
Jaunas zinātnes tapšana

Zinātniskās selekcijas sākums ir augustīnieša mūka  
Gregora Mendeļa (Gregor Johann Mendel, 1822–1884) klos-
tera dārzā veiktie eksperimenti ar zirņiem. Par šo pētījumu 
rezultātiem Mendelis ziņoja 1865. gadā divās lekcijās Dabas 
pētījumu biedrībā Brno (tagadējā Čehijā), kam 1866. gadā 
sekoja izdevums "Pētījumi par augu hibrīdiem"1, kas zinātnis-
kajās aprindās kļuva plaši pazīstams tikai divdesmitā gadsim-
ta sākumā. Mendeļa likumi, nosaukti atklājēja vārdā, apraksta 
iedzimtības īpašības, kuru izpausmi nosaka tikai viens gēns 
(monogēna iedzimtība). 

Divdesmitajā gadsimtā augu selekcijā sāka izmantot 
mākslīgās mutācijas. Pakļaujot sēklas jonizējošam staroju-
mam vai citiem mutagēniem faktoriem, ģenētiskajā mate-
riālā tika izraisītas mutācijas, kas tādējādi norisinājās biežāk 
nekā dabiskos apstākļos. Turpmākai audzēšanai tika izvēlēti 
augi, kuriem piemita vēlamās īpašības. Šo metodi izmanto-
ja attiecībā uz daudziem kultūraugiem (un arī dažām dzīv-
nieku sugām), tomēr mutāciju vairošanās efektivitāte augos 
bija zema. Agrīnās metodes – gēnu inženierijas priekšteces 
vēl nedeva iespēju mērķtiecīgi izmainīt ģenētisko mole-
kulu struktūru. Taču jau gadsimta otrajā pusē tika uzsākta  

Gēnu inženierija:  
lāsts vai svētība

Kurts Švarcs

Jau civilizācijas rītausmā, pirms aptuveni desmittūkstoš gadiem, cilvēki atlasīja sēklai augus ar spilgtāk izteiktām 
vēlamām īpašībām. Tā gadu gaitā tika iegūtas jaunas, uzlabotas graudaugu un citu kultūraugu šķirnes. Seno 
zemkopju civilizāciju ļaudis intuitīvi lika lietā dabīgās mutācijas un uzsāka selekciju, nepārzinot nedz augu 
bioloģisko struktūru, nedz ģenētikas likumsakarības [1]. 

1 Mendelis G. "Pētījumi par augu hibrīdiem". Rīga: Zvaigzne, 1979. gads.
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mērķtiecīga ģenētiskās informācijas nesēju izmainīšana – 
gēnu jeb ģenētiskā inženierija. 

Gēnu inženierijas pamats ir molekulārā bioloģija un ģenēti-
kas likumi, kas ļauj mērķtiecīgi iejaukties ģenētiskajā materiālā 
(genomā) un tādējādi izmainīt dzīvo būtņu genomu, radot jau-
nus organismus. Sākotnēji radītais produkts ir rekombinanta 
DNS, ko savukārt var izmantot, lai iegūtu modificētus orga-
nismus – baktērijas, vīrusus, augus un dzīvniekus. Svarīgākie 
gēnu inženierijas attīstības posmi ir raksturoti tabulā. Pirmo 
reizi zinātnes vēsturē cilvēks ir iejaucies dabīgā, miljardiem 
gadu ilgā dzīvības evolūcijā uz Zemes! 

Tabula. Gēnu (ģenētiskās) inženierijas attīstība [2]

Gads Process Autors/-i

1952 Eksperimenti ar vīrusiem pierāda, ka DNS 
molekulas ir ģenētiskās informācijas nesēji

Alfrēds Heršijs 
(Alfred Hershey) 
Marta Čeiza 
(Martha Chase)

1972 Pirmā sintētiskā DNS molekula no vīrusa – 
rekombinanta DNS 

Pols Bergs 
(Paul Berg)

1973 Pirmais gēnu inženierijas ceļā izmainītais 
mikroorganisms: baktērija Escherichia coli 
(zarnu nūjiņa)

Herberts Boijers 
(Herbert Boyer) 
Stenlijs Koens  
(Stanley Cohen)

1974 Pirmais gēnu inženierijas ceļā izmainītais 
dzīvnieks – transgēnā pele

Rūdolfs Jenišs 
(Rudolf Jaenisch)

1977 DNS sekvencēšana – bāzes molekulu 
secības noteikšana ģenētiskā molekulā

Pols Bergs 
Valters Gilberts  
(Walter Gilbert) 
Frederiks Sengers 
(Frederick Sanger) 
(Nobela prēmija 
1980. gadā)

1978 Insulīna ieguves no baktērijām tehnoloģija. 
Rūpnieciskā ražošana kopš 1982. gada.  
Sākums plašai medikamentu ražošanai

Arturs Rigss 
(Arthur Riggs)

1980 – 
1996

Pirmie gēnu inženierijas ceļā mainītie augi, 
kas izturīgi pret kaitēkļu un klimatisko 
apstākļu ietekmi: tabaka, tomāti, soja, 
kukurūza u.c.

-

1992 Pirmā klīniskā terapija ar cilmes šūnām 
imūndeficīta slimību ārstēšanai, kuras 
attīstība deva būtiski svarīgus rezultātus 
2002. gadā

Klaudio Bordinjons 
(Claudio Bordignon)

1996 Skotijā klonēts pirmais dzīvnieks –  
aita Dollija

Aiens Vilmuts 
(Ian Wilmut) 
Keits Kempbels 
(Keith Campbell)

1990 – 
2003

Cilvēka genoma projekts (angļu val. 
Human Genome Project) noskaidroja 
cilvēka DNS struktūru, tai skaitā atsevišķu 
hromosomu uzbūvi, un pavēra ceļu cilvēka 
iedzimtības nesēju modifikācijai un gēnu 
terapijai 

Projektā piedalījās 
20 zinātniskie 
institūti ASV, 
Vācijā, Lielbritānijā, 
Japānā, Ķīnā un 
Francijā 

2010 Pirmais sintētiskais vīrusa genoms  
un pirmā sintētiskā baktērija  
Mycoplasma mycoides

Džons Kreigs Venters 
(John Craig Venter) 
Celera Corporation

2019 Pirmā terapija ar cilvēka organismā 
izmainītu DNS molekulu iedzimtības 
slimību ārstēšanai 

Sangamo  
Therapeutics Inc. [3]

2012 Molekulāri bioloģiskā metode, lai 
mērķtiecīgi izgrieztu/ievietotu organisma 
gēnus un modificētu DNS struktūru – 
genoma rediģēšana (angļu val. genome 
editing) 

Emanuela Šarpentjē
(Emmanuelle 
Charpentier),
Dženifera Dudna 
(Jennifer Doudna) [5]
(Nobela prēmija 
ķīmijā 2020. gadā)

Cilvēka genoma projektu (1998–2003) īstenoja 20 zinātniskas institūcijas  
visā pasaulē, un tā rezultātā tika noteikta cilvēka DNS nukleotīdu secība, kas 
katram indivīdam ir unikāla, kaut arī vairums gēnu ir vienādi. DNS nukleotīdu 
secības noteikšanu – sekvencēšanu izmanto, piemēram, paternitātes testos  
(radiniekiem nukleotīdu secības ir līdzīgas) un kriminālistikā.
DNS makromolekula sastāv no četru veidu nukleotīdiem, kas savukārt sastāv no 
slāpekļa bāzes, dezoksiribozes un fosfāta grupas. Ūdeņraža saites veidojas starp 
slāpekļa bāzēm, kuras atbilst viena otrai pēc formas. Bāzu pāri ir adenīns-timīns 
un citozīns-guanīns (A un T, C un G). Cilvēka genomā ir vairāk nekā trīs miljardi 
nukleotīda bāzu molekulu pāru, kuri veido atsevišķus gēnus un hromosomasAv
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No pirmajiem soļiem  
līdz Nobela prēmijai

Gēnu inženierijas sākums bija DNS molekulu un gēnu 
struktūras izpēte un modifikācija (rekombinantas DNS sin-
tēze), kas pavēra ceļu jaunu organismu radīšanai. Šajā jomā 
būtisku ieguldījumu deva Stenforda Universitātes profesors  
Pols Bergs (Paul Berg, 1926), kurš 1980. gadā saņēma Nobe-
la prēmiju ķīmijā par DNS molekulu struktūras pētījumiem. 
Nākamie soļi – DNS molekulu un gēnu mērķtiecīgas izmaiņas 
prasīja gandrīz četrus gadu desmitus. Šie pētījumi saistās to-
starp ar franču zinātnieci Emanuelu Šarpentjē (Emmanuelle 
Charpentier, 1968), kura pēc promocijas Pjēra un Marijas Kirī 
Universitātē Parīzē turpināja darbu molekulā-
rās ģenētikas jomā vadošās ASV un Eiropas 
universitātēs. Pēdējos gados profesore Šarpentjē 
vadīja Maksa Planka Patogēnu pētniecības cen-
tru Berlīnē. Sadarbībā ar Kalifornijas Univer-
sitātes Bērklijā profesori bioķīmiķi Dženiferu 
Dudnu (Jennifer Doudna, 1964) viņa izstrādā-
ja metodes organisma genoma modifikācijai, 
mērķtiecīgi izgriežot noteiktus DNS posmus un 
tos aizvietojot ar citiem (tab.). Šo metodi, kuras 
aprakstu 2012. gadā publicēja prestižais zināt-
nes žurnāls Science [5], Šarpentjē nosauca par  

"molekulārām šķērēm", kas var pārveidot ģenētisko kodu. Viņa 
salīdzināja genomu ar grāmatu: "molekulāro šķēru" metodi var 
izmantot, lai atrastu, mainītu vai svītrotu teikumus vai burtus. 
Svarīgākie potenciālie šās metodes pielietojumi ir augu bioteh-
noloģija un biomedicīna, piemēram, ģenētiski izraisīto sirds 
un asinsvadu slimību terapija [6]. Šogad Emanuelas Šarpentjē 
un Dženiferas Dudnas veikums guva godpilnu atzinību –  
Nobela prēmiju ķīmijā. Šīs prēmijas laureātu vidū iepriekš bija 
tikai piecas sievietes, tostarp Marija Kirī un viņas meita Irēna 
Žolio-Kirī. 

DNS molekulu struktūras atšifrēšana (tab.) pavēra jaunas 
iespējas iedzimtības nesēju izmaiņai, kā arī ļāva ielūkoties cil-
vēka evolūcijas procesā un noskaidrot Homo sapiens sākotni 
pirms vairāk nekā simttūkstoš gadiem.

A B

Cas9

UZ KĻŪDU DISPONĒTS LABOJUMS

IEVIETOTĀ DNS

CRISPR-Cas9 ģenētiskās šķēres
Kad pētnieki gatavojas rediģēt 
genomu, izmantojot ģenētiskās 
šķēres, viņi mākslīgi konstruē 
vadītāju RNS, kas atbilst DNS 
kodam vietā, kur paredzēts 
veikt griezumu. Šķēru proteīns 
Cas9 veido kompleksu ar 
vadītāju RNS, kas nogādā 
šķēres līdz tai vietai genomā, 
kur tiks veikts griezums

Pētnieki var ļaut šūnai pašai salabot 
griezumu DNS. Vairumā gadījumu tas 
noved pie gēna funkcijas atslēgšanas

©Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences

Ja pētnieki vēlas ievietot, labot vai rediģēt gēnu, 
viņi var izveidot īpašu nelielu DNS veidni. Šūna 
izmantos veidni, kad tā labos griezumu genomā, 
līdz ar to tiks izmainīts kods genomā

Vadītāja RNS

GENOMS

VEIDNE 
LABOJUMAM

Emanuela Šarpentjē (attēlā pa kreisi) un Dženifera Dudna šogad saņēma Nobela prēmiju ķīmijā par gēnu rediģēšanas tehnoloģiju "CRISPR-Cas9", ko dēvē arī par  
"DNS šķērēm" [6]. "Tās izmantojot, zinātnieki var rediģēt dzīvnieku, augu un mikroorganismu genomu ar ārkārtīgi lielu precizitāti. Šai tehnoloģijai ir revolucionāra 
ietekme uz dzīvības zinātnēm, tā sniegusi ieguldījumu jaunu vēža ārstēšanas metožu izstrādē, tuvinot sapņa piepildīšanos par iedzimto slimību izskaušanu," 
paziņojusi Zviedrijas Karaliskā zinātņu akadēmija

CRISPR (Clusters of Regularly Interspaced Short Palindromic 
Repeats) ir sekvence baktēriju genomā. CAS9 ir nukleāze, 
kas spēj šķelt DNS dubultspirāli. CRISPR-CAS9 ir molekulāra 
tehnoloģija, ar kuras palīdzību ir iespējams izmainīt dzīva 
organisma genomu. Sākotnēji šī sistēma tika atklāta  
E.Coli baktērijās (vēlāk arī citos prokariotos) kā aizsardzība 
pret vīrusu infekcijām. Ar CRISPR-CAS9 sistēmas palīdzību 
ir iespējams labot genomu, noteiktā vietā izgriežot 
sekvenci, kā arī aizvietot vai izmainīt to. Ar šo tehnoloģiju 
varētu izstrādāt iespējas ārstēt tādas iedzimtas slimības 
kā, piemēram, cistisko fibrozi vai Alcheimera slimību, 
aizvietojot kļūdaino vietu DNS sekvencē
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Cilvēka genoms

Genoms ir kādas sugas organisma šūnā sastopamais DNS 
molekulu pilns komplekts. Nosaukums ir cēlies no sengrieķu 
valodas: genos nozīmē "izcelšanās". Cilvēka šūnas genoms 
sastāv no kodola genoma un šūnas organellu mitohondriju 
genoma. Cilvēka genomam ir sarežģīta struktūra, un tas sa-
stāv no 23 hromosomu pāriem. Hromosomas (no sengrieķu 

val. croma – krāsa un soma – ķermenis) satur visu organisma 
ģenētisko informāciju un nodrošina tā augšanu embrionālā 
stadijā un audu atjaunošanu dzīves laikā. Cilvēka genoma 
struktūra tika atšifrēta starptautisko pētījumu programmā 
Cilvēka genoma projekts, kas ilga vairāk nekā trīspadsmit 
gadus (tab.). 

Kaut gan cilvēka genoma struktūra (3,2 miljardi nuk-
leotīdu) ir atšifrēta, tomēr atsevišķo gēnu funkcijas (kādus 
procesus regulē atsevišķi gēni) ir noskaidrotas tikai daļēji. 
Gēnu funkciju atšifrēšana prasa ilggadējus fundamentālus 
pētījumus molekulārajā bioloģijā un ģenētikā. Šodien pat 
nav precīzi zināms kopējais gēnu skaits visās hromosomās 
(to skaitu novērtē apjomā no 20 000 līdz 25 000). Saskaņā 
ar jaunākajiem pētījumiem tikai ap 3% no visiem gēniem 
tiek aktīvi izmantoti cilvēka organismā un tikai 0,1% gēnu 
nosaka katra indivīda atšķirības no citiem. Nukleotīdu skaits 
cilvēka genomā ir salīdzināms ar citiem zīdītājiem (piemē-
ram, šimpanzēm 3,286 x 109, pelēm 2,7 x 109).

Iespējas  
arheoģenētikā

Genoma atšifrēšana pavēra jaunas iespējas arheoģenēti-
kā, kas nodarbojas ar cilvēku, dzīvnieku un augu ģenētiskā 
materiāla izpēti, lai iegūtu zināšanas par dzīvo organismu 
evolūciju. Šajā jomā tiek pētīti kultivēto augu, domesticēto 
dzīvnieku un cilvēku genoma paraugi, kas iegūti gan arheo-
loģiskajos atradumos, gan no mūsdienu dzīvajām būtnēm un 
augiem. Izmantojot molekulārās bioloģijas sasniegumus, var 
rekonstruēt arī mūsdienu cilvēka – Homo sapiens evolūciju no 
pirmsākumiem līdz šodienai. Te izšķirošu ieguldījumu deva 
Kalifornijas Universitātes Bērklijā profesors Alans Vilsons 
(Allan Wilson, 1934–1991) [4].

Arheoģenētika vismaz daļēji apstiprina teoriju, ka visi 
mūsdienu cilvēki – dažādu kontinentu, rasu un tautību pār-
stāvji ir cēlušies no kopīgiem senčiem, kuri dzīvoja Āfrikā 
jau pirms aptuveni divsimttūkstoš gadiem un pirms aptuveni 
simttūkstoš gadiem uzsāka migrāciju, laika gaitā apdzīvojot 
pārējās pasaules daļas – Austrāliju, Eiropu, Āziju un Ame-
riku. Analizējot dažādus šodien dzīvojošo cilvēku genomus 
un salīdzinot tos ar seno cilvēku skeletu atradumiem, bija 
iespējams atklāt Homo sapiens ģenētisko evolūciju [6]. Šīm 
analīzēm izmantoja tā saukto mitohondriālo DNS. Mitohond-
riji ir šūnas elementi, kas nodrošina enerģiju šūnas bioloģis-
kajiem procesiem. Mitohondriju DNS ir stabilāka par šūnas 
kodola DNS, un katrs organisms parasti satur vienas izcelsmes 
mitohondriālo DNS, ko manto pa mātes līniju. Šo pētījumu 
kontekstā radās jēdziens "mitohondriju Ieva", kas apzīmē 
visu mūsdienās dzīvojošo cilvēku ciltsmāti – jaunāko kopīgo 
senci pa tiešu, nepārtrauktu sieviešu līniju. Veicot analogus  
pētījumus saistībā ar šūnas kodola Y-hromosomu, kas tiek 
nodota no tēva dēlam, radās arī teorija par "Y-hromosomas 
Ādamu" – mūsu jaunāko kopīgo senci pa tiešu, nepārtrauktu 
vīriešu līniju. Dažādi pētījumi "mitohondriju Ievas" un "Y-hro-
mosomas Ādama" vecumu novērtē atšķirīgi. Piemēram, Ieva 
varētu būt dzīvojusi pirms 175 000–50 000 gadu, bet Āda-
ma vecums varētu būt no 156 000 līdz 120 000 gadu [6]. 

Dodo

Šā gada oktobra nogalē Oksfordas Universitātes  
Zooloģijas departaments paziņoja, ka uzsāk darbu pie 
jauna pētījuma – izmirušo nelidojošo putnu pilnīgas 
genoma sekvencēšanas. Viens no tiem ir dodo (Raphus 
cucullatus) – Maurīcijas nacionālais putns, kas izmira 
17. gadsimtā un globālā mērogā simbolizē cilvēka dar-
bības nelabvēlīgo iespaidu uz vidi un dabas pasauli. 

Pētnieki cer, ka genomu atšifrēšana ļaus gūt plašā-
ku ieskatu nomaļās salās mītošo putnu evolūcijā un 
spriest par apstākļiem, kuru ietekmē tie zaudēja spēju 
lidot. Dodo ir tuvs radinieks mūsdienu baložiem un 
ūbelēm. Līdz ar daudziem citiem Maurīcijas endēmiem 
tas rāmi dzīvoja līdz brīdim, kad 16. gadsimta beigās 
salā ieradās pirmie eiropiešu jūrasbraucēji. Līdz 1681. 
gadam dodo bija izmiris. Kolonizācijas izraisīto katas-
trofālo vides izmaiņu dēļ Maurīcijā izmira arī savulaik 
iespaidīgās milzu bruņurupuču populācijas, sikspār-
ņi un vismaz 20 citas putnu sugas, no rifiem izzuda 
dugongi, smagi cieta arī vietējā bezmugurkaulnieku 
fauna. Kopumā šajā Indijas okeāna salā izmira vairāk 
nekā 100 sugas un vēl lielāks skaits patlaban atrodas uz 
iznīcības robežas.

https://www.zoo.ox.ac.uk/article/project-whole-genome-sequencing-extinct-flightless-birds

Dodo (Raphus cucullatus)
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imūndeficīta vīrusu (HIV), ar ko bija inficēts gaidāmo bērnu 
tēvs. Šī iejaukšanās cilvēka genomā izraisīja asas diskusijas 
zinātnieku aprindās, kas lielākoties to nosodīja gan bioloģisku, 
gan juridisku un ētisku apsvērumu dēļ. 2019. gada decembrī 
He Dzjaņku piesprieda trīs gadu cietumsodu [7].

Aplūkojot problēmu par gēnu inženierijas negatīvām se-
kām, nāk prātā populārā vācu rakstnieka un žurnālista Volf-
ganga Reusa (Wolfgsang Reus) vārdi: "Tāpat kā kodolfizika, arī 
gēnu inženierija cilvēcei paver vārtus gan uz debesīm, gan uz 
elli." Izvēli parādīs nākotne. E&P
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Gēnu inženierija:  
iespējas un ierobežojumi

Molekulārie biologi un ģenētiķi jau pagājušā gadsimtā iz-
teica brīdinājumus par gēnu inženierijas izmantošanu kā bio-
loģisku, tā arī ētisku, vides un ekonomisku aspektu dēļ. Viņu 
bažas saistās gan ar cilvēka genomu, gan ģenētiski modificē-
tiem kultūraugiem un no tiem gatavotiem pārtikas produk-
tiem. Piemēram, ģenētiski modificēti mikroorganismi, kas 
kultūraugos palielina rezistenci pret noteiktiem kaitēkļiem, 
ar pārtiku nonākot cilvēka organismā, var izraisīt neparedza-
mas nelabvēlīgas sekas. Izteiktas bažas, ka modificēto augu 
gēni varētu tikt pārnesti uz citiem organismiem un savvaļas 
augiem, tā sagraujot līdzsvaru vidē.

Patlaban vadošās pozīcijas ģenētiski modificēto augu iz-
mantošanā ir ASV, Brazīlijai un Argentīnai. 

Nopietnas bažas saistās ar cilvēka embriju ģenētisko inže-
nieriju. 2018. gadā pasauli pāršalca ziņa, ka Ķīnas Dienvidu 
Zinātnes un tehnoloģijas universitātes Bioloģijas fakultātes 
pasniedzējs He Dzjaņku (He Jianku, 1984) ir izmantojis gēnu 
rediģēšanas tehnoloģijas, lai dvīņu embrijos izraisītu gēna 
CCR5 mutāciju un tādējādi panāktu rezistenci pret cilvēka 

Attīstoties biotehnoloģijai, arvien biežāk ar gēnu inženierijas palīdzību tiek veidotas jaunas, mērķtiecīgi uzlabotas lauk-
saimniecības kultūras. Sākotnēji pasaulē izplatītākie ģenētiski modificētie (ĢM) augi bija sojas pupas un kukurūza, taču 
patlaban plaši izmanto arī ĢM rīsus, eļļas rapsi, cukurbietes un kokvilnu. Vadošās pozīcijas ģenētiski modificēto augu iz-
mantošanā ir ASV, Brazīlijai un Argentīnai. 

Eiropas Savienībā (ES) drīkst izplatīt tikai oficiāli atzītu ģenētiski modificētu pārtiku, kuras saraksts ir atrodams Eiropas  
Komisijas reģistrēto un atzīto ĢM pārtikas produktu un dzīvnieku barības reģistrā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes  
(EFSA) interneta vietnē. ES kopš 1998. gada ir atļauts audzēt tikai viena veida ģenētiski modificētu kukurūzu – MON 810. 
Tā pārsvarā tikusi audzēta Spānijā un mazākos apjomos vēl četrās valstīs – Portugālē, Čehijā, Rumānijā un Slovākijā. 

Latvijā šo jomu reglamentē "Ģenētiski modificēto organismu aprites likums" un Ministru kabineta noteikumi Nr. 784 
"Ģenētiski modificēto organismu ierobežotās izmantošanas un atļaujas izsniegšanas kārtība".
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