
KAS IR TROMBOFĪLIJA?

Asins recēšanas process (hemostāze) iekļauj sevī vairākus bioķīmiskos apakšprocesus, kas nodrošina aizsardzību asinsvadu 
bojājumu gadījumos. Ja kāds no šīs sistēmas elementiem ir pārākumā un/vai deficītā, veidojas asins recēšanas traucējumi, tādi 
kā trombofīlija jeb paaugstināts trombu veidošanās risks.

Trombofīlija ir viena no izplatītākām iedzimtām multifaktoriālajām patoloģijām, kuras attīstību veicina dažādi vides un dzīves-
veida apstākļi, kā arī izmaiņas konkrētos gēnos. Bieži vien trombofīlija tiek diagnosticēta parādoties simptomiem kā vēnu 
trombozes, tromboembolija vai išēmiskā trieka un kas bieži vien rada smagas komplikācijas vai var būt letāli. 

Trombofīlija var būt par iemeslu arī spontānam abortam vai neiznēsātai grūtniecībai, jo hemostāzes bioķīmisko ceļu traucēju-
mu dēļ, placentā var veidoties asins recekļi, kas traucē normālai asinsritei starp māti un augli.

TROMBOFĪLIJAS FAKTORI UN ĢENĒTISKIE MARĶIERI

Trombofīlijas risku palielina izmaiņas (ģenētiskie varianti jeb mutācijas un/vai polimorfismi) asins recēšanas un/vai antikoag-
ulācijas faktorus kodējošos gēnos, trombocītu adhēzijas (salipšanas) molekulu, kā arī folātu metabolismu kodējošos gēnos. 

Vieni no svarīgākajiem asins recēšanas kaskādes faktoriem ir FII un FV, ko kodē gēni F2 un F5. Ģenētiskie varianti FV (Leide-
na) faktora gēnā ir saistīti ar dotā faktora deficītu un aktivēta C proteīna rezistenci, kā rezultātā palielinās trombožu risks, kas 
klīniski var manifestēt kā išēmiskā trieka, plaušu artērijas tromboembolija, dziļo vēnu tromboze, kā arī pārtraukusies grūtniecī-
ba. Turklāt izmaiņas F5 gēnā var būt par iemeslu hormonālo kontraceptīvu toksicitātei. Kombinētas izmaiņas gēnos F2 un F5 
var būt par iemeslu agrīnai trombofīlijai. 

Izmaiņas F11 palielina dziļo vēnu trombožu risku. Ir aprakstīta dotās ģenētiskās variācijas saistība ar dziļo vēnu trombozēm arī 
Latvijas populācijā.

Izmaiņas gēnos F7 (FVII asins recēšanas faktors prokonvertīns) un F13A1 (FXIII asins recēšanas faktora A1 subvienība) kalpo 
par “aizsargājošiem” faktoriem trombofīlijas riska izvērtēšanā.

Gēns SERPINE1 kodē plazminogēna aktivatora inhibitoru (PAI-1). Normā plazminogēni darbojas kā pretrecēšanas sistēma 
noārdot tromba fibrīnu līdz šķīstošām vielām. Savukārt PAI-1 kavē plazminogēnu veidošanos, samazinot trombu līzi. Izmaiņas 
SERPINE1 gēnā palielina trombofīlijas risku.

ITGB3 gēns kodē beta-3 integrīnu, kas atrodas uz trombocītu virsmas, ģenētiskā variācija rs5918 nosaka palielinātas 
trombocītu agregātīvās jeb salipšanas īpašības, tādējādi palielinot trombožu risku. Dotā ģenētiskā varianta klātbūtne nosaka 
arī aspirīna rezistenci.

Gēns FGB kodē fibrinogēna beta-polipeptīda ķēdi, ģenētiskā variācija rs1800790 izraisa palielinātu fibrīna produkciju un tā 
koncentrāciju asinīs, negatīvi ietekmējot kopējo trombofīlijas risku.

Ģenētiskā variācija rs1126643 gēnā ITGA2 ir saistība ar palielinātu trombocītu adhēzijas ātrumu, negatīvi ietekmējot kopējo 
trombofīlijas risku.

Izmaiņas gēnā GP6 palielina trombocītu agregāciju, variants rs1613662 ir saistīts ar miokarda infarktu un sirds išēmisko 
slimību.

JAUNI IZMEKLĒJUMI SIRDS SLIMĪBU UN TROMBOFĪLIJAS ĢENĒTISKĀ RISKA 
NOTEIKŠANAI



Trombofīlijas risku palielina arī folskābes metabolisma gēnu varianti, piemēram, izmaiņas metionīna biosintēzes gēnā MTHFR, 
kas kodē metilēntetrahidrofolāta reduktāzi. MTHFR gēna polimorfismi samazina dotā enzīma aktivitāti kā rezultātā uzkrājas 
metabolīts – homocisteīns, kas var bojāt asinsvadus, tādējādi aktivējot asinsrecēšans mehānismu. Analoģiski darbojas arī 
izmaiņas MTR un MTRR gēnos, kas ir saistītas ar hiperhomocisteinēmijas attīstību un, negatīvi ietekmējot DNS metilēšanas 
procesu, var būt saistītas ar augļa neirālās caurulītes defekta attīstības risku. 

Izmaiņas gēnā SLC19A1 ir saistīts ar samazināto folskābes bioloģisko pieejamību šūnas un audos un augļa neirālās caurulītes 
defekta attīstības risku.

Testa būtība un sagaidāmie rezultāti

Ģenētiskie testi analizē konkrēta gēna DNS secību, lai noteiktu iespējamās izmaiņas tajā. Testējot vairākus asinsreces procesa 
gēnus, rezultātā iegūst dažādas ģenētisko izmaiņu kombinācijas. Izmeklējuma rezultāts tiek ziņots kā katra ģenētiskā marķiera 
rezultāts, kā arī tiek izvērtēts kopējais pacienta risks, ņemot vērā visus iegūtos rezultātus un to savstarpējo mijiedarbību.
Ņemot vērā pacienta ģenētisko risku, iespējams pielāgot dzīvesstilu, lai samazinātu trombofīlijas risku:
 Uzturēt atbilstošu ķermeņa masu
 Lietot uzturā veselīgu un daudzveidīgu pārtiku
 Nodarboties ar sporta aktivitātēm
 Izvairīties no ilgstošiem mazkustīgiem periodiem
 Izvairīties no smēķēšanas
 Samazināt homocisteīna līmeni, uzņemot pietiekami daudz folskābes un citus B grupas vitamīnus
 Paaugstināta riska gadījumā regulāri monitorēt stāvokli, konsultējoties pie speciālista
 Ja risks ir ļoti augsts, lietot antikoagulantus (jeb asinis “šķidrinātājus”)
E. Gulbja Laboratorijā ir pieejami sekojoši trombofīlijas risku testi:

TROMBOFĪLIJAS RISKA DNS TESTS (5259)

Nosaka sešas ģenētiskas variācijas trīs gēnos (FII, FV un MTHFR). Tests izmanotojams trombofīlijas riska noteikšanai, nosakot 
biežākos gēnu variantus, kas ir saistīti ar paaugstinātu asinsreci un trombu veidošanos.

Cena – EUR 70.00

SIRDS SLIMĪBU UN TROMBOFĪLIJAS RISKA DNS TESTS KARDIOTROMB (5260):

Nosaka 14 ģenētiskas variācijas 11 gēnos. Tests izmanotojams paplašinātam skrīningam variantiem gēnos, kas saistīti ar 
paaugstinātu asinsreci un trombu veidošanās riskiem, kā arī izmaiņas gēnos, kas ir saistītas ar išēmiskās triekas un infarkta 
riskiem. Iekļauj variantu, kas nosaka aspirīna rezistenci.

Cena – EUR 110.00

TROMBOFĪLIJAS RISKA DNS TESTS REPRODUKTOLOĢIJĀ REPROTROMB (5261):
Nosaka 11 ģenētiskas variācijas 8 gēnos. Tests izmanotojams paplašinātai trombu veidošanās riska noteikšanai, kā arī iekļauj 
variantus, kas saistīti ar folāta metabolisma traucējumiem un augļa nervu caurulītes defekta attīstību. Iekļauj variantu, kas 
nosaka aspirīna rezistenci.

Cena – EUR 80.00

FOLĀTU METABOLISMA DNS TESTS (5264):
Nosaka piecas ģenētiskas variācijas četros gēnos. Tests izmanotojams ar folāta metabolisma traucējumiem saistītu ģenētisko 
variāciju noteikšanai. 

Cena – EUR 65.00

SIRDS SLIMĪBU UN TROMBOFĪLIJAS RISKA DNS TESTS KARDIOTROMB+ (5262):
Nosaka 17 ģenētiskas variācijas 14 gēnos. Tests izmanotojams kopējā trobmofīlijas riska noteikšanai neskaidras izcelsmes 
trombu veidošanās gadījumā vai vispārējās veselības pārbaudes ietvaros. Pilnais panelis iekļauj specifiskus un nespecifiskus 
gēnu variantus saistītus ar paaugstinātu trombofīlijas risku. 

Cena – EUR 125.00


