasākums).  
Kompleksa projekta izveides procesā pamatā tiek izvirzīti vairāki pamatprincipi, kas 

nodrošinās optimālu tā izveidi, uzturēšanu un pārvaldi ar mērķi sniegt maksimālu izmantošanas 

apjomu un atdevi. (1) Kompleksā ietvertās struktūras paredzēts veidot jau esošo BMC 

infrastruktūras servisa vienību ietvaros, lai minimizētu nepieciešamos papildus ieguldījumus un 

optimāli izmantotu pārvaldīšanai nepieciešamos resursus. Pirmkārt, ēkas kompleksā jau ietilpst 

Laboratorijas dzīvnieku servisa centrs, kura telpiskas plānojums netiek mainīts, paredzot tikai 

imūndeficīto un infekciozo dzīvnieku izpētes telpu papildināšanu ar iztrūkstošo aparatūru, kā arī 

jaunāko tehnoloģiju un iekārtu iegādi vai atjaunošanu. Otrkārt, ēkas kompleksā darbojas Šūnu 

kultūru un mikroskopijas servisa centrs, kuras pārvaldībā un esošajās telpās iespējama Šūnu 

bāzēto preparātu eksperimentālas izstrādes laboratoriju attīstīšana. Treškārt, ēkas otrajā stāvā tiks 
pārcelta Genoma centra servisa vienība, kuras paspārnē līdztekus jau esošajām struktūrām tiktu 

attīstīts Nacionālās biobankas komplekss BBMRI.LV ietvaros. Ceturtkārt, paredzēta 
Eksperimentālās biotehnoloģiskās ražošanas laboratoriju izveide apvienojot to ar līdzšinējo 

Rekombinanto biotehnoloģiju servisa centru. 
Izstrādātais projekts paredz BMC pamatēkas un jaunā Biomedicīnas tehnoloģiju 

kompleksa ēku integrētu saplūšanu vienotā pētniecības centrā, nodrošinot nokļūšanu starp ēku 

pētnieciskajām laboratorijām, neizejot ārpusē. Tāpēc ERAF 1.1.1.4. pasākuma ietvaros plānots 

realizēt iepriekš izstrādāto skiču projektu, kas paredz BMC pamatkorpusa un Biomedicīnas 

tehnoloģiju kompleksa savienošanu ar virszemes pāreju. 
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Genoma centrs 

Genoma centra attīstības projekts paredz vairāku laboratoriju kompleksu izveidi:  
1) Automatizēta liela skaita bioloģisku paraugu uzglabāšanas iekārta/telpa – Biobanka, kas 

nodrošinās pilnībā automatizētu paraugu uzglabāšanas un uzskaites sistēmu, kas paredzēta 

vismaz viena miljona paraugu uzglabāšanai mīnus 110°C temperatūrā paredzot dažādu tipu 

bioloģisko paraugu, asinis, serums, plazma, audi, urīns, fēces utt. atbilstošu uzglabāšanu un 

procesēšanu. Uz šo biobanku tiks pārvietota Valsts iedzīvotāju genoma datu bāze un tā kalpos 

par Nacionālā biobanku tīkla projekta galvenā centralizētā mezgla infrastruktūru, kas 

integrējoties BBMRI-ERIC struktūrā veidos biomedicīnas pētījumu pamatresursu ar būtisku 

ietekmi Baltijas reģionā un Eiropā kopumā. ERAF 1.1.1.4. pasākuma ietvaros jaunajā 

Biomedicīnas tehnoloģiju kompleksā plānots izbūvēt biobankas telpas un uzstādīt vienu 
automatizētu paraugu uzglabāšanas iekārtu, kas paredzēta 250 000 paraugiem, paredzot līdzīgu 

paraugu uzglabāšanas iekārtu izvietošanu nākošajos biobankas attīstības posmos. 
2) Bioloģisko materiālu apstrādes laboratorijas, kas būs 2. bioloģiskās drošības līmenim 

atbilstošs komplekss un sastāvēs no atsevišķām specializētām telpām DNS un RNS izdalīšanai 

no bioloģiskajiem paraugiem, kā arī ar atsevišķu priekštelpu aprīkota specializēta telpa darbam 

ar infekciozu bioloģisko materiālu, specializētas telpas bioloģisko paraugu fasēšanai, palīgtelpa 

šķīdumu sagatavošanai un materiālu sterilizācijai, biroju telpa un noliktavas telpa reaģentu un 

materiālu uzglabāšanai. Šīs laboratorijas tiks atbilstoši savienotas ar Biobankas glabātuvi 

nodrošinot operatīvu paraugu loģistiku (deponēšanai un izņemšanai no Biobankas). Centralizētās 

materiālu izmantošanas infrastruktūras izmantošana būs pieejama visām biomedicīnā 

iesaistītajām medicīnas un pētniecības iestādēm, tai skaitā LU, RSU, PSKUS un RAKUS un 
veicinās standartizētu pieeju medicīnas nozares pētījumos. Bioloģisko materiālu apstrādes 

laboratorijām nepieciešamās telpas paredzēts izbūvēt jaunajā Biomedicīnas tehnoloģiju 

kompleksā ERAF 1.1.1.4. pasākuma ietvaros. 
3) Diagnostisko analīžu laboratoriju komplekss, kas sastāvēs no specializētām telpām 

pirmsamplifikācijas reakciju sagatavošanai, specializētas telpas pēcamplifikācijas reakciju 

sagatavošanai, kā arī telpām analītisko iekārtu izvietošanai, pagaidu paraugu uzglabāšanas 

iekārtu izvietošanai un biroju telpām. Telpiskais kompleksa plānojums paredz tā atrašanos BMC 
pamatkorpusā līdzšinējās Genoma centra telpās, lai nodrošināti analītiskajām procedūrām 

atbilstošu paraugu plūsmu 
Uz šīm laboratorijām tiks pārvietota līdzšinējā Genoma centra aparatūra, ko veido 

Latvijas mērogā unikālu ģenētikas un molekulāro analīžu veikšanai nepieciešamās iekārtas (sk. 

Genoma centra aprakstu). Papildus ERAF 1.1.1.4 pasākuma ietvaros paredzēts iegādāties (1) 
nākamās paaudzes reālā laika PCR iekārtu, lai nodrošinātu pieaugošo molekulāro analīžu apjoma 

apstrādi (2) digitālās PCR iekārtu, kas izmantojot jaunākās tehnoloģijas dos iespēju veikt 

absolūto nukleīnskābju kvantificēšanu, kas līdz šim nebija pieejama Latvijā. Šāds komplekss, 
kas būs viens no modernākajiem analītiskajiem kompleksiem Baltijā, pilnībā nodrošinās 

biomedicīnas pētniecības vajadzības Latvijas molekulārās analīzes jomā un  veiks diagnostikās 

procedūras Medicīniskās ģenētikas un molekulārās diagnostikas laboratorijas ietvaros, kas 
pateicoties specifiskās aparatūras un metodiskā nodrošinājuma esamībai molekulārajā 

diagnostikā un uzkrātajai pieredzei ģenētiskās diagnostikas jomā, var kalpot par pamatu 
daudzfunkcionālas medicīniskās diagnostikas vienības izveidošanai, radot veselības sektoram 

nepieciešamos pakalpojumus, potenciāli paredzot arījaundzimušo bērnu molekulārās 

diagnostikas iespējas, kā arī Genoma centra izstrāžu komercializēšanas iespējas citās 
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medicīniskās diagnostikas laboratorijās. Laboratorijas tiks akreditētas atbilstoši ISO-15189 
standartam medicīniskajām laboratorijām. Genoma centra modernizāciju plānots realizēt līdz 

2020. gadam. 
 

Šūnu kultūru un mikroskopijas servisa centrs 

Šūnu kultūru un mikroskopijas servisa centrs ir izvietots 2016. gada maijā atklātajā 
jaunajā Šūnu bioloģijas blokā, kas sevī ietver gan boksus zīdītāju šūnu kultivēšanai, gan 

palīgtelpas, kurās var veikt audu un šūnu paraugu apstrādi, krāsošanu un analīzi. Šūnu bioloģijas 

bloks paredzēts ne tikai BMC darbiniekiem, bet arī vieszinātniekiem un līgumpētījumu 
veikšanai.  

Lai nodrošinātu optimālu un racionālu servisa centra pārvaldi, piesaistot noteiktu jomu 

BMC speciālistus un paredzot centralizētu finansēšanas modeli, ir izveidota Šūnu kultūru un 

mikroskopijas servisa centra pārvaldes grupa pētnieces Ramonas Petrovskas vadībā. 
Šūnu kultivēšanai paredzētās telpas izveidotas kā trīs boksu komplekss, kas iekārtots 

atbilstoši BSL2 prasībām (hermētiski noslēgtas telpas bez logiem, ventilācijas pieplūde un 

nosūce caur bioloģiski drošiem filtriem, ieejas slūžu durvis nav atveramas vienlaicīgi, 

nodrošināts gaisa pārspiediens, katrs bokss aprīkots ar acu skalotāju). Nodrošināta bīstamo un 

infekciozo materiālu šķirošana (konteineri /maisi asiem priekšmetiem, plastmasai un 

šķidrumam), kurus tālāk utilizācijai nodod sertificētam uzņēmumam. Lai samazinātu infekciju 

risku, piekļuve Šūnu bioloģijas blokam ir ierobežota un elektroniskās ieejas atslēgas tiks 

izsniegtas tikai autorizētam personālam. 
Lai maksimāli samazinātu kontamināciju un infekciju risku katrā no Šūnu bioloģijas 

bloka boksiem tiks veikti no šūnu izcelsmes un pētījumu tipa atšķirīgi eksperimenti, (1) pirmajā 

boksā tiks audzētas tikai komerciālās/stabilās šūnu līnijas (šajā boksā atrodas divi CO2 
inkubatori, viens paredzēts šūnu audzēšanai hipoksijas apstākļos) (2) otrs bokss paredzēts 

cilvēka un dzīvnieku operāciju materiālu apstrādei un no tiem iegūto šūnu līniju audzēšanai (3) 

trešais bokss plānots darbam ar nepatogēnajiem vīrusiem. Katrā boksā atrodas divi lamināri, kas 

dod iespēju vienlaicīgi strādāt diviem cilvēkiem. Inversais fluorescences mikroskops ar UV 

lampu, filtriem un fotokameru, kas ļauj vizualizēt šūnu kultūras, neiznesot tās no boksa. Katrā 

telpā ir nodrošināta reaģentu glabāšana ( +4°C / -20°C) un sildīšana ūdens vannā, kā arī paraugu 

centrifugēšana. Gāzu padeve inkubatoriem notiks centralizēti, nodrošinot nepārtrauktu CO2 
plūsmu. 

Šūnu bioloģijas blokā ietilpst arī bioķīmisko analīžu laboratorija, kurā novietots plūsmas 

citometrs FACSAria un CTL Imunospot analizators. Plūsmas citometrs paredzēts gan šūnu 

raksturošanai izmantojot dažādus fluorohromus, gan arī šūnu šķirošanai frakcijās. Šīs iekārtas 

pielietošana rada iespēju ne tikai izolēt šūnas no operācijas materiāliem, bet arī sašķirot un 

audzēt tālāk nepieciešamās populācijas un kontrolēt to viendabību pasažēšanas gaitā. Savukārt 

CTL paredzēts gan neiezīmētu, gan ar fluorescenti iezīmētu šūnu pētījumiem. Ar to iespējams 

novērtēt dzīvās/beigtās un apoptotiskās šūnas, veikt klonogenitātes testu, ELISPOT, vīrusu 

neitralizācijas testu u.c. Bioķīmijas analīžu laboratorija būs aprīkota ar visu neieciešamo 

aprīkojumu audu materiāla ieslēgšanai parafīnā, griezumu veikšanai un paraugu krāsošanai 

histoķīmijas un citoķīmijas analīzēm. 
Divas no Šūnu bioloģijas bloka telpām paredzētas mikroskopijai. Vienā no tām ir 

novietoti divi fluorescences mikroskopi (gan inversais, kas dos iespēju krāsot šūnas to 
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audzēšanas platēs, gan klasiskais, kurā paraugu analīze norit uz mikroskopijas stikliņiem). Otra 
telpa paredzēta konfokālajam mikroskopam, kas tiks iegādāts ERAF 1.1.1.4 pasākuma ietvaros 
un nodrošinās šūnu struktūras padziļinātu izpēti. Iegādātā iekārta ir absolūti nepieciešama 

modernai dzīvo šūnu šūnu vizualizācijai. Tāpat šī projekta ietvaros plānots iegādāties šūnu 

vizualizācijas iekārtu dzīvu šūnu monitorēšanai reālajā laikā. Pētījumu īpatnības paredz īpašas 

prasības iekārtas izvietošanai šūnu boksu kompleksa tuvumā, nodrošinot speciālās tīro telpu 

prasības. Paredzēts iegādāties unikālu iekārtu nanodaļiņu, tai skaitā ekstracelulāro vezikulu 

skaita un izmēru noteikšanai, kas nepieciešama vienas no BMC pētniecības virzienu realizācijai. 
Šunu bioloģijas blokā ietilpst arī telpa trauku mazgāšanai, sterilizēšanai/autoklavēšanai 

un dažādu darba šķīdumu gatavošanai. Telpā atrodas autoklāvs un sterilizators, centralizēta 

attīrītā ūdens piegāde un ultratīrā ūdens sagataves aparāts. Atsevišķā kompleksa telpā atrodas 
šķidrā slāpekļa konteiners ilgstošai šūnu kultūru uzglabāšanai un saldētavas ( -20°C un -80° C ).  

Šāds telpu plānojums un iekārtu daudzveidība nodrošinās maksimāli ērtu darba vidi un 

pieejamību, kā arī praktisko palīdzību zīdītāju šūnu audzēšanas eksperimentos. Tādejādi šūnu 

boksu un iekārtu darba kvalitāti nodrošinās kvalificēts BMC personāls, kurš gan atbildēs uz 

neskaidriem jautājumiem, gan uzraudzīs iekārtu izmantošanu. Par darbu šūnu kultūru audzēšanas 

boksos būs atbildīgas R.Petrovska un E.Zandberga. Plūsmas citometra darbu nodrošinās 

L.Sadovska un K.Vaivode. CTL Imunospot analizators būs E.Zandbergas pārraudzībā. 
Šūnu kultūru un mikroskopijas servisa centrā iepriekš iegādātās, kā arī jaunizveidotās 

infrastruktūras izmantošana tiek realizēta visos BMC pētniecības virzienos. Sasniegtie rezultāti 

un attīstītās pētījumu tēmas dotas galvenokārt sekojošo zinātnisko grupu aprakstos: (1) Cilvēka 

ģenētikas un molekulārās medicīnas grupa, (2) Molekulārā mikrobioloģija un 

saimniekorganisma-patogēna mijiedarbības izpētes grupa, (3) Vēža šūnu bioloģijas grupa, (4) 
Melanomas pētniecības grupa, (5) Vēža biomarķieru un imunoterapijas izpētes grupa, (6) Vēža 

gēnu terapijas grupa, (7) Ar g-proteīnu saistīto receptoru funkcionālās izpētes grupa. 
Attīstības plāni Šūnu kultūru un mikroskopijas servisa centra ietvaros nākotnē paredz 

izveidot Šūnu bāzēto preparātu eksperimentālas izstrādes laboratoriju - LRP prasībām atbilstošu 

iekārtu kopumu, kas nodrošina šūnu bāzētu produktu izstrādes plūsmu. Eksperimentālo izstrāžu 

laboratorijas ir paredzēts izmantot šūnu bioloģijas produktu, tai skaitā cilmes šūnu, izstrādei. 

Laboratorijā paredzēts nodrošināt apstākļus, kas ir piemēroti darbam ar cilvēku un dzīvnieku 

šūnām un tas tiks lokalizēts līdzšinējās šūnu bioloģijas kompleksa telpās nodrošinot palīgtelpas 

ar ģērbtuvēm, dušām, kā arī pamat laboratoriju šūnu kultivācijai - sterila telpa darbam ar šūnu 

kultūrām (šūnu līnijām, primārajām kultūrām un to derivātiem), kas aprīkota ar atbilstošām 

iekārtām bioloģisko preparātu ražošanai, bioķīmijas laboratorija iegūto produktu kvalitātes 

pārbaudei un iekārtu izvietošanai iegūtā preparāta fasēšanai. Šīs laboratorijas izveide līdzekļu 

trūkuma dēļ tiek atlikta uz vēlāku laika posmu. 

Laboratorijas dzīvnieku servisa centrs 

Biomedicīnas tehnoloģiju kompleksa ēkā izveidots specializēts nodalīts telpu komplekss 

- Laboratorijas dzīvnieku bloks, kas tuvākajā nākotnē nodrošinās iespēju Latvijas un iespējams 

arī ārvalstu zinātniekiem veikt augsta līmeņa in vivo eksperimentus ar eksperimentālajiem 

dzīvniekiem. Laboratorijas dzīvnieku bloks ir projektēts atbilstoši LR normatīvajos aktos 

noteiktajām (LR Dzīvnieku aizsardzības likums, LR MKN Nr. 1131 un Nr. 52) un Eiropas 

Savienības prasībām. Tā izveide veikta pamatojoties uz nepieciešamību nodrošināt gan 

laboratorijas dzīvnieku labturību, gan kontrolētu un kvalificētu darbu ar laboratorijas 
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eksperimentālajiem dzīvniekiem, un šis ir pirmais šāda līmeņa in vivo izmēģinājumu centrs 

Latvijā.  
Laboratorijas dzīvnieku bloks ir strukturēts trīs funkcionāli un mikrobioloģiski atšķirīgās 

daļās, kas ir savstarpēji nodalītās un ietver: (1) telpas personālam, (2) „netīrās” telpas (krātiņu 

mazgāšanas un sagatavošanas telpas, trušu uzturēšanas un procedūru telpas) un (3) no 
specifiskiem patogēniem brīvās (specific pathogen free, SPF) telpas. Laboratorijas dzīvnieku 

bloka SPF daļa ir projektēta un veidota tā, lai ietvertu piecas savstarpēji nodalītas zonas, kurās 

gaisa pieplūde un nosūce tiek īstenota caur HEPA filtriem un rūpīgi izplānota 

zemspiedienu/pārspiedienu sistēma nodrošina katrai zonai specifiskus apstākļus. Karantīnas zona 

nepieļauj centrā ienākošo eksperimentālo dzīvnieku mijiedarbību ar jau esošajiem dzīvniekiem, 

kas mazina specifisku grauzēju slimību ieneses risku SPF daļā. Nodalītas zonas darbam ar 

klasiskajām zinātniskajos eksperimentos izmantojamajām peļu un žurku līnijām (atsevišķi 

nodalītas dzīvnieku uzturēšanas un procedūru telpas pelēm un žurkām) ļauj veikt dažādus 

eksperimentus nepieļaujot to savstarpējo mijiedarbību. Atsevišķa zona darbam ar transgēnām un 

imūndeficītām pelēm ievērojami samazina šo dzīvnieku mirstību un palielina veikto 

eksperimentu ticamību un atkārtojamību. Kontrole pār piekļuvi visam kompleksam tiks 

nodrošināta un stingri kontrolēta, izmantojot elektronisko caurlaižu karšu sistēmu.  
Laboratorijas dzīvnieku bloks ir aprīkots ar mūsdienīgām un daļēji vai pilnīgi 

automatizētām iekārtām - ir paveikta atbilstošo tehnoloģisko platformu komplektācija un telpas 

ir aprīkotas ar minimāli nepieciešamo aparatūru, kas nodrošina eksperimentālo dzīvnieku (peļu, 

žurku un trušu) uzturēšanu un eksperimentālo procedūru (tai skaitā arī ķirurģisko) veikšanu. Visu 

Laboratorijas dzīvnieku blokā izvietoto un tā darbības nodrošināšanai būtisko aprīkojumu var 

nosacīti iedalīt trīs grupās: 
(1) SPF apstākļu nodrošināšanas aprīkojums – gaisa duša ieejai SPF zonā, mobila 

krātiņu mainīšanas stacija, krātiņu sterilizācijai piemērots divdurvju caurplūdes autoklāvs, 

savstarpēji saderīgu individuāli ventilējamu peļu un žurku krātiņu, statīva un sterilā gaisa 

padeves sistēmas komplekts, krātiņu maiņas laminārs dzīvnieku introducēšanai karantīnā; 
(2) specifisku eksperimentu nodrošināšanas aprīkojums - operāciju veikšanai 

piemērota digitālā grauzēju anestēzijas sistēma, mazu eksperimentālo dzīvnieku operāciju 

galds, mazo laboratorijas dzīvnieku iemidzināšanai piemērota anestēzijas iekārta 

(eitanāzijas sistēma); 
(3) ikdienas apkopes aprīkojums - krātiņu tīrīšanas stacija, krātiņu mazgāšanas ierīce. 

Patlaban ir iesākts un aktīvi norit darbs pie Laboratorijas dzīvnieku servisa centra 
funkcionēšanas un attīstības plāna izstrādes. Ir veikta centra funkcionēšanai nepieciešamo 

kvalitātes normu izpēte, centra funkcionēšanas modeļa izveide un darbības parametru 

modelēšana, kā arī tuvākajā laikā tiks pabeigts darbs pie centra darbības menedžmenta plāna un 

standarta operāciju (procedūru) protokolu izstrādes. BMC ir reģistrēts PVD kā Veterinārās 

uzraudzības objekts (reģistrācijas apliecība Nr. AA078878, 2013. gada 15. augusts), kas dod 

atļauju institūtam izmantot dzīvniekus eksperimentālos un zinātniskos nolūkos. Līdz ar 

jaunizveidotā centra darbības uzsākšanu, tiks izveidota jauna - autonoma dzīvnieku labturības 

struktūra (līdz šim BMC kā dzīvnieku labturības organizācija iekļāvās dzīvnieku labturības 

struktūrā, ko veido BMC un Rīgas Stradiņa universitātes Eksperimentālā dzīvnieku audzētava). 

Pirms eksperimentālā darba uzsākšanas, tiks noslēgts līgums ar sertificētu uzņēmumu par 

dzīvnieku karkasu un bioloģisko atkritumu utilizāciju. 
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Laboratorijas dzīvnieku servisa centra darbība tiks nodrošināta BMC vadošās pētnieces Dr. 

biol. Zanes Kalniņas vadībā, savukārt centra darbības menedžments būs BMC vadošās pētnieces 

Dr. biol. Daces Skrastiņas pārziņā. Servisa centrā tiks nodrošināts kvalificēts personāls 

eksperimentālo dzīvnieku ikdienas aprūpes vajadzībām (vakance), kā arī BMC tiks pagarināts 

līdz šim spēkā esošais līgums ar atbildīgo veterinārārstu, savukārt par servisa centra tehnisko 
nodrošinājumu (kontrole pār temperatūru, mitrumu, apgaismojuma, ventilācijas atbilstību 

normām u.c.) atbildīgs būs BMC Inženierkomunikāciju piesaistes galvenais speciālists Jānis 

Vasariņš. Par eksperimentālo darbu veikšanu ar laboratorijas dzīvniekiem atbildīgi būs 

zinātnieki, kas ieguvuši LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošu sertifikātu 

darbam ar laboratorijas dzīvniekiem un ieguvuši atbilstošu PVD atļauju individuālam 

eksperimentam ar dzīvniekiem, kura balstīta uz Latvijas Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes 

atzinumu.  
Laboratorijas dzīvnieku servisa centrs ir tikko uzsācis savu darbību, bet neskatoties uz to 

jaunizveidotās infrastruktūras izmantošana tiek plānota visos BMC pētniecības virzienos. 

Sasniegtie rezultāti un attīstītās pētījumu tēmas dotas galvenokārt sekojošo zinātnisko grupu 

aprakstos: (1) Cilvēka ģenētikas un molekulārās medicīnas grupa, (2) Molekulārā mikrobioloģija 

un saimniekorganisma-patogēna mijiedarbības izpētes grupa, (3) Vēža šūnu bioloģijas grupa, (4) 
Melanomas pētniecības grupa, (5) Vēža biomarķieru un imunoterapijas izpētes grupa, (6) Vēža 

gēnu terapijas grupa, (7) Ar g-proteīnu saistīto receptoru funkcionālās izpētes grupa, (8) 
Strukturālās bioloģijas grupa, (9) Molekulārās virusoloģijas grupa. 

Ņemot vērā finansējuma pieejamību, ir paredzēts imūndeficīto un infekciozo dzīvnieku 

izpētes telpu papildināšana ar iztrūkstošo aparatūru, kā arī jaunāko tehnoloģiju un iekārtu 

papildināšana ERAF 1.1.1.4. pasākuma ietvaros. Pirmkārt, tiks iegādātas iekārtas, lai nodrošinātu 

pētījumu veišanu atsevišķā zonā dzīvnieku modeļiem, kas paredz infekciozu slimību izpēti 

(atbilstoši bioloģiskās drošības 2. līmenim), minimizējot iespējamo mikrobioloģiskās 

interferences risku starp dažādiem eksperimentiem: divdurvju caurplūdes tvaika autoklāvs, starta 

komplekts ar individuāli ventilējamajiem būriem, bioloģiskas drošības krātiņu maiņas stacija, 

operāciju veikšanai piemērota digitālā grauzēju anestēzijas sistēma. Otrkārt, tiks iegādātas 

iekārtas, lai nodrošinātu pētījumu veišanu atsevišķā zonā imūndeficīto dzīvnieku modeļiem: 

starta komplekts ar individuāli ventilējamajiem būriem, bioloģiskas drošības krātiņu maiņas 

stacija, operāciju veikšanai piemērota digitālā grauzēju anestēzijas sistēma. Treškārt, paredzēts 

iegādāties in vivo monitorēšanas sistēmu attēlu veidošanai dzīvos grauzējos (žurkas, peles) 

multispektra fluorescento vai bioluminiscento iezīmju detektēšanai, kā arī augstas izšķirtspējas 

rentgenattēlu iegūšanai, kas komplektēta ar iebūvētu, lietotājam drošu gāzes anestēzijas ierīci, ar 

papildus dzīvnieku ievietošanas moduli īpašas sterilitātes nodrošināšanai. Iekārta paredzēta 

izvietošanai SPF un ir absolūti nepieciešama esperimentiem vēža pētnecība un medikamentu 

piegādes monitorēšanai. 
 

Bioinformātikas servisa centrs 

Farmācijas un biomedicīnas VNPC ietvaros BMC pētnieki ir ieguvuši pieeju virknei tādu 

mūsdienīgu analītisko iekārtu kā nākamās paaudzes sekvenators, tandēma masas spektrometrs un 

molekulu kodolmagnētiskās rezonanses iekārta. Kopēja iezīme visam šim aprīkojumam ir spēja 

veikt ļoti detalizētu bioloģisko paraugu analīzi, vienlaicīgi nosakot milzīgu skaitu parametru 

katrā. Tādejādi to pielietošana pētījumos ievērojami palielina iespēju, ka tiks veikts nozīmīgs 

atklājums. Tomēr, tā kā vienlaicīgi tiek mērīts milzīgs skaits parametru, šo iekārtu izmantošanas 
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gaitā tiek radīts arī milzīgs datu daudzums, kuru apstrāde, izmantojot tradicionālos datu 

apstrādes paņēmienus, vairs nav iespējama. Tādēļ pasaules mērogā vajadzība veikt šādu 

lielapjoma datu analīzi ir radījusi pieprasījumu pēc jauna tipa speciālistiem – bioinformātiķiem 

jeb datu analītiķiem, kas specializējas bioloģiski nozīmīgu problēmu risināšanā. Šādu speciālistu 

nepieciešamību visspilgtāk raksturo fakti, ka visās pasaules vadošajās pētniecības iestādēs ir 

atrodamas struktūrvienības, kuru darbinieku pienākumos ietilpst dažādo iestādes pētniecisko 

grupu lielapjoma datu analīze, kā arī, ka visas pasaules vadošās augstskolas piedāvā 

bioinformātikas studiju programmas. Neskatoties uz nelielo laika periodu, kurā BMC pētniekiem 

ir piekļuve lielapjoma datus radošām detālanalīzes iekārtām, desmit no četrpadsmit BMC 

pētnieciskajām grupām jau izmanto vai tuvākajā nākotnē plāno izmantot šīs iekārtas savos 

pētījumos. Šobrīd katra grupa savu pētījumu ietvaros iegūto datu analīzi veic neatkarīgi, uzticot 

to kādam no grupas darbiniekiem, kurš to apgūst pašmācības ceļā, jo Latvijā netiek piedāvāta 

bioinformātiķu sagatavošanas studiju programma. Šāds, vienas iestādes ietvaros noritošs, datu 

analītiķu darbības modelis ir samērā neefektīvs, jo nenodrošina aktīvu metodisko zināšanu 

apmaiņu. Tādēļ, lai risinātu radušos situāciju, tiek plānots izveidot specializētu Bioinformātikas 

servisa centru Davida Fridmaņa vadībā. Šī nodaļa savas darbības nodrošināšanai izmantos 

Genoma centra un sadarbības iestāžu rīcībā esošās skaitļošanas jaudas un ietvers vienu 

pēcdoktorantūras pētnieku, vienu doktorantūras studentu un vienu zinātnisko asistentu. Pašreiz 
visi minētie darbinieki veic lielapjoma datu analīzi dažādu pētniecisko grupu sastāvā. Tomēr, tā 

kā neviens no tiem nav šīs jomas eksperts, BMC aktīvi piedalās dažādos ES finansētos projektos 

un projektu konkursos ar mērķi tālāk izglītot esošos darbiniekus un iegūt finansējumu 

pieredzējuša ārvalstu eksperta kā arī papildus darbinieku piesaistei. Tās minimālajā sastāvā 

Bioinformātikas servisa centru tiek plānots izveidot 2016. gada pēdējā ceturksnī. Šis servisa 
centrs savas darbības nodrošināšanai izmantos gan līdzšinējās Genoma centra un sadarbības 

iestāžu rīcībā esošās, gan Akadēmiskā tīkla piedāvātās skaitļošanas jaudas. ERAF 1.1.1.4. 

pasākuma ietvaros plānots iegādāties serveru kompleksu lielapjoma datu uzglabāšanai. 

Eksperimentālās biotehnoloģiskās ražošanas laboratorija 

Ņemot vērā līgumpētījumu, kas veltīti dažādu uz VLP bāzētu vakcīnu izstrādei, apjoma 

pieaugumam 2016. gadā ir paredzēts attīstīt Eksperimentālās biotehnoloģiskās ražošanas 

laboratorijas izveidi. Izstrādātais projekts paredz nākotne izvietot šo laboratoriju jaunajā 

Biomedicīnas tehnoloģiju kompleksā un tā sastāvēs no LRP prasībām atbilstoša telpu kopuma, 

kas paredz nodrošināt atbilstošu produktu izstrādes plūsmu, tai skaitā palīgtelpu kompleksu ar 
ģērbtuvēm, dušām, telpām trauku mazgāšanai, šķīdumu sagatavošanai un materiālu sterilizācijai, 

noliktavas telpām reaģentu un materiālu uzglabāšanai, biroja telpām, kā arī pamatlaboratorijām 

bioloģisko preparātu ražošanai - fermentācijai, bioloģiskā materiāla dezintegrācijai un pirmējai 

frakcionēšanai, preparātu ražojošo mikroorganismu uzglabāšanai, analītisko reakciju 

sagatavošanai un iekārtu izvietošanai iegūtā preparāta fasēšanai. 
Ņemot vērā akūto pieprasījumu pēc tehnoloģiju pārnesei nepieciešamās infrastruktūras, 

ERAF 1.1.1.4. pasākuma ietvaros tiek plānots iegādāties virkni biotehnoloģiskajiem procesiem 

nepieciešamās iekārtas: digitāli vadāmu un monitorējamu 4 moduļu laboratorijas bioreaktoru 
bloku, izejošo gāzu analizatoru, HPLC iekartu substrātu analīzēm, preparatīvu proteīnu 

attīrīšanas hromotogrāfijas sistēmu, mikrofluidizēšanas  iekārtu un tangenciālās filtrēšanas 

iekārtu. Iekārtas plānots izvietot līdzšinējās Rekombinanto proteīnu biotehnoloģijas servisa 

vienības ietvaros veicot telpu pielāgošanu uz doto brīdi pieejamā finansējuma ietvaros. Paralēli 
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piesaistot papildus finansējumu plānots izstrādāt tehnisko projektu Eksperimentālās 

biotehnoloģiskās ražošanas laboratorijas izveidei jaunajā Biomedicīnas tehnoloģiju kompleksā 

un atkarībā no pieejamā finansējuma realizēt tā izbūvi līdz 2018. gada nogalei.  

BMC laboratoriju telpiskā plānojuma un pārvaldes koncepta izstrāde 

Nepieciešamība mainīt BMC laboratoriju telpisko plānojumu izriet no vairākiem 

faktoriem: (1) esošo laboratoriju un to izvietojuma neatbilstība mūsdienu prasībām, kas 

identificēta zinātnisko institūtu starptautiskās izvērtēšanas laikā veiktajā ekspertu atzinumā, (2) 
nepieciešamība nodrošināt ar laboratorijas platību jaunizveidotās zinātniskās grupas, kuru 

veidošanās un attīstība jauno zinātnieku vadībā ir BMC un Latvijas zinātnes prioritāte, ņemot 

vērā faktu, ka šādas grupas sākotnēji ir mazskaitlīgas un tālākajā attīstības posmā ir pakļautas 

būtiskām zinātnieku un studentu skaita izmaiņām laika gaitā, (3) pateicoties liela apjoma 
sarežģītu iekārtu koncentrēšanai ISV ietvaros rodas iespēja standartizēt laboratorijas aprīkojumu 

padarot to pieejamu vairākām zinātniskajām grupām vienlaicīgi, tādā veidā racionāli izmantojot 

pamatlīdzekļiem atvēlētos līdzekļus un maksimāli noslogojot iegādātās iekārtas.  
Projekta izstrādes gaitā par piemērotāko tika atzīts atvērto laboratoriju koncepts, kas 

paredz: (1) biroja telpu atdalīšanu no laboratoriju platības, kas līdz šim nav realizēts lielā daļā 

BMC laboratoriju, kas atbilst labas laboratoriju prakses nosacījumiem un veicina laboratorijas 

darba drošības noteikumu ievērošanu, (2) plašas, pārskatāmas laboratoriju darba telpas radīšana, 

kas atbilst principam “viena telpa – daudzas darba vietas” un dod iespēju visracionālāk izmantot 

laboratorijas telpas, (3) funkcionālo mezglu (labierīcības, atpūtas telpas, mikrobioloģijas un 

elektroforēžu kompleksu) koncentrēšana un racionāla izmantošana. Šāds koncepts ir guvis 
atbalstu SKP, vienlaicīgi norādot uz detalizēta laboratoriju pārvaldības un apsaimniekošanas 

kārtības izstrādes nepieciešamību.  
Projekta izstrādes gaitā par piemērotākajām telpām Atvērto laboratoriju kompleksa 1. 

kārtas izveidei tika atzītas BMC pamatēkas B korpusa 1. stāva telpas, kuras, sākot ar 2016. gada 

martu, kļūst pieejamas tālākai attīstībai. Piesaistot projektētājus ir izstrādāts Atvērtā tipa 

laboratoriju kompleksa konceptuālais dizains. Kompleksā iespējams nodrošināt 42 zinātniskā 

personāla darba vietas, tai skaitā kā biroja platības, tā arī vietu laboratorijas darbiem, kas ir 
ievērojami vairāk, nekā līdzšinējais vidējais darbinieku skaits uz platības vienību BMC. Kopumā 

atvērto laboratoriju veido 162 m2 liela platība paredzot 1200 x 800 mm lielu darba galda telpu 
katram darbiniekam. Laboratorijā ir ieplānota atsevišķa palīgtelpa rutīnas mikrobioloģijas darbu 

veikšanai. Biroja telpām projekts paredz izveidot 10 atsevišķas telpas ar individuālām biroja 

darba vietām katram darbiniekam, kas ir aprīkotas ar visu nepieciešamo biroja tehniku. Projekta 

ietvaros noteiktas paredzamās būvniecības izmaksas un nepieciešamais standarta aprīkojums un 

tā cenas, kurs var mainīties atkarībā no plānotajiem BMC zinātniskajiem virzieniem 

nepieciešamo tehnoloģiju izmantošanas.  
Atvērtās laboratorijas komplekss pamatā paredzēts jaunajām pētniecības grupām un 

paredz racionālu kopējās laboratoriju platības izmantošanu. Kompleksa izveides gaitā plānots 

izstrādāt tā ekspluatācijas, uzturēšanas un izmaksu attiecināšanas noteikumus.  
Paredzamo finansiālo iespēju robežās atvērtā laboratorijas kompleksa izveide salīdzinot 

ar citām infrastruktūras attīstības minētām aktivitātēm ir noteikta zemāka prioritāte. 
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Radioloģijas laboratoriju kompleksa projekts 

Sakarā ar jaunu zāļu testēšanā un citos biotehnoloģijas un biomedicīnas pētījumos 

nepieciešamo darbu apjomu, kas paredz lielāku ar radioizotopiem iezīmētu vielu izmantošanu, 

tika izstrādāts radioloģijas laboratoriju kompleksa projekts, kas papildinās un pārveidos VNPC 

ietvaros izveidoto izotopu laboratoriju. Kompleksu veido radioloģisko laboratoriju un palīgtelpu 

kopums 58 m2 platībā, kas tiks izvietotas BMC pamatēkas B korpusa 1.stāvā, saskaņā ar Latvijas 

Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tas sastāvēs no savrupu telpu grupas ar 

vienotu ieeju, tai skaitā divdaļīgas ģērbtuves laboratorijas ietērpa pārvilkšanai, specializēta telpas 
analītisko iekārtu izvietošanai un specializētas telpas radioloģisko reakciju sagatavošanai. Pēc 

kompleksa izveides paredzēts to sertificēt darbam ar radioizotopiem, izstrādājot darba kārtības 

noteikumus, specializētas standarta operāciju procedūras un personāla apmācību saņemot 

atbilstošas atļaujas darbam ar radioizotopiem. Paredzamo finansiālo iespēju robežās Radioloģijas 
laboratoriju kompleksa izveidei salīdzinot ar citām infrastruktūras attīstības minētām aktivitātēm 

ir noteikta zemāka prioritāte, ko iespējams realizēt BMC regulāri notiekošās telpu renovācijas 

procesa ietvaros. 
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Plānotie ieguldījumi iekārtu iegādei no ERAF ietvaros realizētā 1.1.1.4. pasākuma "P&A 

infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju 

institucionālās kapacitātes stiprināšana" 

Iekārtas 

nosaukums  

Aptuvenā 

cena 
EUR/ 

bez PVN 

Apraksts un iegādes pamatojums 

Iespējamais 

iekārtas 

modelis 
(ražotājs) 

Šūnu kultūru un mikroskopijas servisa centrs 

Konfokālās 

mikroskopijas 
sistēma ar 

akustiskiem 
filtriem fiksētu 

un dzīvu šūnu 

analīzei 

497 000 

Iekārta paredzēta mūsdienīgu šūnas bioloģijas 

eksperimentu veikšanai, šūnā notiekošo 

procesu mijiedarbības pētījumiem. Iekārta ir 

piemērota dzīvu šūnu analīzei, nodrošinot 

optimālus apstākļus ilgstošai šūnu 

monotorēšanai, kas nav iespējams citur 

Latvijā. Iekārtu iespējams uzstādīt tikai 

atbilstoši aprīkotā Šūnu bioloģijas bloka tīrajās 

telpās, kuras nodrošina Biomedicīnas 

tehnoloģiju komplekss.   

Leica 
SP8AOBS 
Flexible 

Supply Unit 
AOBS 
(Leica) 

Dzīvu šūnu 

vizualizācijas 

iekārta reālā 

laikā 

126 800 

Dzīvu šūnu vizualizācijas iekārta, kas dod 

iespēju novērotu šūnu augšanu reālā laikā.  

Piemērota šūnu proliferācijas, migrācijas, 

citotoksicitātes, sfēru veidošanās testu, kā arī 

fluorescenci iezīmētu proteīnu ekspresijas un 

translokācijas novērošanai. Uzņem augstas 

izšķirtspējas attēlus un video. Iekārtu 

iespējams uzstādīt tikai atbilstoši aprīkotā 

Šūnu bioloģijas bloka tīrajās telpās, kuras 
nodrošina Biomedicīnas tehnoloģiju 

komplekss. 

BioSpa Live 
Cell Imaging 

System 
(BioTek) 

Nanodaļiņu 

analizators 
56 600 

Iekārtu nanodaļiņu, tai skaitā ekstracelulāro 

vezikulu, skaita un izmēru (diametrs, tilpums) 
noteikšanai. Spēj detektēt un kvantificēt 

nanodaļiņas no 10 līdz 2000 nm izmērā. 

Pamatelements ekstracelulāro vezikulu 

pētniecībā. Analoga iekārta Latvijā nav 

pieejama. 

NanoSightNS
300 

(Malvern) 

Laboratorijas dzīvnieku servisa centrs 

Mazu 
dzīvnieku 

anestēzijas 

sistēma 

14 500 

Operāciju veikšanai piemērota digitālā 

grauzēju anestēzijas sistēma, nodrošina drošu 

un kalibrētu anestēzijas gāzes izoflurāna 

padevi. Šī iekārta paredzēta darbam ekskluzīvi 

ar imūndeficītiem dzīvniekiem, nodrošinot 

augsta standarta prasību izpildi zinātiskajiem 
eksperimentiem, kas ietver ķirurģisku 

iejaukšanos, un tādējādi nav izmantojama citās 

tīrtelpās.  

SomnoSuite
® Small 

Animal 
Anesthesia 

System (Kent 
Scientific) 
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Automatizēta 

sterila gaisa 
padeves 
sistēma 

koplektēta ar 

60 individuāli 

ventilējamiem 

grauzēju 

krātiņiem 

22 300 

Minimālais starta komplekts ar individuāli 

ventilējamajiem būriem vivārija imūndeficīto 

dzīvnieku blokā. Imūndeficīto dzīvnieku 

izmitināšanai paredzēta moderna individuāli 

ventilējamo krātiņu sistēma, kas nodrošina 

ievērojamu mikrobioloģisko kontroli (novērš 

iespējamo infekciozo aģentu piekļuvi 

dzīvniekiem ar pazeminātu imūno statusu) un 

augsti standartizētus dzīvnieku turēšanas 

apstākļus. Šāda sistēma arī nodrošina 

augstākus produktivitātes rādītājus 

imūndeficīto dzīvnieku pavairošanas 
gadījumā. Šis aprīkojums izmantojams tikai 

norādītājās tīrtelpās.  

Air handling 
unit 

Smartflow 
with fully 
assembled 

rack (AERO 
60), 60 

GM500 IVC 
cages 

(Tecniplast) 

Bioloģiskas 

drošības 

laminārs 
18 400 

Šis aprīkojums ir neaizvietojams un 

nepieciešams procedūrām ar imūndeficītiem 

dzīvniekiem, kā arī krātiņu maiņai. 

Izmantojams tikai norādītājās tīrtelpās. 

Biosafety 
cabinet BS60 
(Tecniplast) 

Divdurvju 
tvaika 

autoklāvs 
39 000 

Obligāts priekšnoteikums 2. biodrošības 

līmeņa/infekciozo aģentu telpu funkcionēšanai 

- lai pasargātu laboratorijas dzīvnieku bloka 

tepas un cilvēkus no potenciālas infekciozo 

aģentu izplatības, viss inficētais materiāls arā 

no šīm specializētajām telpā izkļūst tikai caur 

divdurvju atoklāvu, izejot sterilizācijas 

procesu. Autoklāvs tiks iebūvēts iepriekš 

paredzētā starpsienā, kas savieno infekciozo 

aģentu telpas ar vivārija mazgātuves telpu. 

Pass through 
steam 

autoclave, 
UNISTERI 
HP 636-2 

(BMT 
Medical 

Technology) 

Automatizēta 

sterila gaisa 
padeves 
sistēma 

koplektēta ar 

60 individuāli 

ventilējamiem 

grauzēju 

krātiņiem 

22 300 

Minimālais starta komplekts ar individuāli 

ventilējamajiem būriem vivārija 2. biodrošības 

līmeņa/infekciozo aģentu telpu 

funkcionēšanai. Dzīvnieku izmitināšanai 

paredzēta moderna individuāli ventilējamo 

krātiņu sistēma, kas nodrošina ievērojamu 

mikrobioloģisko kontroli (būtiski novērš 

infekciozo aģentu izplatīšanos uz citām 

vivārija telpām) un augsti standartizētus 

dzīvnieku turēšanas apstākļus. Šāda sistēma 

nodrošina arī dzīvnieku eksperimentu 

standartizēšanu. Šis aprīkojums izmantojams 

tikai norādītājās tīrtelpās.  

Air handling 
unit 

Smartflow 
with fully 
assembled 

rack (AERO 
60), 60 

GM500 IVC 
cages 

(Tecniplast) 

Bioloģiskas 

drošības 

laminārs 
18 400 

Šis aprīkojums ir neaizvietojams un 

nepieciešams procedūrām ar inficētiem 

dzīvniekiem un krātiņu maiņai, lai novērstu 

infekciozo aģentu izplatību un apdraudējumu 

darbiniekiem (atbilstoši biodrošības 2. 

līmenim). Šis aprīkojums izmantojams tikai 

norādītājās tīrtelpās. 

Biosafety 
cabinet BS60 
(Tecniplast) 
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Mazu 
dzīvnieku 

anestēzijas 

sistēma 

14 500 

Operāciju veikšanai piemērota digitālā 

grauzēju anestēzijas sistēma, nodrošina drošu 

un kalibrētu anestēzijas gāzes izoflurāna 

padevi. Šī iekārta paredzēta darbam ekskluzīvi 

ar inficētiem dzīvniekiem, nodrošinot augsta 
standarta prasību izpildi zinātiskajiem 

eksperimentiem, kas ietver ķirurģisku 

iejaukšanos, un tādējādi nav izmantojama citās 

tīrtelpās.  

SomnoSuite
® Small 

Animal 
Anesthesia 

System (Kent 
Scientific) 

In-vivo attēlu 

veidošanas 

sistēma maziem 

dzīvniekiem 

333 000 

In-vivo attēlu veidošanas sistēma (In vivo 

imaging system - IVIS) - optisko attēlu 

veidošanai dzīvos grauzējos (žurkas, peles) 

multispektra fluorescento un bioluminiscento 
iezīmju detektēšanai, kā arī augstas 

izšķirtspējas rentgenattēlu iegūšanai. 
Komplektēta ar iebūvētu, lietotājam drošu 

gāzes anestēzijas ierīci, 360 grādu rotēšanas 

moduli pilnvērtīgai attēla iegūšanai. Sistēmā 

iekļauts papildus dzīvnieku ievietošanas 

modulis īpašas sterilitātes nodrošināšanai 

nepieciešamības gadījumā (darbam ar 

imūndeficītiem dzīvniekiem). Šī iekārta būs 

pirmā šāda tipa iekārta Latvijā un tā ir 

neaizvietojama modernu dzīvnieku 

eksperimentu realizēšanā, jo ļauj novērot 

procesu (slimības) attīstību dzīvniekā ilgā 

laika posmā, kā arī būtiski samazina 

eksperimentos izmantojamo dzīvnieku skaitu. 

Šīs iekārtas izmatošana dos iespēju veikt 

augstas klases zinātniskos eksperimentus, 

dodot iespēju attīstīt vienlaikus vairākus BMC 

zinātniskos virzienus. 

In-Vivo 
Xtreme II 
(Bruker) 

Genoma centrs 

Iekārta Liela 

skaita 
bioloģisko 
paraugu 

uzglabāšanai 

šķidrā slāpekļa 

tvaikos 

390 000 

Iekārta paredzēta biobankas attīstībai 

nodrošinot vairāk kā 250 000 no cilvēkiem 

iegūtu bioloģisko paraugu uzglabāšanu. 

Iekārta ir pilnībā automatizēta nodrošinot 

nevainojamu temperatūras režīmu, kas 

nepieciešams paraugu kvalitātes saglabāšanai. 

Nodrošina ātru paraugu piejamību pētījumiem. 

Iekārtai van analogu Latvijā. Iekārta paredzēta 

izmantošanai ESFRI infrastruktūras BBMRI-
ERIC ietvaros veidotajai nacionālajai 

biobankai un varēs nodrošināt Latvijā esošo 

biobanku paraugu uzglabāšanas vajadzības.   

Hermetic 
storage 

HS200M 
(Askion) 

Reālā laika 

PĶR iekārta 
139 200 

Iekārta paredzēta dažādām molekulārām 

analīzēm, izmantojot realā laika PCR. 

Nodrošina analīžu veikšanu 4 dažādos plašu 

formatos. Nepieciešama, lai aizstātu 

novecojušas vai bojātas esošās PCR iekārtās, 

kuras nespēj nodrošināt nepieciešamo paraugu 

analīzes plūsmu un musdienīgu 

QuantStudio 
7 Flex RT-

PCR system 
(ThermoFish

er) 
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kvalitāti/apjomu.  

Digitālā PĶR 

iekārta 
65 000 

Iekārta paredzēta nukleīnskābju 

kvantificēšanai bez relatīvos salīdzinājumus 

izmantošanas nosakot tiešu t precīzu 

specifisko molekulu skaitu paraugā. Šādas 

iekārtas iegāde nodrošinātu somatisko 

mutāciju detektēšanu audzēju audos un 

bioloģiskajos šķidrumos, kā arī siegtu iespēu 

veikt absolūtu gēnu ekspresijas kvantificēšanu 

bioloģiskajos šķidrumos un vīrusu slodzes 

noteikšanu. Analoga iekārta Latvijā nav 

pieejama.  

QuantStudio 
Digital PCR 

system 
(ThermoFish

er) 

Rekombinanto biotehnoloģiju servisa centrs 

4 moduļu 

laboratorijas 
bioreaktors  

45 800 

Iekārta nepieciešama rekombinantu 

biotehnoloģisko procesu izstrādei, 

optimizācijai, mērogošanai un nelielu partiju 

vakcīnu uzražošanai. Nepiečiešama 

tehnoloģiju pārneses procesa nodrošināšanai 

BMC speciālos apstākļos. 

Laboratory 
bioreactor 

system EDF-
1.1 

(Biotehniskais 
centrs) 

Izejošo gāzu 

analizators  
6 000 

Aprīkojums nepieciešams biotehnoloģisko 

procesu optimizācijai, un tam jādarbojas 

sasaistē ar fermentācijas iekārtām vienota 

tehnoloģiju pārneses procesa nodrošināšanai 

BMC speciālos apstākļos. 

Gas 
analizator 
BlueInOne 
Ferm for 
outgoing 
(exhaust) 

gases 
(Biotehniskais 

centrs) 

HPLC kolonnu 
komplekts 

fermentācijas 

produktu un 
substrātu 

analīzēm 

20 000 

Aprīkojums nepieciešams biotehnoloģisko 

procesu optimizācijai, un tam jādarbojas 

sasaistē ar fermentācijas iekārtām vienota 

tehnoloģiju pārneses procesa nodrošināšanai 

BMC speciālos apstākļos. 

Set of HPLC 
columns for 
analysis of 

fermentation 
products and 

substrates 
(Biotehniskais 

centrs) 

Tangenciālās 

filtrēšanas 

iekārta 
30 000 

Iekārta rekombinanto proteīnu un vakcīnu 

attīrīšanas procesu izstrādei, optimizācijai un 

mērogošanai. Nepiečiešama tehnoloģiju 

pārneses procesa nodrošināšanai BMC 

speciālos apstākļos. 

Crossflow 
filtration 

equipment 
(GE 

Healthcare) 

Mikrofluidizēša

nas iekārta 
50 000 

Iekārta rekombinanto mikroorganismu šūnu 

sagraušanas procesu izstrādei, optimizācijai un 

mērogošanai, kas savietojama ar 

rūpnieciskajām iekārtām. Nepiečiešama 

tehnoloģiju pārneses procesa nodrošināšanai 

BMC speciālos apstākļos 

Cell 
disintegration 
system with 
microfluidizi
ng principle 
(Microfluidic) 

Proteīnu 

attīrīšanas 

augstspiediena 
hromatogrāfija

s sistēma 

20 000 

Iekārta paredzēta proteīnu attīrīšanai. 

Nepieciešama, lai nodrošinātu pieaugošos 

rekombinanto proteīnu attīrīšanas apjomus 

BMC.  

AKTA FPLC 
Chromatogra
phy System 

(GE 
Healthcare) 
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Bioinformātikas servisa centrs 

Modulāra datu 

uzglabāšanas 

un skaitļošanas 

saitēma 

50 000 

Iekārta nepieciešama, lai nodrošinātu no BMC 

ricībā esošo analītisko sistēmu iegūto liela 

apjoma datu uzglabāšanu un analīzi. Sakarā ar 

pasākumiem, kas nodrošina cilvēka genoma 

analīzes rezultātā iegūto datu drošu 

uzglabāšanu iekārtai jābūt lokalizētai BMC un 
jābaut aprīkotai ar īpašām aizsardzības 

sistēmām.  

Rack Server 
(example - 
PowerEdge 
R830 Rack 
Server), un 

Networ Data 
storage center 

KOPĀ EUR 

/bez PVN 1 978 800  
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Plānotie ieguldījumi būvniecībai no ERAF ietvaros realizētā 1.1.1.4. pasākuma "P&A 

infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju 

institucionālās kapacitātes stiprināšana" 

Objekts  

Aptuvenā cena 

EUR/ bez PVN 
(ieskaitot 

projektēšanu 

un 
būvuzraudzību) 

Apraksts un būves/rekonstrukcijas pamatojums 

Virszemes 
pāreja, kas 

savieno BMC 
pamatkorpusu 

un 
Biomedicīnas 

tehnoloģiju 

kompleksu 

120 000 

Nepieciešama, lai nodrošinātu BMC pamatēkas un jaunā 

Biomedicīnas tehnoloģiju kompleksa ēku integrētu 

saplūšanu vienotā pētniecības centrā, nodrošinot 

nokļūšanu starp ēku pētnieciskajām laboratorijām, 

neizejot ārpusē. Nodrošina šūnu un biobankas preparātu 

drošu pārvietošanu no servisa centriem un pētniecības 

laboratorijām. 

Biobankai un 
bioloģisko 

materiālu 

apstrādes 

laboratorijām 

nepieciešamo 

telpu izbūve 

337 074 

Paredzēta liela skaita bioloģisku paraugu uzglabāšanai, 

nodrošinās pilnībā automatizētu paraugu uzglabāšanas 

un uzskaites sistēmu.  Kalpos par Nacionālā biobanku 

tīkla projekta galvenā centralizētā mezgla infrastruktūru, 

kas integrējoties BBMRI struktūrā veidos biomedicīnas 

pētījumu pamatresursu ar būtisku ietekmi Baltijas 

reģionā un Eiropā kopumā.  Bioloģisko materiālu 

apstrādes laboratorijas, kas būs 2. bioloģiskās drošības 

līmenim atbilstošs komplekss un sastāvēs no atsevišķām 

specializētām telpām DNS un RNS izdalīšanai no 

bioloģiskajiem paraugiem, kā arī ar atsevišķu priekštelpu 

aprīkota specializēta telpa darbam ar infekciozu 

bioloģisko materiālu, specializētas telpas bioloģisko 

paraugu fasēšanai, palīgtelpa šķīdumu sagatavošanai un 

materiālu sterilizācijai, biroju telpa un noliktavas telpa 
reaģentu un materiālu uzglabāšanai. Šīs laboratorijas tiks 

atbilstoši savienotas ar Biobankas glabātuvi nodrošinot 

operatīvu paraugu loģistiku (deponēšanai un izņemšanai 

no Biobankas). Centralizētās materiālu izmantošanas 
infrastruktūras izmantošana būs pieejama visām 

biomedicīnā iesaistītajām medicīnas un pētniecības 

iestādēm 
KOPĀ EUR 

/bez PVN 
457 074 
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STARPINSTITUCIONĀLĀS SADARBĪBAS ATTĪSTĪBA 

Lai nodrošinātu Latvijā augstu zinātnisko pētījumu un studiju līmeni biomedicīnā, tai 

skaitā ģenētikā, molekulārajā un šūnu bioloģijā un rekombinantu biotehnoloģijā, BMC ir 

vienojies ar LU par nepieciešamu stiprināt un racionalizēt sadarbību, veicot BMC reorganizāciju 

par LU atvasinātu publisku personu ar šādam statusam atbilstošu juridisko un finansiālo 

patstāvību. Puses ir vienojušās par kopēju mērķsadarbības programmu, 2015. gada 21. decembrī 

noslēdzot partnerības līgumu SL/15/4 un paredzot šādai sadarbībai pieejamus valsts budžeta un 

ES struktūrfondu finanšu līdzekļus, akadēmiskā un zinātniskā personāla piesaistes veidus kopējo 

uzdevumu veikšanai un pētniecības infrastruktūras izmantošanas principus. BMC īstenotie 

pētniecības virzieni atbilst LU Bioloģijas fakultātes un Medicīnas fakultātes profilam, un BMC 

jau nodrošina šo fakultāšu mācību bāzes funkcijas bakalaura, maģistra un doktora studiju līmenī.  
Tāpat BMC plāno attīstīt un stiprināt starpinstitucionālo darbību divos virzienos, 

balstoties uz līdzšinējo sadarbības praksi, ņemot vērā VNPC izveidotās infrastruktūras un 

attīstības perspektīvas, kā arī potenciālo dalību vienotos Eiropas infrastruktūras konsorcijos un 

Horizon 2020 aktivitātēs. 
Pirmkārt, turpinot ilgstošo veiksmīgo sadarbības vēsturi dažādos fundamentālos un 

pielietojamos projektos, kā arī ņemot vērā Farmācijas un biomedicīnas VNPC ietvaros izveidoto 
infrastruktūru, sadarbībā ar OSI plānots izveidot un attīstīt Struktūrbioloģijas centru. Šāda 

centra attīstība izriet no augsta līmeņa sasniegumiem BMC un OSI zāļu mērķu identificēšanas, 

raksturošana un jaunu farmakoloģisko preparātu dizaina jomās. Lai veicinātu šī virziena 

turpmāko attīstību, BMC plāno izvērtēt iespēju izveidot Struktūrbioloģijas servisa vienību, kurā 

bez līdz šim veiksmīgi attīstītajām proteīnu kristalogrāfijas un rentgena analīzes tehnoloģijām un 

iekārtām tiks izvērtēta iespēja ieviest jauno, bet ārkārtīgi progresīvo elektronkriomikroskopijas 
tehnoloģiju proteīnu un proteīnu-medikamentu kompleksu analīzei, kas dotu iespēju analizēt 

daudzus aktīvos savienojumus un zāļu mērķus, tai skaitā receptorus, kuru analīze līdz šim nav 

bijusi iespējama. Šāda centra radīšana veicinātu Latvijas dalību ESFRI-ERIC aktivitātēs EU-
OPENSCREEN un INSTRUCT. Centra izveide ir likumsakarīgs tālākas Farmācijas un 

biomedicīnas VNPC attīstības posms. Starp BMC un OSI ir noslēgts savstarpējās sadarbības 

līgums, kura ietvaros plānots veikt turpmākos sadarbības posmus. Ir izstrādāts potenciāls modelis 

tālākai VNPC attīstībai, kas paredz izveidot iesaistīto institūciju pārstāvju veidotu zinātnisko 

padomi, kas koordinētu gan turpmāko VNPC infrastruktūras attīstību, gan esošās infrastruktūras 

izmantošanu un kopējos pētījumus un potenciālo komercializējamo produktu izstrādi. 
Otrkārt, nolūkā konsolidēt biomedicīniskos, biofarmācijas un klīniskos pētījumus Latvijā, 

BMC piedāvā izveidot Personalizētās medicīnas konsorciju, kas apvienotu šajās jomās 

strādājošās zinātniskās institūcijas un to atbilstošās struktūrvienības. Šāds konsorcijs atbilst 
Latvijas Viedās specializācijas definētajām prioritātēm un jomām un sakrīt ar Eiropas Padomes 

virzītu iniciatīvu par personalizētās medicīnas attīstību ES dalībvalstīs. Konsorcijā tiktu 

apvienotas atsevišķas uz zinātniskās ekselences pamata izvēlētas BMC, OSI, LU, RSU, PSKUS 
un RAKUS pētnieku grupas. Infrastruktūras izmantošanas jomā šāds konsorcijs balstītos uz 

Farmācijas un biomedicīnas VNPC un Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas VNPC 
bāzes. Konsorcija potenciāla apzināšana dotu iespēju lemt arī par dalību citās ESFRI-ERIC 
struktūrās, kā piemēram EATRIS. Konsorcijs varētu apvienot divu VNPC potenciālu un radīt 

modeli tālākai VNPC attīstībai, papildinot augstāk minēto Farmācijas un biomedicīnas VNPC 
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ideju par institūciju pārstāvju veidotu zinātnisko padomi kā galveno koordinējošu elementu 

turpmākai infrastruktūras un pētniecības projektu attīstīšanas platformai. Kopējā Personalizētās 

medicīnas konsorcija stratēģijas izstrāde un atbilstošo līgumu slēgšana iespējama, piesaistot 

zinātnisko institūciju un nākamā plānošanas perioda (2014.–2020. gads) ES struktūrfondu 

līdzekļus. 
Treškārt, Nacionālais biobanku tīkls ir viena no aktivitātēm, kas būtiski veicinātu 

medicīnas attīstību Latvijā. Projekta ietvaros tiktu attīstītas vairākas šāda tīkla pamatstruktūras: 

centralizēta paraugu apstrādes, uzglabāšanas un izsniegšanas infrastruktūra, vienotu laboratorijas 

un datubāzu informācijas menedžmenta sistēma, kā arī personāla apmācības centrs. BMC ir 
uzņēmies Nacionālā biobanku tīkla koordinēšanu Latvijā darbojoties kā Nacionālais 

kontaktmezgls. Ir definēti pasākumi, kas ir nepieciešami Latvijas iesaistīšanās nākamajā BBMRI 
attīstības posmā ERIC ietvaros, izveidotas trīs darba grupas, kas aktīvi koordinē biobanku 
izveides modeli un tā funkcionēšanu Latvijā. BMC ir izstrādājis vienotu biobanku infrastruktūras 

attīstības plānu Latvijā un ir gatavs to apspriest ar zinātniskajām institūcijām, kas plāno biobanku 

attīstību savās stratēģijās, tai skaitā LU un RSU. 
Lai veicinātu vienotu un koordinētu zinātniskās infrastruktūras attīstības stratēģijas 

izveidi Latvijā, BMC ir identificējis kompetences, kuru ietvaros, līdzīgi kā biobanku attīstības 

jomā, BMC var kalpot kā nacionālais koordinators, sniedzot konsultācijas citām institūcijām 

infrastruktūras iegādes jomā, lai novērstu iespējamo pārklāšanos un veicinātu atbilstošu iekārtu 

iegādi, organizētu apmācības un piedāvātu infrastruktūras pakalpojumus. BMC jau tuvākajā 

laikā plāno uzsākt sadarbības darba grupu izveidi zemāk norādītajās jomās. BMC piedāvā šādus 
darba grupu uzdevumus: (1) apkopot informāciju par katras iesaistītās institūcijas plāniem 

infrastruktūras jomā, (2) apkopot informāciju par jau esošiem infrastruktūras objektiem un 

iekārtās Latvijā (iespējams izmantojot UseScience servisu), (3) izstrādāt racionālu infrastruktūras 

izmantošanas un attīstīšanas plānu, lai novērstu iespējamo pārklāšanos, (4) izstrādāt kvalitātes un 

drošības kritērijus, kā arī plānu to ievērošanai atbilstošajās jomās, (5) organizēt personāla 

apmācību darbam ar infrastruktūru, (6) nodrošināt centralizētus publicitātes pasākumus ar mērķi 

piesaistīt industrijas un ārzemju partnerus infrastruktūras izmantošanai. 
BMC identificētās kompetences koordinētai zinātniskās infrastruktūras attīstības 

nodrošināšanai Latvijā: 
1. Ar genoma analīzi saistītā infrastruktūra (iespējamie sadarbības partneri BIOR, 

LU, RSU, SILAVA, LLU, DU u.c.). Genoma centrs jau vairāk kā 10 gadus nodrošina 

genotipēšanas un sekvenēšanas pakalpojums daudzām no minētajām institūcijām. Piemēram, 

tādā komplicētā jomā kā Nākamās paaudzes sekvenēšana, BMC sadarbībā ar BIOR piedāvā 

izveidot NGS sekvenēšanas infrastruktūru, kas ar jau esošajām abu institūciju iekārtām spētu 

nodrošināt visas Latvijas vajadzības šinī jomā. 
2. Rekombinantu biotehnoloģijas un struktūrbioloģijas infrastruktūra (iespējamie 

sadarbības partneri OSI, LU, RTU, LLU u.c.) 
3. SPF dzīvnieku laboratorijas infrastruktūra (iespējamie partneri OSI, BIOR, LU, 

RSU, LLU u.c.) 
Tāpat BMC ir gatava līdzdarboties līdzīgās darba grupās citās jomās kā bioinformātika, 

šūnu kultūras un mikroskopija utt. 
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IZGLĪTĪBA UN PUBLICITĀTE 

SADARBĪBA AR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM 

Plāns BMC integrācijai apmācības procesa organizēšanā augstākās izglītības iestādēs  

BMC ir ilggadēja pieredze studiju procesa organizēšanā visos augstākās izglītības 

līmeņos. BMC zinātniskos pētījumus un izstrādes var apvienot piecus tematiskos blokos: (1) 
Cilvēka ģenētika un slimību molekulārie mehānismi, (2) Ļaundabīgo audzēju pētījumi, (3) 
Biotehnoloģija un strukturālā bioloģija, (4) Molekulārā mikrobioloģija un virusoloģija, (5) 
Molekulārā farmakoloģija un zāļu mērķobjekti, kas lielā mērā nosedz daudzas bioloģijas, 

dzīvības zinātnes un biomedicīnas jomas un, ņemot vērā, ka BMC speciālisti ir labākie šo 

virzienu eksperti Latvijā, ir likumsakarīga viņu iesaistīšana studiju procesos un BMC kļūšana par 

galveno studentu praktisko darbu izstrādāšanas vietu Latvijā atbilstošajās jomās. Šim nolūkam ir 

jāizstrādā tuvākā laika un vidējā termiņa sadarbības programma, tās juridiskais un finansiālais 

nodrošinājums, paredzot šādai sadarbībai pieejamus valsts budžeta un ES struktūrfondu finanšu 

līdzekļus, akadēmiskā un zinātniskā personāla piesaistes veidus kopējo uzdevumu veikšanai un 

pētniecības infrastruktūra izmantošanas principus. Dotais plāns satur detalizētu sadarbības 

programmu, kas ietver studiju procesa un praktisko darbu izstādes organizēšanu sadarbībā ar LU, 
ar kuru BMC 2015. gada decembrī ir noslēdzis sadarbības līgumu. Līdzīgi sadarbības modeļi 

izmantojot plānā definētos kritērijus un izveidotos studiju kursus, kā arī praktisko darbu tēmas ir 

realizējamas arī sadarbībā ar citām universitātēm.  
BMC tematika atbilst LU pašreizējās struktūras Bioloģijas fakultātes un Medicīnas 

fakultātes profilam, un BMC jau šodien izpilda šo fakultāšu mācību bāzes funkcijas gan 

bakalaura, gan maģistra un doktora studiju līmenī, tāpēc ir likumsakarīga turpmākās sadarbības 

ar LU precīza definēšana. Sadarbībā ar LU tiks ievēroti sekojoši principi: 
1) BMC funkcionāli iekļaujas LU Doktora studiju centra sastāvā un izpilda savam 

zinātnes profilam atbilstošu studiju programmas uzdevumus: teorētiskie kursi un 

doktorantūras eksperimentālais darbs; 
2) BMC personāls tiek iekļauts atbilstošo LU promocijas padomju sastāvā; 
3) Visu līmeņu LU studenti var izstrādāt savus kursa, bakalaura, maģistra un doktora 

darbus izmantojot BMC mācību bāzi, t.sk. BMC zinātniskā personāla vadībā; 
4) LU studenti var tikt iesaistīti kā dalībnieki nacionālo un starptautisko pētniecības 

projektu izpildē BMC, par to saņemot atalgojumu no projekta līdzekļiem; 
5) Iespēju robežās, pēc atsevišķas vienošanās LU sniedz finansiālu un materiālu atbalstu 

BMC par studentiem, kuri LU studiju programmu ietvaros izstrādā bakalaura, maģistra 

vai doktora darbus BMC; 
6) LU veicina BMC zinātnieku iesaisti LU akadēmiskā personāla sastāvā (uz pilnu vai 

daļēju slodzi). 
 

Sadarbība bakalauru un maģistru līmeņu studiju kursu pasniegšanā 

Visplašākā sadarbība BMC šobrīd ir ar LU Bioloģijas fakultāti. Molekulārās bioloģijas 

katedras vadītājs ir prof. Kaspars Tārs, kurš ir arī BMC vadošais pētnieks un studiju direktors. 

Darba attiecībās ar Molekulārās bioloģijas katedru ir arī vairāki citi BMC darbinieki – BMC 
direktors, asociētais profesors Jānis Kloviņš, BMC zinātniskā direktore, asociētā profesore Aija 

Linē, BMC pētniece, docente Vita Rovīte, BMC vadošā pētniece, docente Zane Kalniņa un BMC 
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pētniece, lektore Ilona Mandrika. Sadarbība tiek paplašināta arī ar citām LU fakultātēm, īpaši 

Medicīnas fakultāti. Šobrīd BMC darbinieki ir atbildīgi par sekojošiem LU bakalaura un 

maģistra līmeņu studiju kursiem: 
LU bioloģijas fakultātē, bakalauriem: 

 Vispārīgā bioloģija. Ievads šūnas bioloģijā (BiolP054, prof. K. Tārs) 
 Bioķīmija I (Biol2181, prof. K. Tārs, lekt. I. Mandrika) 

 Bioķīmija II (Biol2185, prof. K. Tārs, doc. V. Rovīte, lekt. I. Mandrika) 

 Instrumentālās metodes bioloģijā (Biol3002, prof. K. Tārs, lekt. I.Mandrika, vad. 

pētn. V. Ose-Klinklāva, asistenti G. Kalniņš, J. Leitāns, L. Sadovska, A. Roga, 

L.Zepa, I. Silamiķelis) 
 
LU bioloģijas fakultātē, maģistriem: 

 Ģenētikas pielietojamie aspekti (Biol5161, prof. K. Tārs, asoc. prof. J. Kloviņš, 

vad. pētn. A. Zeltiņš, pētn. U. Bērziņš) 
 Attīstības bioloģija (Biol5064, doc. V. Rovīte) 

 Imunoloģija II (Biol5036, asoc. prof. A. Linē, doc. Z. Kalniņa, lekt. I. Mandrika) 
 Cilvēka genoms (Biol5293, asoc. prof. J. Kloviņš) 

 Molekulārā bioloģija un ģenētika (Biol5049, asoc. prof. A. Linē, asoc. prof. J. 

Kloviņš) 
 Bioloģijas aktuālās problēmas: Metodes II (Biol5043, prof. K. Tārs) 

 Bioloģijas aktuālās problēmas: Hipotēzes II (Biol5046, prof. K. Tārs) 
 
LU fizikas un matemātikas fakultātē, bakalauriem: 

 Ievads molekulārajā un šūnas bioloģijā (Biol1058, prof. K. Tārs) 

 Bioloģija (Biol1011-LV, doc. Z. Kalniņa, prof. K. Tārs, doc. V.Rovīte) 
 
LU Medicīnas fakultātē: 

 Ģenētikas pamati (Biol2172, lekt. I. Mandrika) 

 Molekulārā ģenētika (Biol2042, asoc. prof. A. Linē, asoc. prof. J. Kloviņš) 

 Ievads šūnu bioloģijā (MediP011, doc. Z. Kalniņa) 

Lai nodrošinātu apmācības procesu BMC, līdz šim bija iekārtota viena telpa, kurā var 

vadīt studentu laboratorijas darbus. Pašreiz šī telpa tiek izmantota galvenokārt kursa 

“Instrumentālās metodes bioloģijā” vajadzībām. Kursa ietvaros tiek izmantota aparatūra, kura ir 

pieejama tikai BMC, bet ne LU Bioloģijas fakultātē (piemēram, dažādi DNS sekvenatori, 
MALDI-TOF masspektrometrs, rentgenstaru difrakcijas iekārta, plūsmas citometrs, u.c.). BMC 

ir arī divas dažāda izmēra zāles, kuras tiek izmantotas lekciju lasīšanai. Lai paplašinātu iespējas 

veikt apmācību šūnu bioloģijā, eksperimentos ar dzīvniekiem un citās jomās, 2015. gadā ir 

izveidota un aprīkota jauna mācību laboratorija, un institucionālās kapacitātes attīstības projekta 

ietvaros tika iegādātas vairākas iekārtas, lai izveidotu eksperimentālo bāzi BMC šūnu bioloģijā 

un apmācībām eksperimentos ar dzīvniekiem (detalizētu aprakstu sk. nodaļas beigās). 
BMC plāno katru gadu atjaunot studiju materiālu esošajos kursos, kā arī izstrādāt jaunus 

studiju kursus. Tā arī 2015. gadā veikta sešu kursu materiālu atjaunošana. Tuvākā gada laikā 

paredzēts radīt jaunu 4 kredītpunktu kursu “Ģenētisko un onkoloģisko saslimšanu molekulārie 

pamati”, kurš būtu piemērots Bioloģijas fakultātes maģistratūras programmai, kā arī Medicīnas 
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fakultātes 5. kursa studentiem. Vēlama būtu aktīvāka nekā līdz šim sadarbība ar LU Medicīnas 

fakultāti, īpaši ņemot vērā biomedicīnas pētījumu profilu BMC. 
Studiju kursu radīšanā un pilnveidošanā ir paredzēts iesaistīt vairākus jaunus BMC 

darbiniekus, kuri ir savas nozares speciālisti kādā no BMC zinātnisko pētījumu blokiem, 

nodrošinot pētniecībā gūtās pieredzes nodošanu studentiem un radot situāciju, kad noteiktās 

studiju jomās lekcijas pasniedz vislabākie atbilstošo jomu speciālisti Latvijā. Tādā veidā iesaistot 

lielāku BMC speciālistu skaitu apmācības procesā tiks nodrošināta apjomīgāka BMC integrācija 

universitātes mācību procesā. 
BMC sadarbībā ar LU plāno izstrādāt jaunu akadēmisko studiju programmu: 

personalizētās medicīnas un jaunas biomedicīnas un molekulārās diagnostikas tehnoloģijas, 

aizvietojošā un reģeneratīvā terapija. 

Sadarbība doktorantu apmācībai un doktora darbu izstrādei 

2015./2016. studiju gadā BMC savus promocijas darbus izstrādā 18 LU Bioloģijas 

fakultātes doktoranti. Vēl 13 doktoranti studijas ir pabeiguši, bet vēl nav aizstāvējuši promocijas 

darbus un tādejādi ir uzskatāmi par grāda pretendentiem. 
BMC plāno arī turpmāk piesaistīt lielu daudzumu doktorantūras studentus, kuru atlase 

tiks balstīta uz doktorantūras studiju pretendentu izvērtēšanu, par pamatu ņemot sasniegumus 
zinātnisko darbu izstrādāšanā iepriekšējos studiju posmos. BMC SKP savā atzinumā par vienu 

no galvenajiem mērķiem minēja nepieciešamību palielināt doktorantu skaitu no medicīnas 

nozares, ņemot vērā BMC definētos pētniecības virzienus, kas lielā mērā ir saistīti ar pētījumiem 

dažādās medicīnas nozarēs. Tāpēc 2016. gada laikā plānots uzsākt pārrunas ar LU Medicīnas 

fakultātes vadību par iespēju nodrošināt doktorantūras promocijas darbu izstrādi BMC medicīnas 

jomā. Kā viens no sadarbības modeļiem tiek izskatīts arī variants par BMC speciālistu piesaisti 

doktorantūras un arī citu līmeņu studējošo apmācībai Sabiedrības veselības un klīniskās 

medicīnas VNPC ietvaros izveidotajās zinātniskajās LU laboratorijās PSKUS, tādejādi integrējot 

apmācības procesu klīniskajā vidē.  
Paralēli pētnieciskajam darbam, BMC doktoranti ir iesaistīti LU pedagoģiskajā darbībā – 

galvenokārt laboratorijas darbu pasniegšanā, kā arī kursa un bakalaura darbu projektu vadīšanā. 

Ņemot vērā plānoto bakalaura praktisko darbu izstrāžu pieaugumu, ir izstrādāta kārtība lielākai 

doktorantūras studentu iesaistei šajā procesā, aktīvi izstrādājot piedāvājamo zinātnisko darbu 

tēmas, piedaloties bakalauru studentu atlasē un tālākajā kursa un bakalaura darbu vadīšanas un 

konsultēšanas procesā.  
BMC plāno izstrādāt un tuvākā gada laikā ieviest jaunu LU doktorantūras skolu vai 

doktorantu studiju kursu “Soft skills for biomedical PhD students”. Kursa mērķis būtu attīstīt 

doktorantu prasmes (1) projektu pieteikumu rakstīšanā; (2) publikāciju sagatavošanā; (3) 

prezentāciju veidošanā un pasniegšanā un pedagoģisko iemaņu attīstībā; (4) tehnoloģiju pārneses 

jomā. Kursa pasniegšanai ir paredzēts piesaistīt speciālistus gan no ārvalstīm, gan arī no Latvijas. 

Izstrādātais kurss būtu piemērots ne tikai BMC un LU Bioloģijas fakultātes Molekulārās 

bioloģijas katedras, bet arī citu katedru un fakultāšu (piem., Medicīnas fakultātes) doktorantiem. 
Atbilstoši SKP rekomendācijām, par nepieciešamību veicināt labākas doktorantu 

uzstāšanās prasmes, kā arī regulāru promocijas darbu norises izvērtēšanu, BMC ir izstrādāta 

iknedēļas doktorantu semināru sēriju, kurā visi BMC doktoranti būs prezentē savus darba 

rezultātus, plānus, vai literatūras apskatu par savu darba tēmu. 2015. gada decembrī tika 

sastādītas un apkopotas pirmās kārtas 20 semināru tēmas. 
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Sadarbība studentu kursa, bakalaura un maģistra darbu izstrādē 

2014./2015. studiju gadā BMC tika izstrādāti un LU Bioloģijas fakultātē aizstāvēti 11 

kursa, 13 bakalaura un 10 maģistra darbi. Visi darbi tika izstrādāti dažādu BMC zinātnisko 

projektu ietvaros. Tādejādi, 34 LU studentiem bija iespēja izstrādāt kvalitatīvus zinātniskos 

darbus, kas, iesaistot jaunos studentus zinātniskajā darbā to karjeras agrīnos posmos, nodrošina 

daudz augstāku jauno speciālistu sagatavošanas līmeni un ir savstarpēji izdevīgi gan LU, gan 

BMC. 
Tā kā LU Bioloģijas fakultātes studentu vidū ir augsts pieprasījums pēc darbu izstrādes 

iespējām BMC, kur ir ierobežots darba vietu skaits, paredzēts izveidot priekšatlases kritērijus 

ikgadējai studentu uzņemšanai, kā arī ir izstrādāti noteikumi šāda konkursa organizēšanai. BMC 

plāno katra mācību gada sākumā e-studiju vietnē LU ievietot jaunu tēmu aprakstus, par kurām 

tiek piedāvāts izstrādāt kursa, bakalaura un maģistru darbus. Studentiem, kuri izvēlas izstrādāt 

darbus, un ir nolēmuši piedalīties konkursā ir tēmas vadītājam un BMC studiju direktoram 
jāiesūta CV un motivācijas vēstule. Lai izvērtētu kandidātus darba vadītāji veiks pārrunas ar 

kandidātiem. Rezultātā, ja uz vienu darba vietu piesakās vairāki studenti, tiek atlasīti spējīgākie 

kandidāti, balstoties uz CV, motivācijas vēstuli, pārrunu rezultātiem un iepriekšējām sekmēm 

LU. Konkursa organizēšanas, tēmu izstrādes un darbu vadīšanas procesā tiek aktīvi iesaistīti 

BMC doktorantūras studenti. Ņemot vērā paredzamo studentu skaita pieaugumu un gadījumos, 

kad darba vadītāja grupas rīcībā nav pietiekoši daudz darbavietu, studentu darbu izstrādei ir 

paredzētas vietas jaunizveidotajā BMC mācību laboratorijā.  
Iepriekš minētais studentu iesaistes mehānisms tika izmantots 2015. gadā. Kopumā tika 

izstrādātas 22 tēmas, organizēts konkurss, kura rezultātā piesaistīti 11 bakalaura studenti. 
Lai veicinātu pašu spējīgāko studentu piesaisti un veidotu uz panākumiem balstītu 

atlīdzības un motivācijas sistēmu, BMC plāno izstrādāt kārtību, kādā tiek noteikti spējīgākie 

studenti, paredzot stipendiju piešķiršanu vismaz 3-4 studentiem. Šādu stipendiju uzsākšana 2016. 

gadā būs atkarīga no BMC pieejamajiem finanšu līdzekļiem.  
Šobrīd BMC studentu zinātnisko darbu izstrāde tiek pilnībā finansēta no BMC resursiem. 

Ņemot vērā, ka augstskolas par katru budžeta studiju vietu saņem valsts finansējumu, atkarībā no 

reālās finansiālās situācijas, nākotnē tiek plānots daļu no izdevumiem segt no LU budžeta 

līdzekļiem. Šāds princips ir iestrādāts BMC sadarbības līgumā ar LU, paredzot definēt precīzu 

samaksas kārtību un apjomu, izejot no ikgadējiem LU pieejamajiem līdzekļiem.  

Sadarbībai nepieciešamās mācību bāzes izveide 

Ņemot vērā nepietiekamo mācību procesam un it īpaši jaunajiem apmācības virzieniem 

nepieciešamo eksperimentālo bāzi, kā arī pieejamās laboratoriju telpas, 2015. gadā tika veikta 

virkne pasākumu situācijas uzlabošanai. Pirmkārt, tika iekārtota mācību laboratorija 38,5 m2 
platībā, kas nodrošina vienlaicīgu 30 studentu apmācību praktiskajos darbos un ir aprīkota ar 

nepieciešamo inventāru to studentu zinātnisko darbu izstrādei, kuri netiks iesaistīti esošajā grupu 

struktūrā. Otrkārt, institucionālās kapacitātes attīstības projekta ietvaros tika iegādātas iekārtas, 

kas paredzētas studentu apmācībai šūnu bioloģijā un eksperimentos ar dzīvniekiem. Apmācībām 

šūnu bioloģijā paredzētas šādas iekārtas: CO2 multigāzu inkubators, bioloģiskais drošības skapis, 

ar dzesētāju aprīkota daudzfunkcionāla centrifūga, inversais fluorescences mikroskops, ultratīrā 

ūdens iegūšanas sistēma, šķidrā slāpekļa tvertne bioloģisko paraugu uzglabāšanai, uz galda 

novietojams horizontālā tipa autoklāvs, karstā gaisa sterilizators, multianalītu genomisko un 
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proteomisko biomarķieru analīzes sistēma, programmējams slaidu apstrādes termostats. 
Apmācībām darbā ar eksperimentālajiem dzīvniekiem savukārt iegādāti individuāli ventilējamu 

peļu krātiņu, statīva un sterilā gaisa padeves sistēmas komplekts, mobila krātiņu maiņas stacija, 

mazu eksperimentālo dzīvnieku operāciju galds. Iekārtas pamatā ir izvietotas atbilstošajās servisa 

vienībās, lai nodrošinātu tām nepieciešanos darbošanās apstākļus, paredzot izstrādāt kārtību, kā 

tiks nodrošināta studentu piekļuve atbilstošajām iekārtām. Attīstības projekta ietvaros ir veikta 

skiču projekta izstrāde jaunas auditorijas izveidei, kas būs moderni aprīkota un paredzēta 

ievērojami lielākam studentu skaitam (200) ar iespēju to sadalīt ar starpsienu paralēlu lekciju 

lasīšanai. Jaunā auditorija būs piemērota arī neliela mēroga konferenču un kursu organizēšanai.  

PUBLICITĀTES PASĀKUMI 

Paralēli aktivitātēm studiju procesa nodrošināšanā BMC piedalās teorētisku un praktisku 

kursu organizēšanā, kā arī nodrošina laboratorijas speciālistu apmācību. 
BMC ir apjomīga pieredze tādu starptautisku lekciju kursu un praktisku apmācību 

vadīšanā, kā Eiropas Bioķīmijas biedrību federācijas (FEBS) kursi (1994., 1995. un 2005. gadā), 
kā arī starptautisku konferenču organizēšanā, kā piemēram “Riga Meeting in Comprehensive 
Cell Biology” – 22nd Wilhelm Bernhard Workshop 2011. gadā, pulcējot zinātniekus no Eiropas, 

ASV, Krievijas un Kanādas. Šādi kursi tiek organizēti ne tikai pētniecības jomās, kurās BMC ir 

ilgstoša pieredze, bet arī jaunajos izpētes virzienos. Tā mēs esam organizējuši lekciju kursu 

biobanku veidošanas jomā (2014) un divus kursus bioinformātikas jomā par nākamās paaudzes 
sekvenēšanas datu apstrādi. Šie kursi organizēti FP7 projekta BBMRI-LPC un atbilstošas COST 
akcijas ietvaros. Tāpat BMC aktīvi sadarbojas ar citām organizācijām konferenču organizēšanā. 

2015. gadā BMC līdzdarbojās Pasaules Diabēta un aptaukošanās konferences veidošanā, bet 

2016. gadā Eurobiotech konferences organizēšanā Eiropas Biotehnoloģijas tematiskā tīkla 

asociācijas (EBTNA) ietvaros. 
Arī nākotnē BMC plāno aktīvu darbību kursu un konferenču veidošanā. Ierobežota 

finansējuma dēļ aktīva konferenču organizēšana plānota, iekļaujot to veidošanu dažādos projektu 

pieteikumos un turpinot sadarbību ar dažādām nacionālajām un starptautiskajām asociācijām, 

kurās BMC ir iekļāvies.  
Arī publicitātes veicināšanas jomā BMC plāno virkni aktivitāšu, lai uzlabotu 

komunikāciju ar sabiedrību un identificētajām mērķa grupām. Pirmkārt, plānots atbilstoši 

veiktajām institucionālajām un pētniecības plāna izmaiņām pārstrādāt BMC mājaslapu. 

Paredzēts izstrādāt sistēmu un kārtību jaunas informācijas un BMC sasniegumu regulārākai 

ievietošanai mājaslapā, lai nodrošinātu laicīgāku un informācijas bagātāku jaunumu un izmaiņu 

ievietošanu mājaslapā. BMC arī turpmāk plāno piedalīties tādās Latvijā noritošajās aktivitātēs kā 

Zinātnieku nakts, kas 2015. gadā BMC bija īpaši apmeklēta, un Zinātnes kafejnīcā aktīvi 

plānojot jaunus saistošus pasākumus un informatīvas lekcijas. Tāpat 2016. gadā tiks veikta izpēte 

un izstrādāts publicitātes veicināšanas plāns noskaidrojot optimālāko pasākumu veidu un to 

organizēšanas kārtību, kā arī atbilstošā mēdija izvēli, lai veicinātu BMC atpazīstamību un 

nodrošinātu informācijas sniegšanu sabiedrībai. Ņemot vērā BMC specifiku un saistību ar tādu 

sociāli nozīmīgu jomu, kā medicīna, tiek plānots turpināt un attīstīt tālāk iepriekšējos gados 

uzsākto darbu informējot par jaunumiem un sasniegumiem slimību diagnostikas un ārstniecības 

jomā, gan profesionālās ārstu asociācijas, gan pacientu biedrības. 
 


