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Uztura DNS tests 

Testā iekļautie gēni nosaka noslieci uz 
aptaukošanos un individuālu spēju reaģēt uz 
diētu un fiziskiem vingrinājumiem. 

• Uzturvielu proporcijas 

• Fiziskās aktivitātes intensitāte un kvantitāte 

• Ķermeņa masas korekcija: 

– Samazināt 

– Palielināt 

 



Uztura DNS testa panelis 

• FABP2 

• ADRB2(1) 

• ADRB2(2) 

• FTO 

• TCF7L2 

• ADRB3 

• APOA2 

• PPARA 

• PPARG  

• MTHFR 

• LCT 



Gēns FABP2 

FABP2 jeb Intestinālā tipa taukskābes saistošais proteīna 2 gēns- 
 veido proteīnus, kuru funkcija ir garo ķēžu taukskābju 
 saistīšana, intracelulārais metabolisms un 
 transportēšana.  

 
Mutācija: 
• Palielināta tauku absorbcija un oksidācija 
• Palielināts ĶMI 
• Augsts leptīna līmenis 
• Augsta insulīna rezistence 
• Palielināta insulīna koncentrācija tukšā dūšā 

 
Uzturs: 
• Samazināts kopējo tauku daudzums 

Pratley RE et al. J Lipid Res. 2000 (PubMed) 
de Luis DA et al. Ann Nutr Metab. 2006 (PubMed) 



Gēns ADRB2 
 

ADRB2 jeb beta 2  adrenerģiskie receptori  spēlē lielu lomu 
 organisma enerģijas regulācijā ietekmējot lipolīzi un 
 termoģenēzi.  

 
Mutācija: 
• Agrīna 2. tipa cukura diabēta attīstība 
• Aptaukošanās 
• Izjaukta pilnvērtīga tauku oksidācijas funkcija 
• Grūtāk samazināt ķermeņa masu 

 
Uzturs: 
• Samazināts ogļhidrātu daudzums 
 
Palielināta fiziskā slodze (izturības treniņi). 

Ruiz JR, et al. Obesity 2011 (PubMed) 
Marín C et al. Am J Clin Nutr. 2005(PubMed). 



Gēns ADRB3 
 

ADRB3 jeb beta 3  adrenerģiskie receptori  spēlē lielu lomu 
 organisma enerģijas regulācijā ietekmējot lipolīzi un 
 termoģenēzi.  

 
Mutācija: 
• Abdomināla aptaukošanās 
• Agrīna 2. tipa cukura diabēta attīstība 
• Samazināta tauku lipolīze 

 
Uzturs: 
• Sabalansēts uzturs 
 
Augstas intensitātes fiziskās aktivitātes (izturības sports) 

 
Takenaka A et al. PLoS One. 2012;{PubMed) 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/155 
 



Gēns FTO 
FTO jeb tauku masas un ar adipozitāti saistītais proteīns. Šī gēna 

  t.s. riska alēlei ir nozīme sāta sajūtas radīšanā, kā arī, 

  iespējams, ietekmē leptīna līmeni. 
 
 
Riska alēle: 
• Produkta  un ēdiena izvēle 
• Sāta sajūta iestājas vēlāk 

 
 
Uzturs: 
• Ēšanas režīms 
• Dārzeņi, olbaltums, šķiedrvielas 

 
Mērenas intensitātes fiziskās aktivitātes 
 
 

Tao H et al. Am J Clin Nutr. 2014 (PubMed) 
Sonestedt  E. et al. Am J Clin Nutr. 2009  (PubMed) 



PPARA jeb glitazona receptors alfa, iesaistīts citu gēnu regulācijā, 

  kas atbild par skeleta un sirds muskuļa taukskābju 

  oksidāciju un enerģijas metabolisma regulācijā.  

 
 
Mutācija: 
• Samazināta tauku oksidācija 

 
 
Uzturs: 
• Sabalansēts uzturs 

 
Fiziskās aktivitātes (izturības sports) 
• Svarīgs fiziskās aktivitātes laiks 
 
 

Gēns PPARA 

Tural E et al. Mol Biol Rep.2014 (PubMed) 



Gēns PPARG 

PPARG jeb glitazona receptors gamma, ir nepieciešams adipocītu 

  diferenciācijai.  
 
Mutācija: 
• Samazina PPARG aktivitāti,  palielinot 2. tipa cukura diabēta 

risku 
• Insulīna rezistence  
 
 
Uzturs: 
• Samazināts kopējo un  
piesātināto tauku daudzums 
 

Takenaka A et al. PLoS One. 2012;{PubMed) 
Bhatt SP et al. Diabetes Technol Ther.. 2012 (PubMed) 
 



Gēns TCF7L2 

TCF7L2 jeb transkripcijas faktors, ir saistīts ar vielmaiņas 
 traucējumiem, sirds un asinsvadu slimībām un 2. tipa 
 cukura diabētu. 

Riska alēle: 

• Grūtāk samazināt ķermeņa masu 

 

Uzturs : 

– Samazināts kopējais tauku un ogļhidrātu daudzums 

– Šķiedrvielas 

 
Fiziskās aktivitātes  - regulāras, mērenas intensitātes slodze 

Shokouhi S et al. Clin Lab. 2014 (PubMed) 
Gene http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/6934 (PubMed) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/6934
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/6934
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/6934


Gēns APOA2 

APOA2 jeb apolipoproteīns A-II gēns kodē apolipoproteīnu A-II, 

 kas ir otra visvairāk pārstāvētā olbaltumviela augsta 

 blīvuma lipoproteīnā.  

 

Mutācija: 

•  var izraisīt hiperholesterinēmiju, kā arī aptaukošanās risku.  

 

Uzturs: 

• Sabalansēts uzturs 

• Samazināts piesātināto tauku daudzums 

Gene http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/336 (PubMed) 
Domínguez-Reyes T et al. Lipids Health Dis. 2015  (PubMed) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/336
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/336


Gēns MTHFR 

MTHFR gēns nosaka  metilēn – tetrahidrofolāta reduktāzes 
 veidošanos. Ferments iesaistīts aminoskābju pārstrādē 
 un pamatproteīnu veidošanā. 

 

Mutācija:  

• Paaugstināts homocisteīna daudzums asinīs 

• Paaugstināts sirds un asinsvadu slimības (insults, infarkts) risks 

 

Uzturs: 

• Sabalansēts uzturs 

• Dārzeņi (zaļā krāsa) 

 

Alluri RV Eur J Neurol. 2005 (PubMed)  



Gēns LCT 
LCT jeb laktāze.  

 

Mutācija šajā gēnā cilvēkiem izraisa iedzimtu fermenta laktāzes 
deficītu, kas tiek dēvēta arī par iedzimtu laktozes malabsorbciju.  

Rezultātā - traucēta fermenta laktāzes funkcija un veidojas 
laktozes intolerance. 

• No uztura izslēgt laktozi saturošus produktus. 

http://ghr.nlm.nih.gov/gene/LCT 



 

 

 “Mēs neesam savu gēnu vergi – katrs var 
pārspēt ģenētisko predispozīciju izdarot 
veselīgu izvēli – mazāk ēst un vairāk vingrot”  

  

       /Christopher D.Gardner, PhD, adipozitātes pētnieks/ 

  

http://www.everydayhealth.com/weight/is-genetic-testing-the-key-to-weight-loss.aspx
http://www.everydayhealth.com/weight/is-genetic-testing-the-key-to-weight-loss.aspx


 

PALDIES PAR UZMANĪBU! 


