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Kas ir cilmes šūnas? 3

Cilmes šūnas – tās ir nenobriedušas šūnas, kas spēj         
pašatjaunoties un transformēties dažādos organisma audos. 

- dalīšanās laikā veidot sev līdzīgas šūnas

- diferencēties vienā vai vairākos šūnu tipos
dažādos audos un orgānos



Cilmes šūnu avoti

• Nabassaites asinis

• Taukaudi

• Nabassaites audi

• Kaula smadzenes

• Perifērās asinis
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Hematopoētisko cilmes šūnu pielietojums

• Dažāda veida vēži (piem., leikēmija un limfoma)

• Neiroloģiskas slimības (piem., CNS hipoksiskie
bojājumi; mugurkaula traumas; cerebrālā trieka)

• Kardiovaskulārās slimības (piem., koronārā sirds
slimība, apakšējo ekstremitāšu išēmija)

• Autoimūnie traucējumi (piem., cukura diabēts, 
multiplā skleroze)

• Aknu slimība (piem., aknu mazspēja)
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Hematopoētisko cilmes šūnu pielietošanas rezultāti 
pasaulē 6

• Kaula smadzeņu transplantācija hematoloģisko un onkoloģisko saslimšanu 

gadījumos – no 1957.g., > 1 mlj. transplantāciju

• Nabassaites asins transplantācija – no 1988.g., > 40 000 transplantāciju



Hematopoētisko cilmes šūnu pielietošanas rezultāti 
pasaulē 7

Neiroloģiskas slimības (25 KT, 476 pacienti) : 

• cerebrālā trieka (12 KT), traumatisks smadzeņu bojājums
(3 CT), muguras smadzeņu bojājums (5 KT),  insults (2 KT).

• Kardiovaskulārās slimības (7 KT, 24 pacienti),

• Autoimūnās saslimšanas: Cukura diabēts (9 KT, 149 pacienti)

• Aknu slimības (4 KT, 106 pacienti)

Rizk M.,et al., Biol Blood Marrow Transplant 23 (2017) 1607–1613

Hematopoētiskās cilmes šūnas no nabassaites 
asinīm (publicēti klīniskie pētījumi - KT): 

Jensen and Hamelmann., 2013



Nabassaites asins pielietošana onkohematolo ijā 8

(Total)



Mezenhimālo stromālo šūnu avoti 9



Mezenhimālās stromālās šūnas pielietojumā 10

Nav nopietnu blakusparādību
Kopējais dalībnieku daudzums

Maksimālais novērošanas periods



Cilmes šūnu bankas pasaulē
un Latvijā 11

Vairāk kā 700,000 paraugu

Vairāk kā 350,000

Vairāk kā 250,000

Lielākā bezpeļņas nabassaites 
asins banka:

Vairāk kā 70,000



Pirmā nacionālā cilmes šūnu banka Latvijā

• Savu darbību uzsāka 2016.gadā uz iVF Riga neauglības 
ārstēšanas un reproduktīvas ģenētikas klīnikas bāzes 

• Saņēma speciālu atļauju no Zāļu Valsts Aģentūras (audu 
un šūnu izmantošanas atļauja Nr.AC-7)
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iVF Riga Cilmes šūnu centrs 13



Tagadne

• Personīgo nabassaites asins cilmes šūnu uzglabāšanas banka
• Vairāk kā 100 ģimenes uzglabā savu bioloģisko materiālu Latvijā
• Saglabātā cilmes šūnu parauga pielietošanas iespējas onkohematoloģijā
• Pirmās darbam ar cilmes šūnām paredzētās GMP laboratorijas izveide 

Latvijā
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Tuvākā nākotne

• Personīgo nabassaites mezenhimālo stromālo šūnu uzglabāšanas banka
• Nabassaites mezenhimālo stromālo šūnu donoru bankas izveidošana
• ATMP produkta izveide no nabassaites un taukaudu mezenhimālajām 

stromālajām šūnām dažādu slimību ārstēšanai
• Šūnu (reģeneratīvā) terapija kā personalizētās medicīnas avots
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iVF Riga enētiskais centrs 16



Mūsdienu enētika

• Diagnostika (iekļauta molekulārā ģenētika un 
citoģenētika)

• Reproduktīvā ģenētika
• Prenatālā diagnostika

• Jaundzimušo skrīnings
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Reproduktīvā enētika iedalās

1. Pirmsimplantācijas ģenētiskā testēšana:
• uz aneiploīdiju jeb hromosomu skaita izmaiņām  (PGS/PGT-A); 

• uz monogēnu mutāciju izraisītām saslimšanām (PGD/PGT-M).

2. Jaundzimušo skrīnings
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Līdz šim...

• iVF Riga Reproduktīvās ģenētikas centrs darbu uzsācis 2014. gadā;
• Esam akreditēta laboratorija atbilstoši LVS EN ISO 15189:2013 standartam;

• Pagājušajā gadā pavisam veicām 1403 dažādas ģenētiskās analīzes; 
• Embriji, kas analizēti uz PGS – 1412;

• Pirmo reizi Baltijā ir dzimuši bērni pēc PGS (2015. g.)
• Pirmo reizi Baltijā piedzima divi mazuļi pēc PGD (2017. g.)
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Nākotnes plāni

• Neauglības diagnostikas paneļi;
• Dažādu medikamentu individuālās jutības efektivitātes 

pārbaudes paneļi
• Paneļi jaundzimušajiem (ģenētiskā pase)

20



2018.gada 1.martā
Konference «Postnatālo cilmes šūnu izmantošanas 
iespējas onkoloģijā un  onkohematoloģijā»

Arnon Nagler, MD, Chaim Sheba

Medicīnas centra Hematolo ijas nodaļas
un Kaula smadzeņu transplantācijas un

nabassaites asins bankas direktors,

Telavivas Universitātes medicīnas
profesors (Izraēla) savā lekcijā
„Nabassaites asins šūnu transplantācija
hematoloģisko audzēju ārstēšanā un

pielietojums akūtās leikēmijas gadījumā”
dalīsies ar savu pieredzi šajā sfērā.
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Vairāk info: 

https://ivfrigastemcells.lv
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Paldies par uzmanību!


