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Personalizēts uzturs



Personalizēts uzturs

Pinto, the Personalized Nutrition Platform



Identiskas maltītes, atšķirīgs glikozes lImenis asinīs

Vairākas nedēļas ilgi tika mērīts glikozes līmenis 800 personu asinīs, kopumā aptverot 46,898 maltītes un novērota augsta
glikozes līmeņa variabilitāte identisku maltīšu rezultātā, liekot secināt, ka uztura rekomendācijas jāpielāgo

katram indivīdam atsevišķi.
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• Dominē 2 tipi (phyla):
1. Firmicutes (Clostridium, Enterococcus, Lactobacillus un Faecalibacterium

ģintis) 30-52%
2. Bacteroidetes (Bacteroides un Prevotella ģintis) 9-42%

• Citi bieži sastopami tipi:
1. Actinobacteria (galvenokārt Bifidobacterium) 1-3% un ~2% 

1. Proteobacteria
2. Verrucomicrobia
3. Euryarchaeota

Vesela cilvēka mikrobioms



Toribio-Mateas et al 2018 Microorganisms

Uztura ietekme uz cilvēka mikrobiomu



Uztura ietekme uz cilvēka mikrobiomu



Bacteroidetes



Senghor et al., 2018
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Ģeogrāfiskā areāla ietekme uz cilvēka mikrobiomu

AUSTRĀLIJA



Ilgākā laika periodā konkrēts uzturs, dzīvesveids, kuņģa-zarnu 
trakta infekcijas, ārstēšanas ar antibiotikām vai citiem 

medikamentiem, ķirurģiskas operācijas, kā arī ģeogrāfiskā atrašanā 
izcelšanās var ietekmēt mikrobioma kompozciju.

Dažādu cilvēku mikrobioms atšķiras



Metabolīti

Kāda tam var būt ietekme?



http://humanfoodproject.com/

Nov. 2012



Kā tipisks Baltijas rēģiona
uzturs ietekmē zarnas
mikrobiomu?



Zarnas mikrobioma sastāvs un daudzveidība dažādu uztura režīmu ietekmē

600 dalībnieki no visas Latvijas vecumā no 19-64 gadiem

N=120
Regulāri (>200 ml dienā) 
skābpiena
produktu patērētāji

Lactobacillus: uzlabo
imūnsistēmu un 
mazina zarnu trakta
traucējumus

Prevotella: active 
imūnsistēmu

Veģetārieši un vegāni

N=120

N=120

Celiakijas pacienti
(bez glutēna diēta)

N=120

Hroniskas aknu
slimības pacienti

N=120

Kontroles grupa



Zarnas mikrobioma sastāvs un daudzveidība dažādu uztura režīmu ietekmē

600 dalībnieki no visas Latvijas vecumā no 19-64 gadiem

Fēces

24 h & 2 d.



Zarnas mikrobioma sastāvs un daudzveidība dažādu uztura režīmu ietekmē

Mašīnmācīšanas metožu izmantošana, lai efektīvi diskriminētu
dažādus uztura musturus izmantojot zarnu mikrobiomu



Zarnas mikrobioma sastāvs un daudzveidība dažādu uztura režīmu ietekmē

1st Working group meeting 
13 – 14 th of June, 2019 Riga 

BIOR



Glabāšana -80 °C 
līdz testēšanai

DNS izdalīšana

PCR

Sekvenēšana Bioinformātika

Baktērijas hromosoma

16S rRNS gēns

Kā analizē zarnas mikrobiomu?



• Visām baktērijām ir 16S rRNS gēns

• 1,500 bp garš un satur 9 hipervariablos reģionus V1 - V9, kas atšķiras
dažādu baktēriju starpā

• Dažādas sekvenēšanas platformas tārgetē atšķirīgus reģionus

http://help.ezbiocloud.net

16S rRNS amplikonu sekvenēšana



https://docs.qiime2.org

Split into individual 
per-sample fastq files

Each molecule is sequenced
from both the 5′ and 3′ ends, 
which are then merged

DADA2: classification of reads as error-free
or not, and mapping of error-containing
reads to the appropriate error-free ASVs

Kā analizē 16S rRNS amplikonu sekvenēšanas datus?  



Kā iegūst no 16S rRNS amplikonu sekvenēšanas datiem?  
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Zhang et al., 2009 (PNAS)
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“Šotgan” (Shotgun) sekvenēšana

Sekse et al., 2017 (Front. In Microbiology)



Metabolīti

Mikrobioms ir cieši saistīts ar metabolomu!



Metabolomika – omikas nozare, kas pēta kopējo
metabolītu sastāvu kādā konkrētā ķermeņa šķidrumā
(urīnā), šūnās vai audos (asins plazmā vai serumā).

https://www.metabolon.com

500 metabolīti: amino skābes, 
ogļhidrāti, vitamīni, lipīdi,acilkarnitīni, 
sfingomielīni, glicerofosfolipīdi, 
peptīdi, ksenobiotikas un steroīdi

Mikrobioms ir cieši saistīts ar metabolomu!

Orbitrap Elite™ Hybrid Ion Trap-Orbitrap Mass Spectrometer
https://www.thermofisher.com



Mikrobioms ir cieši saistīts ar metabolomu!



Paldies par 
uzmanību! 
Jautājumi?


