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Molekuline genetika

2. Mi2. Mišško medko medžžiiųų genetikos ir genetikos ir 
selekcijos pagrindaiselekcijos pagrindai

2.1. Molekulinė ir citogenetika.

2.2. Populiacijų ir kiekybinė genetika.

2.3. Selekcija.

Molekulinė genetika 
(genų veikimas 
molekuliniame 

lygmenyje): DNR 
struktūra, sekos, 

genetinis kodas, genų
veikimas, DNR mutacijos 

Populiacijų genetika (genų
pasiskirstymo populiacijose 
dėsningumai). Genų dažniai, 

genetinė įvairovė ir 
polimorfizmas, evoliucinės 

jėgos, adaptacija

Kiekybinė genetika (genų
paveldėjimo dėsningumai)., 
genetinės variacijos tipai, 

paveldimumas. 

Citogenetika : 
Kariotipas, 

chromosoma, 
Mejozė, mitozė, 
rekombinacija, 

Selekcija: genetinio 
pagerinio metodai. 
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Lastele

2.1 Molekulinės ir citogenetikos 
pagrindai

Augalo ląstelės sandara
Branduolys - ”ląstelės smegenys”, talpinančios
chromosomas- ilgas DNR molekules, kuriose išsidėstę
genai.

Chloroplastas-
”fotosintezės 
įrankis”= šviesos 
energija perdirbama 
į ”kurą” energijos 
gamybai

Ribosoma-
”baltymų
fabrikas”, 
gaunantis 
tiesioginius genų
“įsakymus”
kokius baltymus 
(genų
transliacija).

Goldžio aparatas- baltymų “pakavimas” ir 
paskirstymas po ląstelę.

Mitochondrija- ”energijos 
gamintojas”.
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Kariotipas

Kariotipas – tai organizmo 
chromosomų visuma, apibūdinama 
chromosomų kiekiu, dydžiu, 
morfologija, išvaizda ir kt.

2x = 24Pinus sylvestris

2x = 24Larix decidua

2x = 22Juniperus communis

Spygliuočiai

2x = 28Ulmus glabra

2x = 34Sorbus aucuparia

2x = 82Tilia cordata

2x = 24Taxus baccata

2x = 24Picea abies

2x = 38; 4x = 76Salix sp.

2x = 24Quercus robur

2x = 38Populus tremula

2x = 46Fraxinus excelsior

2x = 24Fagus silvatica

4x = 56Betula pubescens

2x = 28Betula nana

2x = 28Betula pendula

2x = 28Alnus incana

2x = 28Alnus glutinosa

2x = 26;  3x = 39Acer platanoides

Lapuočiai

Chromosomų skaičiusMedžių rūšis
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ploidiskumas

Giminingos rūšys turi skirtingus 
kariotipus, pvz Larix decidua nuo
Larix sibirica skiriasi dvejomis 
pakitusiomis chromosomomis

Giminingos rūšys skiriasi ploidiškumu: 
pvz. – karpotasis beržas (diploidas 
2n=28) ir plaukuotasis beržas
(tetraploidas 4n=56)

Ploidiškumu gali skirtis net ekotipai, pvz. surasti trys ekotipai Fraxinus
americana (Wright, 1969): šiaurinis (2n = 46), tarpinis (turintis poliploidų) 
ir pietinis (2n = 46, 92, 138). 

Kai kuriose rūšyse sutinkami pavieniai poliploidai, pvz. –
paprastosios drebulės triploidas
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DNR>chromosoma

DNR grandinė

Chromatinas (DNR su histonais)

Chromatinas interfazėje 

Chromosoma metafazėje

DNR išsidėstymas chromosomoje

Nukleotidai

Sutankėjęs chromatinas profazėje

DNR chromosomoje 
baltymų pagalba stipriai
supakuota (10 000 kartų)
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Nukleotidai

DNR sudarantys 4 nukleotidai – Adeninas, Tyminas, Guaninas ir 
Citozinas - išsidėstę vienas prieš kitą komplementariai ir sujungti 
vandenilinėmis jungtimis
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Genetinis kodas
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Genetinis kodas
aminorūgštis  >  Nukleotidų tripletas   > baltymas

Startin
is 

kodonas

Stop 
kodonas

Genetinis kodas išsigimęs – tas pačias aminorūgštis koduoja 2-4
skirtingi tripletai (skiriasi trečiasis nukleotidas)

Amino-rūgštis
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Genai

AUG

Pradžios 
kodonas Pabaigos 

kodonas

Genas ir jo sandara

UAA

Egzonai - koduojančios sekos, 
kurios perrašomos į mDNR, o šios 
perverčiamos į baltymus;

Intronai – įsiterpiančios 
nekoduojančios sekos;

GGUUAU GAU ... UUAAUA AGC

Promotoriai – pagalbiniai elementai, 
reguliuojantys /inicijuojantys 
transkripciją (baltymų sintezę);

Genas – tai DNR segmentas, kuris perduoda informaciją apie sintetintinus 
baltymus iš vienos generacijos į kitą. 

Genas susideda iš egzonų, intronų, promotoriu, pradžios ir pabaigos kodonų.
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Centr dogma

Centrinė molekulinės genetikos dogma:

DNR RNR baltymas
perrašymas

transcription

vertimas

translation

1. Perrašymas 
(transkripcija)

2.Perdavimas (vertimas)
- baltymų sintezė

1. Perrašymas 
(transkripcija)

2.Perdavimas (vertimas)
- baltymų sintezė

Kiekviename 
procese dalyvauja 
labai daug įvairių
inicijuojančių, 
reguliuojančių, 
sustabdančių ir kt. 
fermentų (baltymų
kompleksų)
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Perrasymas > 
perdavimas

3’

Ekzonas 1 Ekzonas 2 Ekzonas 3 Ekzonas 4

Intronas 1 Intronas 2 Intronas 3

DNR

5’

SPLAISINGAS
Brandi mRNAAAAAAAAA

Transkripcija  –> splaisingas –> transliacija

Pirminė mRNA

TRANSKRIPCIJA

AUG - B1…Bn - STOP

TRANSLIACIJA

Baltymo seka

Baltymas
(erdvinė
struktūra)

Splaisingas – tarpinis procesas, tarp transkripcijos ir 
transliacijos, kurio metu iš pirminės mRNR iškerpami intronai ir 
lieka tik baltymus koduojančios sekos – susidaro brandi mRNR
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Mitoze, mejoze

Mitozė

Mejozė

- ląstelės nelytinis dalijimasis į dvi identiškas kopijas

- ląstelės dalijimasis į 4 haploidines gametas (neidentiškas)
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Aleliai lokusai

Alelis – vienas iš geno dviejų arba keleto alternatyvių formų, 
galinčių egzistuoti viename lokuse

Lokusas – fiksuota vieta chromosomoje, kurioje randasi genas 
(vienas ar kitas alelis)

•Diploidiniame organizme aleliai būna 
poromis – išsidėstę tame pat lokuse
homologinėse chromosomose

•Kiekviena individuali chromosoma turi tik 
vieną alelį lokuse

•Populiacija gali turėti du ir daugiau alelių
kiekviename lokuse

A lokusas

B lokusas

Iš tėvo Iš motinos

A lokusas

B lokusas

Iš tėvo Iš motinos

A alelis
a alelis

b alelis
b alelis
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Genotipas haplotipas

Genotipas ir haplotipas

Atskiras lokusas Aleliai: Genotipai:
Homozigota A   A AA
Homozigota a    a aa
Heterozigota A   a Aa

Keletas susijusių lokusų:
1 2 3

AA BB CC
aa bb cc
Aa Bb Cc

Haplotipai:
ABC
ABc
AbC
Abc
aBC
aBc
abC
abc
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Genomas

Genomas – organizmo genų visuma. Terminas pasiūlytas Hanso Vinklerio 1920 
m. siekiant apibūdinti visumą genų, esančių vieno organizmo chromosomų
haploidiniame rinkinyje.

Genomas – yra ilgametės atrankos subtiliai subalansuota genų visuma.

Genomo tyrimo kryptys ir 
metodai:

• nustatyti genų seką ir vietą
chromosomose;
• klonuoti ir tirti genus;
• nustatyti nukleotidų sekas, 
išaiškinti jų funkcinę reikšmę ir 
ypatybes;

Genomo sandara:

• fragmentacija į chromosomas – linijines 
struktūras;
• nukleosominė chromosomos sandara;
• haplonto/diplonto kaita;
• multireplikoninė DNR replikacija;
• mitozinis, mejozinis DNR kopijų
pasiskirstymas;
• unikalūs ir kartotiniai genai;
• didelė įvairovė judriųjų genomo 
elementų;
• įvairių tipų ir labai dažnos kartotinės 
sekos.



Mitochondrijų DNR (n)
→ motininis (sėklos)

Chloroplastų DNA (n)
→ gaubtasėklių - motininis (sėklų)
→ plikasėklių - tėvinis (žiedadulkių)

Branduolio DNR (2n)
→ motininis + tėvinis (embrionai)

Genomas

Augalai turi tris skirtingus genomus:

Citoplazminis genomas:
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Lygusis ET

Šiurkštusis ET

Ląstelės sienelė

Citoplazma

Plazminė membrana

Goldžio kompleksas

ChloroplastasBranduolys

Mitochondrija

Centrinė vakuolė

Branduolėlis
Poros

Chromatinas

Apvalkalas

Branduolys ląstelėje Mitochondrija Chloroplastas



D.Žvingila A.Pliūra 

Chloroplastų genomas

• Jo sandara, veikla ir reguliacija panaši į
prokariotų genomą; 
• Plastidžių skaičius įvairiuose augaluose svyruoja (1-900 vienoje ląstelėje). Visos 

vienos ląstelė plazmidės turi tokį patį genomą (120-160 kb).; 
• Chloroplastų genomas žiedinis, gana konservatyvus, jame yra tik apie 100-

150 genų, kurių dauguma koduoja baltymus, dalyvaujančius fotosintezėje;
• Jau yra nemažai išanalizuota augalų
chloroplastų genomų (soja, vilnamedis,
liucerna, įv. samanos, dumbliai, 
sporiniai induočiai).

Kerpsamanės chloroplasto genolapis



D.Žvingila A.Pliūra 

Mitochondrijų genomas

• Jo sandara, veikla ir reguliacija panaši į
prokariotų genomą;
• Genomų dydis augalų karalystėje labai skiriasi
(200-2600 kb), kai tuo tarpu gyvūnuose mitochondrijų
genomai nedaug skiriasi;
• Koduojami genai susiję su kvėpavimu, mitochondrijų transliacija;
• Mitochondrijų genome aptinkami chloroplastų, branduolio ir net virusų

DNR sekų;
• Mitochondrijų genomas turi savitų genetinį kodų;
• Augalų mitochondrijų genomų sekoskaitą apsunkina jų dydis ir struktūra.
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Branduolio ir mitochondrijų genomai

mtDNR sandara yra labai sudėtinga – iš
subgenominių žiedų.

Visiškai išanalizuoti tik keleto augalų
mitochondrijų genomai:
• Marchantia polymorpha;
• Arabidopsis thaliana;
• Beta vulgaris;
• Oryza sativa.

Išskirtinės augalų mtDNR savybės:

• genomo dydis ∼ 200 kb (žinduolių 16-18 
kb);
• mažai tRNR genų (16); 
• aptinkamos chloroplastų DNR sekos, 
dauguma jų neveiklios mitochondrijose;
•

Didžiausią organizmo genomo dalį
sudaro branduolio genomas

Įvairūs genomai skiriasi:

• chromosomų skaičiumi;
• chromosomų dydžiu;
• genų skaičiumi;
• nekoduojančios DNR kiekiu;
• egzonų ir intronų dydžiu ir kt..

Somatinėse ląstelėse diploidinis (2n), 
lytinėse ląstelėse haploidinis  (n) 
chromosomų rinkinys.
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Plastidžių ir chloroplastų genomai

Plastidžių kilmė iš cianobakterijų
nustatyta lyginamosios genetikos 
metodais.

Išsaugoję bakterijų genomo ypatybes:

• operonus;
• promotorių struktūrą (-10, -35 sekos = 
TATAAT ir TTGACA atitinkamai);
• bakterijų RNR polimerazę su α, β, β' ir σ
subvienetais;
• dauguma plastidžių genų turi 
eubakterijoms būdingą σ-70 promotorių.

Dydis nuo 39,4 iki 200 kb

Chloroplastų genomo paveldėjimas 
augaluose skiriasi:
• motininis;
• tėvinis;
• biparentinis.
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Genomu ypatybes

1.Branduolio genomas

3. Mitochondrijų genomas

2.Cloroplastų genomas
Genomas mažas - 120-217 kb, 79 genai. Genai išsidėstę vienoje žiedinėje 
chromosomoje. cpDNR struktūra, dydis, genai ir jų išsidėstymo tvarka 
konservatyvi. Lapuočių medžių rūšių paveldimas per motininę liniją, spygliuočių –
per tėvinę. Pradmenys turimi ir tinka skirtingiems taksonominių lygmenų genetinei 
įvairovei tirti. Polimorfizmas mažas. Chloroplastų DNR gausi lapuose, nesunkiai 
išskiriama.

Genomo dydis – 200-2500 kb, 58 genai. Genomo dydis ir struktūra labai kinta. 
Visų medžių rūšių paveldimas per motininę liniją (sėklas). Mažiau pradmenų ištirta. 
Dėl mtDNR didelio persitvarkymų dažnio tinka genetinei variacijai rūšies viduje 
tirti (RFLP metodu). Tačiau dėl didelio persitvarkymų dažnio ir retų taškinių
mutacijų dažnio mažai tinka variacijai tarp rūšių ar taksonominių šeimų tirti. 
Polimorfizmas mažas. Mitochondrijų DNR mažiau gausi lapuose.

Branduolyje randasi didžioji dalis organizmo genų. Didelis polimorfizmas, 25000-
50000 genų. Didelis nekoduojančių sekų polimorfizmas. Išskyrus genus, esančius 
X ir Y chromosomose, sunku atskirti motininį ir tėvinį paveldėjimą.

Miško medžių genomų ypatybės
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Genomu lent

Organoidų genomų struktūros ir variabilumo palyginimas

Genomo dydis 120 -217 kb 200 - 2500 kb 14 - >30kb

Baltymų genų skaičius 79 58 13

Genų tvarka Konservatyvi Labai kintanti Konservatyvi

Nekoduojančios sekos 30-40% 60% iki >90% 5-10%

Tankis (kb vienam baltymų genui) 1.2 6.3 1.0

Genai su intronais 18% 12% 0%

Sinoniminių pakeitimų dažnis 1.5 (0.3)3 0.5 20-50

Nesinoniminių pakeitimų dažnis 0.2 (0.1)3 0.1 2-3

Persitvarkymai Reti Dažni Labai reti

Perėjimai: transversijos <2:1 <2:1 20:1

Savybės Cp DNA Augalų mtDNA Gyvūnų
mtDNA

Koreguotos nukleotidų vietos ~30 >400 0
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2 х 108 – 1011Žiediniai augalai

3 х 109Žinduoliai
109Paukščiai

(2 - 3) х 109Reptilijos
7 х 108 – 7 х 1010Amfibijos

3 х 108 - 1010Žuvys
2 х 108 – 2 х 109Dygiaodžiai

~ 109Vėžiagyviai
108 – 5 х 109Vabzdžiai

5 х 108 – 5 х 109Moliuskai
~ 108Kirmėlės

(5-7) х 107Dumbliai
(2-5) х 107Grybai
105 - 107Bakterijos (E. coli ir kt.)
104 - 106Mikoplazmos

Haploidinio genomo dydis nukleotidų
poromisOrganizmai

Įvairių organizmų klasių genomų dydžiai 
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Genomų dydžių įvairovės pasekmės

Genomo dydis turėtų būti proporcingas dviems vienas su kitu 
susijusiems dalykams:

• genetinės informacijos kiekiui;

• evoliucijos lygiui.

• Labai dideli ir sudėtingi pirmuonių, aukštesniųjų augalų ir amfibijų
genomai, be to jų dydis svyruoja labai didelėse ribose. 

• DNR kiekis genome nėra susijęs su organizmo evoliucinio 
išsivystymo lygiu. Tai vadinama C- reikšmės mįsle arba paradoksu. 
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Genomų dydis ir genų skaičius

25 000125 mln
Arabidopsis

thaliana

4 8004,1 mlnE. coli

19 00097 mlnKirminas

6 27512 mlnMielės

13 601120 mlnVaisinė muselė

∼ 30 0002,9 mlrdŽmogus

Genų
skaičius

Genomo 
dydis (bp)Rūšis

Augalų genomo dydį, genų
skaičių ir kt. galima sužinoti iš
specializuotų domenų bazių:

Pvz.: http://www.rbgkew.org.uk/cval/
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Genetinio kintamumo šaltiniai

Gen kint

Mutacijos

Kombinacinis kintamumas

- taškinės mutacijos
- chromosominės mutacijos (chromosomų aberacijos)

- krosingoveris

- rekombinacijos

Mobilūs elementai - transpozonai

- genominės mutacijos

Mini- ir mikrosatelitinė DNR

Epigenetika
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Mutacijos

Mutacijos dėka palikuonis gali turėti savybes, kurių neturėjo tėvai 

Mutacija – genetinės informacijos pokytis, atsirandantis dėl jos reprodukcijos 
klaidų dalinantis ląstelėms mitozės arba mejozės metu

Mutacija įvykusi mitozės metu gali sukelti tik nežymius individo savybių/požymių
pokyčius ir nepersiduoda palikuonims

Mutacija įvykusi mejozes metu gali sukelti ne paties individo, bet jo 
palikuonių savybių/požymių pokyčius

Mutacijos

Mutacijos būna savaiminės arba jas sukelia radiacija, cheminės medžiagos ir net 
aplinkos stresas

Populiacijose recesyviniuose aleliuose susikaupia labai daug mutacijų, 
kurios dabartinėmis sąlygomis dažniausiai būtų žalingos, bet gali būti 
naudingos kitomis/naujomis ekologinėmis sąlygomis
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Mutac poveikis

-žalingas – palikuonys negyvybingi – tai dažniausias mutacijų tipas; tokie 
aleliai greitai pašalinami iš populiacijos natūralios atrankos dėka, arba 
nukenksminami pervedant į recesyvinę (užgožtąją) būklę

Mutacijos pagal poveikį ir svarbą skirstomos į:

-palankias – naujos savybės padidina prisitaikymą, išlikimą, reprodukciją; 
populiacijoje tokių alelių dažnis didėja, gali migruoti į kitas populiacijas.

-neutralias – naujos savybės neįtakoja prisitaikymo, išlikimo, reprodukcijos
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Genu mutacijos

Genų mutacijos, taškinės mutacijos

-tai atskirų nukleotidų pasikeitimas DNR grandinėje 

•Neprasmingos (nonsens) mutacijos

•Keičiančios prasmę (misens) mutacijos

•Neutralios (silent) mutacijos

•Rėmelio poslinkio mutacijos

Mutacijos pagal poveikio pobūdį skirstomos į šias kategorijas:
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Neprasm mutacijos

Neprasmingos (nonsens) mutacijos – kai įsiterpia stop kodonas (UAA, 
UGA arba UGG) – tai sutrumpina geną ir sutrumpėja gaminamas baltymas 
(gali būti prarandamos svarbiausios jo dalys)

AUC AUG UAU GAU AGU UUA GGU UAA UUA AGU

AUC AUG UAU GAU AGU UUA GGU UAA UUA AGUUAA

Pradžios kodonas Pabaigos kodonasUAA
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Keičiančios prasmę (misens) mutacijos – kai pasikeitus nukleotidų
porai pasikeičia mRNR kodas. Pvz. jei AGU pakeičiamas į AGA, baltymas 
vietoje serino turės arginino amino rūgštį. Tai pakeis baltymo struktūrą ir 
savybes.

AUC AUG UAU GAU AGU UUA GGU UAA UUA AGU

AUC AUG UAU GAU AGA UUA GGU UAA UUA AGU

Serino r.

Arginino r.

Keic prasme mutac
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Tylios mutacijos

Neutralios (silent) mutacijos – kai pasikeičia kodono trečioji nukleotidų
pora ir gaminsis tas pats baltymas, pvz. jei AGU pasikeičia į AGC, tai baltyme 
toje pat vietoje vis tiek gaminsis serino aminorūgštis ir baltymo savybės nepakis

AUC AUG UAU GAU AGU UUA GGU UAA UUA AGU

AUC AUG UAU GAU AGC UUA GGU UAA UUA AGU

Serino r.

Serino r.
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Remeliu pasislink

Rėmelio poslinkis – kai įsiterpia arba iškrinta viena ar kelios nukleotidų
poros, kurių skaičius nesidalina iš 3. Baltymas nesintetinamas, nes sutrinka 
visų po pažaidos kodonų skaitymas, atsiranda beprasmiai kodonai ir kt.

AUC AUG AUU AUU AUU AUU AUU UAA UUA AGU

G

AUC AUG AUU GAU UAU UAU UAU UUA AAU AAG
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Mutac rate

Mikrosatelitų mutacijos dažnos – nuo 10–3 (Jarne and Lagoda, 1996) 
iki 10–2 (Bruford et al., 1992), 

Mutacijų dažnis (mutation rate)

Alozimų mutacijų dažnis mažas – 10–6 (Voelker et al., 1980)

- tai tikimybė, kad įvyks mutacija. Išskiriami du aspektai:

1) mutacijų dažnis – kiekybine prasme – kuri dalis visų
genotipų, ląstelių, chromosomų, ar genų turi mutaciją

2) mutavimo dažnis – laiko prasme – kaip dažnai 
atsiranda mutacijos per laiko vienetą, generacijų skaičių
ar ląstelių dalijimosi skaičių

Mitochondrijų DNR mutacijos dažnesnės nei branduolio DNR ir siekia 10–5

“Molekulinis laikrodis” – pagal mutacijų dažnį filogenezės tyrimuose įvertinamas 
rūšių ar populiacijų atsiradimo ar kitimo – t.y. evoliucijos greitis

Branduolio DNR mutacijų dažnis mažas – 10–8

Kiekybinių požymių mutacijų dažnis 10–2 – 10–3 – (suminis visų lokusų, 
reguliuojančių kiekybinį požymį, per vieną generaciją; Eriksson &Ekerg 2001)
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Chrom aberac

Chromosomų mutacijos (chromosomų aberacijos)

- pakinta arba persistumia chromosomų
dalys - pakinta chromosomų sandara dėl 
ko pakinta genų ekspresija. 
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f

Praradimas (delecija)

Dvigubėjimas 
(duplikacija) ar
įterpimas
(insercija)

Susikeitimas 
vietomis 
(inversija)
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Homologinėse 
chromosomose

Nehomologinėse 
chromosomose
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a
b
c
d
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s

n
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l

f

a
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c
d

e
Persikėlimas
(translokacija)

Gali būti prarasti svarbūs genai

1. Pakinta informacijos kiekis (delecija, 
dublikacija, insercija)
2. Informacija lieka ta pati , bet ji 
pertvarkomas (inversija, translokacija)

Informaciniu požiūriu išskiriami du atvejai:



D.Žvingila A.Pliūra 

Genom mutac

Genominės mutacijos/pakitimai

- tai chromosomų rinkinių skaičiaus pakitimas

•haploidija – viengubas chromosomų skaičius (kai augalas 
išauginamas iš žiedadulkės ar mezginės),

•poliploidija (triploidai, tetraploidai ir kt.),

•heteroploidija (kai pakinta tik atskirų chromosomų skaičius).

Dėl pakitusio chromosomų skaičiaus gali susidaryti net atskiros rūšys, pvz. 
karpotasis beržas yra diploidas (2n=28), o plaukuotasis – tetraploidas 
(4n=56).  

Daugelio medžių rūšių savaiminiai arba indukuoti triploidai pasižymi 
spartesniu augimu, didesniais lapais, vaisiais ir kt. savybėmis (pvz. 
triploidinė drebulė, beržininkų ananasinės veislės obelis)

Ploidiškumu gali skirtis net ekotipai, pvz. surasti trys ekotipai Fraxinus
americana (Wright 1969): šiaurinis (2n = 46), tarpinis (turintis poliploidų) ir 
pietinis (2n = 46, 92, 138).
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Komb kint

Kombinacinis kintamumas

- tai motinos ir tėvo genų persikeitimas - naujų alelinių derinių susidarymas
kryžminantis individams populiacijoje iš tėvinio ir motininio individų genetinės 
medžiagos.

- Kombinacinio kintamumo dėka naujos mutacijos (tiek palankios, tiek ir 
žalingos) išplatinamos populiacijoje. 

- Populiacijoje per didelį kintamumą riboja genų sukibimo grupių buvimas 
bei panmiksijos pažeidimai (pvz. dažniau susikryžmina arčiau vienas kito 
esantys giminingi individai)

- Kombinacinis kintamumas stiprus populiacijos heterogeniškumą didinantis 
veiksnys - 98% net ir labai retų mutacijų paplinta populiacijoje

1. Rekombinacijos – tai pasikeitimas motinos ir tėvo chromosomomis 
mejozės metu

2. Krosingoveris – tai pasikeitimas motinos ir tėvo chromosomų segmentais 
mejozės metu
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Rekombinac

Rekombinacijos ir jų įtaka genetinei įvairovei

Diploidiniuose augaluose galimų kombinacijų skaičius
= gametų skaičius = 2n

čia n – chromosomų skaičius

Persikeitimas vyksta atsitiktiniu būdu

Paprastoji eglė arba paprastoji pušis turi 12 chromosomų, taigi galimų gametų
skaičius siekia 212=4096, o genotipų skaičius - 312=531 441

Galimų genotipų skaičius 3n

Mažalapė liepa turi 41 chromosomą, taigi galimų kombinacijų skaičius didžiulis: 
gametų skaičius - 241=2199023255552, o genotipų skaičius -
341=36472996377170786403

Rekombinacijos – tai pasikeitimas motinos ir tėvo chromosomomis 
mejozės metu – motinos ir tėvo genų persikeitimas
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Krosingoveris

Kadangi kiekvienoje spygliuočių chromosomoje 
vyksta 2-3 krosingoveriai tai galimų gametų ir 
genotipų skaičius dar išauga ir būna analogiškas, 
kaip ir rūšyse su 24-36 chromosomomis.

Dar  labiau padidina gametų
(lytinių ląstelių) genetinę įvairovę

Krosingoverio tipai

Krosingoveris - tai pasikeitimai tėvo ir motinos 
homologinių chromosomų segmentais mejozėje

Krosingoveris ir jo įtaka genetinei įvairovei
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Kartotinės sekos

– Kartotinės sekos yra išskirtinė eukariotų genomo savybių. 
– Jos aptinkamos DNR sekoskaitos, DNR denatūracijos-
renatūracijos, centrifūgavimo tankio gradiente, molekulinių
zondų metodais;
– Augalų iki 80% genomo sudaro vidutinio ir aukšto dažnio 
kartotinės sekos;
– Kartotinių sekų dydis svyruoja nuo 10 bp iki 1000 bp;
– Paprastosios kartotinės sekos atsiranda ir jų skaičius didėja
vykstant DNR replikacijai ir netolygiam krosingoveriui;
– Kartotinės sekos sparčiai kinta ir varijuoja įvairiose augalų
grupėse;
– Kartotinės sekos yra dviejų tipų: išsklaidytos ir pratėgiui 
(tandemiškai) išsidėstę.
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Kartotinės DNR frakcijos modelinėje augalo 
chromosomoje
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• Augalų organizme didžiausią kartotinių sekų dalį sudaro judrieji 
genomo elementai, ypač paplitę yra LTR retrotranspozonai;

• DNR kartotinių sekų dalis eukariotų genome evoliucionavo gausumo
kryptimi;

• Kartotinės sekos yra įvairaus dažnio, skirstomos į žemo (kartotiniai 
genai), vidutinio ir aukšto dažnio sekas;
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Judrieji genomo elementai - transpozonai
Transpozonai - tai mobilūs genomo elementai, kurie gali įsijungti arba išsijungti 
iš chromosomos, tuo pakeisdami genų ekspresiją.

•Transpozonai randami visuose organizmuose ir yra svarbus veiksnys 
generuojantis genetinę įvairovę, kaip evoliucijos pagrindą

I-os klasės transpozonai – plinta dėka genomo RNR kopijų, kurios 
atvirkštinės transkripcijos metu paverčiama c DNR. Skirstomi į retrovirusus, 
retrotranspozonus ir retropozonus (LINEs ir SINEs)

•Šios kartoninės sekos plačiai ir gausiai pasklidę po eukariotų genomus ir yra 
neatskiriama pastarųjų dalis

•Priklausomai nuo transpozicijos mechanizmo, eukariotų
mobilūs elementai skirstomi į dvi klases:

II-os klasės transpozonai – neturi RNR stadijos. Jie vadinami transpozonais

•Mobilūs elementai aktyvuojasi streso poveikyje, padidina genetinę įvairovę, o 
kartu ir genotipo plastiškumą ir tuo pačiu – galimybę teisingai reaguoti į pakitusias 
sąlygas.

•Tik maža dalis transpozonų aktyvi. Didžioji dalis epigeniškai nutildyti panaudojant 
DNR metilinimą (metilinimas slopina genus, reikalingus transpozicijai)
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•Judrieji genomo elementai (JGE) arba transpozonai yra DNR fragmentai, 
kurie gali keisti savo vietą chromosomje, dažnai dar tuo pačiu pasididindami 
savo kopijų skaičių;

•JGE užima didelę augalų genomo dalį, kai kuriuose augaluose net iki 50-80 %
viso genomo;

•JGE buvo pirmąkart aptikti kukurūzuose (Barbara McClintock už šį atradimą
1983 m. gavo Nobelio premiją);

•Augalų genome egzistuoja daugybė judriųjų elementų (JGE) šeimų su 
autonominiais ir neautonominiais nariais;

•Šie elementai gali keisti savo vietą chromosomos viduje ir ,,keliauti” iš vienos 
chromosomos į kitą, taip įtakodami genų ekspresiją ir sukeldami chromosomų
trūius;

•Iškirpimas dažnai būna netikslus;

•Judrieji elementai genome gali būti ramybės būsenoje, juos aktyvuoja įvairūs 
biotiniai ir abiotiniai stresai.
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Eukariotų JGE klasės

• Išskiriamos pagal tai, ką naudoja transpozicijai –RNR (1 klasė) ar DNR (2 klasė)

Paprastai genome JGE būna ramybės būsenoje, bet juos ,,pažadina” įvairūs 
biotiniai ir abiotiniai stresai (ląstelių kultūros, pažeidimai, patogenų ataka). 
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JGE pasireiškimas kukurūzuose

•Kukurūzai – tinkamas objektas JGE 
studijuoti. Įvairios dėmės ant 
apyvaisio rodo sąveiką tarp judriųjų
elementų ir genų, koduojančių
fermentą, dalyvaujantį pigmento 
(antociano) biosintezėje. Pažeistų
sektorių skirtingas dydis priklauso, 
kada įvyko JGE iškirpimas – kokioje 
apyvaisio vystymosi fazėje.

•Kukurūzuose buvo atrasti pirmieji 
JGE – disociatorius (Ds), kuris 
sąlygojo chromosomų lūžius ir 
aktyvatorius (Ac), reikalingas 
pirmąjam veikti. Ac yra autonominis 
JGE, o Ds - neautonominis JGE.
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Mini ir 
mikros
atelit
DNR Mini- ir mikrosatelitinė DNR
- tai pasikartojančios sekos DNR grandinėje

•Pasikartojančios sekos būna arba išsisidėsčiusios nuosekliai viena 
paskui kitą, arba išsklaidytos po visą genomą:

•Pasikartojančios sekos pagal jų ilgį ir kopijų skaičių skirstomos į tris grupes:

•Kopijų skaičius varijuoja nuo 2 iki keleto tūkstančių

•Pasikartojančios sekos – tai nekoduojanti DNR dalis, tačiau ji atlieka 
įvairias stabilizuojančias ir reguliuojančias funkcijas

2. Minisatelitai – kiekvienas pasikartojantis motyvas yra 10-60 bp
dydžio, pagrindinis motyvas pasikartoja nuo 100 - 1000 kartų

1. Palydovinė (satelitinė) DNR – jos dydis – 100-300 bp, 
pagrindinis motyvas pasikartoja nuo 1000 iki > 100 000 kartų.

3. Mikrosatelitai (paprastos kartotinės sekos) - kiekvienas pasikartojantis 
motyvas yra 1-6 bp dydžio, kartojasi nuo 2 iki 80 kartų.

AUC AUG AT  AT AT AT AT AT AT AT AT UUA AGUAGU AGT
ATACGAA AUG TUA AGUAGU UUA ATACGAA ATACGAACUU

•Pasikartojančios sekos sutinkamos tarpgeninėje dalyje bei genuose
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Minisat
elitai Minisatelitai

•Labai polimorfiški lokusai, sudaryti iš nuosekliai išsidėsčiusių kartotinų sekų.

•Kiekvienas pasikartojantis motyvas yra 10-60 bp dydžio, palyginus su 
palydovine DNR, minisatelitų motyvų kopijų skaičius mažesnis (100 - 1000).

•Jų pagrindu sukurti žymenys vadinami VNTR (Variable number tandem repeats) 
bei naudojami kuriant RFLP žymenis.

•Minisatelitai genome pasiskirstę labai netolygiai - augaluose aptinkami 
netoli chromosomų centromerų.

•Minisatelitai aptinkami ir genuose (pvz. aptikti 32 ir 34 bp motyvai Picea abies
nad1 gene).
•Minisatelitai sutinkami ir organoidų genomuose (pvz. Sorbus aucuparia
chloroplastų DNR).

•Minisatelitų mutacijos vyksta dėl DNR replikacijos klaidų bei genų
konversijos mechanizmo.
•Jų mutacijų dažnis vidutinis tiek mejozės, tiek ir mitozės metu, nors yra ir 
labai variabilių lokusų (dažnis 5 x 10-2).

•Funkcija eukariotų genome neaiški: nekoduojanti DNR dalis, tačiau kai kurie 
baltymai jungiasi prie minisatelitų sekų ir dalyvauja rekombinacijos, 
transkripcijos ir splaisingo valdyme.

ATTAUGAUATAUG ATTAUGAUATAUG ATTAUGAUATAUGAGA UUA UAA AGA UUC 

Minisatelitas



D.Žvingila A.Pliūra 

Mikros
atelitai Mikrosatelitai

•Kiekvienas pasikartojantis motyvas yra 1-6 bp dydžio, kartojasi nuo 2 iki 80 kartų.

AUC AUG AT  AT AT AT AT AT AT AT AT UUA AGUAGU

Mikrosatelitas

AUU AUG AT  AT AT AT AT AT AT UUA AGUAGUUUA

AUC AUU AT  AT AT AT AT UUA AGUAGUUUAAGU UUA

AUC AUG AT  AT AT UUA AGUAGUUUAAUC AUC AUA

•Augaluose labiausiai paplitę mikrosatelitai, sudaryti iš (A)n, (AT)n,  (GA)n ir  (GAA)n
motyvų

•Dažni branduolio DNR, sutinkami chloroplastų DNR, mitochondrijose - labai reti. 

•Molekulinių žymenų analizėje tiriamas mikrosatelitų ilgio polimorfizmas. Lokuse
mikrosatelitų alelių skaičius būna didelis (pvz. 18). 

•Mikrosatelitų mutacijos dažnos – nuo 10–3 iki 10–2

•Mikrosatelitai yra telomerų ir centromerų sudėtinės dalys

•Kai kurie mikrosatelitai sąveikauja su baltymais ir gali valdyti greta esančių genų
aktyvumą

•Dalis mikrosatelitų yra transkribuojami ir dažnai koduoja identiškas amino rūgštis
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Kartotinų sekų reikšmė

• Manoma, kad tai parazitinė DNR, tačiau kam tada eikvojami tokie energijos 
nuostoliai?

• Kartotinės sekos gali būti transkripcijos reguliatoriai – jas specifiškai 
atpažįsta kai kurie valdymo baltymai;

• Ištęsdamos chromosomą, jos padidina krosingoverio galimybę, kartotinių
sekų ir genų sankaupos yra netolygaus krosingoverio ,,karštieji taškai”; 

• Kartotinių sekų iškritos ir intarpai yra gana dažna mutacijų priežastis,

• Svarbu evoliucinėje, taksonominėje genetikoje,

• Telomerų galuose esančios kartotinės sekos atlieka apsauginį vaidmenį.
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Epigenetika

•Epigenetinis kintamumas susijęs su paveldimais, tačiau potencialiai grįžtamais, 
genų raiškos, bet ne pačios DNR sekos pokyčiais.

•To paties geno skirtingi epigenetiškai reguliuojami variantai vadinami 
epialeliais.

•Epigenetiniai reiškiniai pasireiškia: aplinkos stresorių poveikyje; genomo 
streso atveju (dėl poliploidizacijos); virusų, mobilių elementų mutagenų sukeltų
DNR  pakitimų neutralizacijoje, transgenų (GMO) nutildyme; tolimoje 
hibridizacijoje (branduolėlio dominavimas), apomiksės prevencijoje (genomo 
imprintingas); in vitro dauginime (somakloninio kintaumo). Medžių sezoninio 
augimo ciklas bei ontogenezinis ciklas tai pat nemaža dalimi lemiamas 
epigenetikos.
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Pagrindinai epigenetinių
pokyčių mechanizmai

• DNR metilinimas;

• Chromatino struktūros pokyčiai 
dėl histonų modifikacijos;

• Mažosios RNR.
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DNR metilinimas

• Dažniausiai žymimi CpG, CpCpG, CpNpG DNR 
motyvai;

• Metilinimas vyksta 5’C citozino aromatiniame 
žiede;

• Metilinimas promotoriaus regione sukelia 
transkripcijos nutildymą;

• Visuose eukariotuose metilo grupės donoras yra 
S-adenozilmetioninas;

• Augaluose metilo grupę perneša
metiltransferazės (Met1, Cmt3, Drm2);

• Metilinimas ne tik slopina genų veiklą, bet ir 
nutildo transpozonus;

• Nors gyvūnai turi demetilazes, augaluose tokių
kol kas nerasta;

• Citozino metilinimas yra ir mutageniškas
reiškinys, nes 5metilcitozino dezamininimas
nulemia T atsiradimą vietoje C (5mC).
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Histonų modifikacija

• Histonai – tai baltymai, priskiriami globulinams, kurių NH2 galai, vadinamosios 
N’-galinės  uodegos, nuolatos chemiškai modifikuojamos;

• Geriausiai ištirtas histonų N’-galo acetilinimas, kai prie lizino ε-amino grupių
prisijungia acetilo grupės. Taip sumažinamas histonų teigiamas krūvis, jie 
praranda giminingumą DNR ir tokiu būdu skatinama transkripcija;

• Hipoacetilinimas slopina genų raišką, nes chromatinas iš euchromatino virsta 
heterochromatnu;

• Histonų hipo- ir hiperacetilinimas yra įvairių augalo vystymosi stadijų
reguliavimas;

• Taip pat yra žinomas ir histonų metilinimas, fosforilinimas, ubikvitininimas ir kt. 
modifikacijos.  

•Histonų kodas – genų reguliacijos sistema (analogiškas genetiniam kodui, 
lemiančiam baltymus)
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Somatinių ląstelių genomo ypatumai

• Somatinės ląstelės – visos augalo ar gyvūno ląstelės, išskyrus lytines. 
Chromosomų rinkinys - 2n (galimi įvairūs poliploidai).
• Somatinėms ląstelėms būdingas – laikinasis paveldimumas (pokyčiai, 
kurie išlieka šioms dalijantis mitozės būdu).

•Somatinės ląstelės sudaro populiaciją nuo totipotencinių iki negrįžtamai 
praradusių genetinę medžiagą ląstelių; 
•totipotentiška ląstelė turi visą genetinę informaciją, reikalingą organizmui 
išsivystyti; ji lygiavertė generatyvinei ląstelei.

• Ląstelės iš įvairių audinių ar organų nevienodai praradusios genetinę
potenciją. Pavyzdžiui, augalų meristemų ląstelės yra totipotentiškos, o 
dalis diferenciuotų ląstelių ją gali būti praradusios. Tai pirmasis įrodė H. 
Vinkleris (Winkler) 1919 m.
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Augalų somatinių ląstelių totipotentiškumo įrodymas

Morkos šaknis

Šaknies skersinis
pjūvis

2 mg fragmentai

Kultūros fragmentai
maistinėje terpėje

Laisvos ląstelės 
suspensijoje
imant joms 

dalintis

Regenerantas –
subrendusi morka

Sodinuko kultūra ant agaro.
Vėliau perkeliama į dirvą

“Embrioidas”
(somatinė embrioninė ląstelė)

auganti iš laisvų ląstelių kultūros

Morkos klonavimas. Somatinės ląstelės gali būti atskirtos ir užaugintos terpėje. 
Taigi bent kai kurios diferenciuotos somatinės ląstelės yra totipotencinės.
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Somatinių ląstelių totipotenciškumas panaudojimas dauginant vertingus augalų
genotipus, pavyzdžiui, pliusinius medžius, vertingus vaismedžius ir dekoratyvinius 
augalus.

Toks augalo dauginimo būdas – klonavimas. Tai dauginimas vegetatyviškai, 
pavyzdžiui gyvašakėmis ar įskiepiais, o taip pat laboratorinėmis sąlygomis audinių
fragmentais, panaudojant somatinę embriogenezę ar audinių kultūras. 

Somatinių ląstelių klonavimo augaluose ypatybės

Visi klonuoti individai teoriškai bus to paties 
genotipo, kaip ir motininis individas ar ląstelė.

Klonuojant išsaugomas vertingas 
heterozigotinis ar homozigotinis genų
derinys, kuris būtų prarastas dauginant 
lytiniu būdu.

Tačiau, klonuojant neišvengiama 
somati-nių ląstelių genotipų įvairovės. 
Todėl būtina nustatyti klonų genetinę
tapatybę. 

Vienų metų vaismedžių klonai
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Klonų genomo tyrimai

N1 V1 N3 N4

GATA 2000

N1 N4N3V1

GACA 800

ISSR  žymenų polimorfizmas žiedinių kopūstų kalių genominėje DNR, siekiant 
įvertinti genomo stabilumą (nestabilumą) audinių kultūrose ir iš jų gautuose 
klonuose
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Somatinių ląstelių regeneracija

Somatinių ląstelių regeneracija nevienodai sėkminga 
įvairiuose organizmuose:

• normaliai regeneruoja – regenerantų savybės visiškai 
sutampa su donoro savybėmis;

• regeneracija visiškai nevyksta;

• išauga pakitę regenerantai, pasireiškia – somakloninis
kintamumas.
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Fenotipinis somakloninio kintamumo pasireiškimas 
paprastojoje eglėje

a) skilčialapių raidos 
sutrikimai;

b) dalinis albinizmas;

d) 4-ių metų kloninės 
kilmės diploidas 
(2n= 24) ir nykštu-
kas trisomikas-chi-
mera (2n+1=25);

f) spyglių morfologijos 
skirtumai tarp 
diploido ir 
trisomiko;

g) 5-ių metų diploidas 
ir trisomikas
(kairėje);
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Genomo pertvarka gyvenimo ciklo metu

Kerpsamanės gyvenimo ciklas

Net tokį gerai žinomą
reiškinį kaip diplofazės (2n) 
kaita į haplofazę (1n) ir 
atvirkščiai, per gyvenimo 
ciklą – reikia priskirti 
genomo pertvarkai.

Kai kurių organizmų (1n) 
chr. skaičius tampa (2n) ne 
apsivaisinimo metu, o 
prasidėjus individualiai 
raidai, somatinėse ląstelėse 
(pvz., bičių tranai  pradžioje 
vystosi iš neapvaisintų
kiaušinėlių, bet somatinėse 
ląstelėse atkuriamas 2n 
chromo-somų skaičius.)

Rizoidai

Pumpurų
kaušeliai

GniužulasGniužulas

Moteriškas
gametofitas

Vyriškas
gametofitas

Anteridžio
galvutė

Archegonės
galvutė

AnteridisArchegonė
Spermatozoidas

Subrendęs sporofitas
Spora

Rizoidas

Kiaušinėlis

Spermatozoidas

Gemalas Šerelis

Sporos
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Genomo pertvarka mikro/makro branduoliuose

Tetrahymena

Šis reiškinys gerai ištirtas infuzorijose. Infuzorijų ypatybė – dvejopi branduoliai.
Turi: vieną ar daugiau diploidinių mikrobranduolių (Mi) ir taip pat – poligenominių
makrobranduolių (Ma). Mi turi visą genų rinkinį. Ma – dalį
genetinės medžiagos praranda.

Skiriami 2 pagrindiniai Mi virsmo į Ma tipai:
1. atstovauja Tetrahymena;
2. atstovauja Oxytricha, Stylonychia.

Oxytricha

Stylonychia

Tetrahymena Ma prarandama tik apie 10 - 20% genomo. 
Susidaro apie 100 subchromosomų, ilgis jų apie 600 kb. 

Oxytricha Ma prarandama didžioji genomo dalis – lieka ≈
10% viso Mi genomo. Susidaro daugybė – iki 20 000 
smulkių chromosomų, ilgis ≈ 2,2 kb.
Stylonychia Ma išlieka tik 1,6% Mi genomo. Nors didelė
dalis genomo pašalinama, bet makrobranduolyje DNR yra 
40 – 50 kartų daugiau, nei Mi.

Ma didžiąją genomo dalį sudaro genai, koduojantys 
baltymų sintezei reikalingus baltymus ir RNR, 
daugiausia rRNR



D.Žvingila A.Pliūra 

Poliploidija ir politenija

Poliploidija ir politenija – du genomo pertvarkos tipai, būdingi aukštesniesiems 
eukariotams.

Poliploidija dažna augalų somatinėse ląstelėse, kai padidėja chromosomų skaičius.
Politeninės chromosomos susidaro daug kartų kopijuojantis DNR, bet dukterinėms 

DNR kopijoms neišsiskiriant.

Politeninė chromosoma

Dėl poliploidijos ir politenijos padidėja visų genų skaičius ląstelėje, todėl šie reiškiniai 
dažniausiai vyksta tose somatinėse ląstelėse, kurios labai aktyvios arba jų veikla 
susijusi su genetinės medžiagos rizika – mutageniniais veiksniais.

Euploidas ir poliploidas
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Lokusų vietos kaitos efektai

Lokusų vietos kaita – vienas pagrindinių somatinių ląstelių genomo pertvarkos 
būdų. Daugeliu atvejų dėl to pakinta genų veikla, pasireiškia padėties efektas. 
Panaši pertvarka generatyvinėse ląstelėse sukelia paveldimus pokyčius –
mutacijas, rekombinaciją.

Krosingoveris

Lokusų vietos kaitos reiškiniai:

• netolygi euchromatino translokacija į
heterochromatiną arba šalia jo;

• lokusų translokacija iš vidinės 
chromosomų dalies į subtelomerą;

• lokusų vietos keitimas dėl judriųjų
elementų ir jų įsiterpimas naujoje vietoje;

• somatinis krosingoveris;

• kasetinė genų pertvarka;

• inversija kaip genomo pertvarkos būdas.
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Poliploidijos tipai

Poliploidija (gr. polys – daug, haploos – paprastas, vienišas, eidos
– vaizdas) – chr. skaičiaus pakitimas augalų ląstelių brandoliuose
ištisais kartotiniais chromosomų rinkiniais. Ji būna kelių tipų:

–Euploidija (autopoliploidija) – kartotinis to paties genomo 
chromosomų rinkinių pokytis; (pvz., Picea abies tetraploidas 4n = 48);

–Alopoliploidija – reiškinys kada naujas genomas gaunamas sujungus 
du skirtingus genomus; Alopoliploidų davimo būdai: tolymoji hibridizacija 
ir somatinių ląstelių suliejimas;

–Aneuploidija (heteroploidija) – pavienių chromosomų skaičiaus 
pokyčiai; (pvz ., P. abies trisomikas 2n+1 = 25);

–Haploidija – reiškinys, kai organizmas, ląstelė ar branduolys turi tik 
vieną chromosomų rinkinį 1n.
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Tradicinio požiūrio (A) formuojantis poliploidui palyginimas su patikslintu požiūriu (B) 

Diploidas BDiploidas A

Poliploidas

Poliploidai

Diploidas A Diploidas B

Hibridizacija

A

B

Vienkartinis susidarymas

Daugkartinis susidarymas

Poliploidų susidarymas
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A

B

Tradicinis požiūris

Patikslintas požiūris

Diploidas A Diploidas B

Motininis individas Tėvinis individas

Tradicinio požiūrio (A) į naujo genomo susidarymą formuojantis poliploidui ir 
patikslinto požiūrio (B) palyginimas.
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•Poliploidinės formos būdingos kultūriniams augalams, o derlingiausios 
formos (kviečiai, avižos, bulvės, tabakas, liucerna ir kt.) neretai būna gana 
didelio ploidiškumo. Tačiau rugiai, miežiai, runkeliai - diploidai. Nuo 20% 
iki 50% gaubtasėklių augalų rūšių yra poliploidinės

Kiekvienos rūšies genomui būdingas tam tikras ploidiškumas, kai 
produktyvumas maksimalus. Dar labiau didinant ploidiškumą
produktyvumas krenta. Pvz., kietieji kviečiai yra aloheksaploidai (6n = 42). 
O “dvylika”- ploidiniai kviečiai (12n = 84) yra labai silpni.

•Kartais gyvybingiausi būna triploidai (gyvybingiausi, bet nevaisingi). Pvz., 
gamtoje kartais pasitaiko gigantiškos drebulės (3n = 57). Dirbtinai sukurtos 
tetraploidinės drebulės menkesnės už triploidines. O gamtoje tetraploidinių
ir nebūna. 

•Augalų poliploidija - vienas iš būdų naujoms rūšims susidaryti.
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+ =

Ropė
Brassica rapa

Kopūstas
Brassica oleracea

Sėtinys
Brassica napobrassica

Sėtinys – vaisingas tertaploidinis hibridas gautas iš ropės (n = 10) ir kopūsto 
(n = 9). 

Pirminis diploidinis sterilus sėtinys būtų (2n = 19) turėdamas 10 chr. iš ropės ir 9 
chr. iš kopūsto, kurios yra nelygiavertės skaičiumi (10 + 9) ir aišku 
nehomologinės. 
Tokiu būdu nėra galimas normalus chr. dupletų susijungimas mejozėje ir nėra 
galimybės turėti gyvybingų gametų. 

Vaisingas hibridinis tetraploidas (4n = 38) gautas iš 2 haploidinių ropės chr. (10 
+10) ir 2 haploidinių chr. kopūsto (9 + 9), kurios tada jau gali išsiskirti į poras 
mejozės metu. 
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Vyriškas citoplazminis sterilumas (VCS)

•Augalų mitochondrijose atrastos plazmidės, lemiančios 
vyriškąjį citoplazminį sterilumą (VCS);

•VCS morkose sukelia petaploidiją – kuokeliai pakeičiami 
vainiklapiais arba ir kuokeliai, ir vainiklapiai pakeičiami 
žaliomis pažiedėmis. 

•Manoma, kad mitochondrijų signalai paveikia

•branduolyje esančius homeozinius genus, atsakingus už
žiedo vystymąsi;

•VCS augaluose sukelia žiedadulkių žūtį, bet neįtakoja 
moteriško vaisingumo. Ši savybė paveldima per moterišką
liniją su citoplazma ir stebima virš 140-ies augalų rūšių.

•VCS naudojamas hibriduose dirbtinai sukelti vyriškam 
sterilumui, kad nereikėtų šalinti rankiniu būdu kuokelių.
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Plastidžių mutacijos

•Plastidžių mutacijos fenotipiškai aptinkamos 
lengviau, nes jos susijusios su pigmentų sintezės 
pokyčiais. Stebimas augalų margalapiškumas;

•Šios mutacijos yra dažnesnės, negu 
mitochondrijų, nes augalo ląstelėje chloroplastų
žymiai mažiau, ir dažniau susidaro ląstelės su 
grynai mutantiniu fenotipu;

•Plastidžių nulemiami požymiai dažniausiai 
paveldimi tik iš motininio augalo, nors retkarčiais 
(0,2% dažniu) aukštesniųjų augalų chloroplastai 
gali persiduoti ir per spermius.

•Plikasėklių augalų chloroplastų DNR paveldima 
pagal tėvo liniją.
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Plastidžių požymių paveldėjimas
(lapų spalvos paveldėjimas)



D.Žvingila A.Pliūra 

Nesuderinamumo genetika

•Nesuderinamumas –dviejų normalių, to paties ar skirtingų individų, gametų
nesugebėjimas suformuoti zigotą.

•Žiediniai augalai turi įvairius genetinius mechanizmus, kad apsisaugoti nuo 
savidulkos dvilyčiame žiede, kuriame yra ir vyriški, ir moteriški dauginimosi 
organai.  Vienas jų – gametofitinis nesuderinamumas, kai piestelė atmeta 
savo žiedo žiedadulkes. Šį atmetimą reguliuoja vienas polimorfinis lokusas – S. 
S baltymai yra taip pat ir RNazės, pasižyminčios citotoksiniu poveikiu savo 
žiedadulkėms. Toks nesuderinamumas aptiktas daugiau nei pusėje visų
žiedinių augalų. Jis skirstomas į du tipus:

–Homomorfinį – žiedai toje pačioje rūšyje yra morfologiškai vienodi;

–Heteromorfinį – žiedai yra 2-3 skirtingų tipų, apdulkinimas įmanomas tik 
tarp to paties tipo žiedų. Šis tipas dar skirstomas į gametofitinį
(nesuderinamumą apsprendžia žiedadulkių genotipas) ir sporofitinį
(nesuderinamumą apsprendžia augalo, nuo kurio žiedadulkės kilę, 
genotipas).
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To paties augalo žiedadulkės (S1 S2) bus nevaisingos, pusiau vaisingos 
arba vaisingos, priklausomai nuo moteriškų augalų genotipo. Daugelyje rūšių
nesuderinamų žiedadulkių sudygimas slopinamas piestelės liemenėlyje.
ES – embriono maišelis.

Gametofitinis nesuderinamumas
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Alelių savitumo slopinti žiedadulkių sudygimą mechanizmai

•Kadangi piestelė atskiria savo ir nesavo žiedadulkes priklausomai, ar jų
S alelis sutampa su piestelės S aleliu, S baltymai turi sąveikauti su 
žiedadulkių S alelių produktais. Yra 2 galimi tokios alelių specifinio 
slopiimo būdai:

–Žiedadulkių S geno produktas yra receptorius, leidžiantis S 
baltymams patekti į dulkiadaigį pagal S specifiškumą. S1 žiedadulkė
dygsta piestelėje ir turi S1 ir S2 alelius. Piestelės liemenėlio audinys 
gamina ir į ekstraląstelinę erdvę išskiria baltymus S1 ir S2 , kur 
dygsta žiedadulkė. Jos dygimas slopinamas, nes dulkiadaigis
pagamina receptorių, kuris leidžia išeiti  S1 baltymui. Jo RNaznis
aktyvumas degraduoja žiedadulkės dulkiadaigio RNR 
(rRNR/mRNR) ir slopina jo augimą. Jei dygsta S3 žiedadulkė, S1 ir 
S2 baltymai jos neslopina, nes S3 receptorius nesąveikauja su S1 
ir S2. 
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Genomų evoliucija

•Kaip formavosi genomas iki šiol mįslė.

•Manoma, kad pirminė genetinė medžiaga buvo ribonukleorūgštis (RNR), 
nes DNR sintezei reikia tarpininko.  RNR gali veikti kaip autokatalizatorius. 
Ir šiandien transkripto brendimą bei kai kuriuos transliacijos procesus 
katalizuoja ribozimai.

•DNR sandara daug stabilesnė nei RNR. Ji yra dvigrandė.  Tai galėjo 
būti priežastimi kodėl svarbiausia genetinės informacijos nešėja evoliucijos 
bėgyje tapo DNR.

•Diploido genetinė medžiaga saugesnė nei haploido.

•Svarbiausias būdas naujiems genams atsirasti – genų duplikacijos. 
Padvigubėję genai kinta dėl mutacijų ir genetinės rekombinacijos.

•Eukariotuose atsiranda didelis skaičius kartotinių sekų. Jos 
evoliucionuoja gausumo kryptimi.
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A. Oparino hipotezė

Elektrodai

H2O garai

Atšalęs H2O
kontaktuoja

su organiniu 
mišiniu

Kondensatorius

Šaltas
vanduo

Eksperimento
rezultatas

Koacervatų
susidarymas

Koacervatų susidarymo teorijos      
pagrindimo eksperimentas (1924)

Aleksandras Oparinas
(1894 – 1980)

Pasak A. Oparino, susidarė pūslelės-koacervatai, 
ir juos supanti pirminė membrana.

Kadangi koacervatas – pirminis kompartmentas, 
tai ne visos medžiagos į jį galėjo patekti, bet ir ne 
visos galėjo iš jo išeiti, ypač polimerai.

Tokių būdu, santykinai vidinė aplinka įgijo 
pastovumo.

Vykstant gamtinei atrankai, turėjo išlikti tos 
“sistemos”, kurios buvo užgrobusios ką nors 
vertingesnio (pirmenybė tiems koacervatams, 
turintiems pirminio genomo elementų)
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Organoidų atsiradimas eukariotų ląstelėje endosimbiozės būdu

Modernią nuoseklios endosimbiozės teorijos versiją pateikė amerikiečių
biologė Lynn Margulis. Teorija teigia:

Paveikslas. Schematinis endozimbiozės vystymasis

• eukariotinė ląst. atsirado kaip sąveikaujančių organizmų bendrija;
• bendrijos organizmai tapo vieno šeimininko organoidais;
• organoidų proteviai galėjo patekti į pirminę ląst., kaip nesuvirškintas grobis ar parazitas;
• tokių būdu galėjo išsivystyti mutualistiniai santykiai;
• kai organizmai tapo abipusiškai priklausomi – išsivystė priklausoma simbiozė.

Bakterija

Pirminė eukariotinė
ląstelė

Susidaręs organoidas 
su dviguba membrana
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Transkripcija

Biologinės informacijos, užkoduotos DNR sekoje, pirmasis perdavimo 
etapas – šios informacijos kopijavimas – transkripcija.

Transkripcija – procesas, kurio metu matrica naudojant vieną DNR 
grandinę, sintetinama jai komplementari RNR molekulė.

Transkripcija prasideda – kai RNR polimerazė prisijungia prie specifinės 
reguliacinės DNR srities – promotoriaus, kuris yra paprastai prieš struktūrinį
geną.

Transkripcija vyksta 5' → 3' kryptimi;

Didžiąją ląstelių transkriptų dalį sudaro genų, koduojančių baltymus 
transkriptai – mRNR molekulės. Mažesnę dalį: tRNR, rRNR, snRNR, 
snoRNR, URNR ir kt., kurios atlieka daugelį funkcijų ląstelėje.
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1 pav. DNR ir RNR molekulinė struktūra.

Nukleorūgštys (DNR ir RNR) – linijiniai 
polimerai, sudaryti iš nukleotidų (DNR – A, T, 
G, C; o RNR - A, G, C,  U);

RNR sutinkama daug minorinių nukleozidų;

RNR erdvinė struktūra labai skiriasi nuo DNR;

Susintetintos RNR – linijinės, vėliau įgyja 
įvairiausias erdvines struktūras;

Transkripcijos procesas pagrindiniais bruožais 
panašus į DNR sintezę;

RNR molekulė nesudaro ištisinio duplekso su 
DNR;

DNR RNR
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Paveikslas. Schema, iliustruojanti centrinę molekulinės biologijos dogmą (pagal, F. Kriką)

Biologinė informacija saugoma DNR (kartais
RNR);

Perrašymas vyksta DNR transkribuojant į RNR;

Genetinės informacijos pernešimo kryptys
pavaizduotos 2 paveiksle.

RNR sintezė gali vykti ir nuo RNR matricos

DNR sintezė – nuo RNR matricos

Eukariotų genuose intronai – sekos, kurios 
pašalinamos RNR transkriptų brandinimo metu ir 

nekoduoja baltymų;

RNR redagavimo fenomenas – DNR gali 
nekoduoti tam tikros baltymo a. r. sekos, o ji 

“programuojama” traskripto, t.y., RNR, 
redagavimo metu (didžiausias nukrypimas nuo 

“dogmos” modelio)

RNR sintezė
nuo RNR
matricos

DNR replikacija
A

tv
ir

kš
tin

ė
tr

an
sk

ri
pc

ija

Transkripcija

Transliacija

BALTYMAS

DNR

RNR
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Transkripcijos etapai

Transkripcija apima 3 etapus:
Iniciacija – a) promotorius yra atpažinimo vieta transkripcijos faktoriams; 

b) transkripcijos faktoriai leidžia RNR polimerazei prisijungti prie 
promotoriaus ir suformuoti uždarą promotoriaus kompleksą; c) po 

prisijungimo DNR denatūruojama, susiformuoja - atviras polimerazės 
kompleksas.

Elongacija – RNR polimerazė slenka DNR grandine, esančia atvirame 
komplekse, ir sintetina RNR transkriptą.

• Terminacija - pasiekiamas terminacijos signalas, kuris priverčia RNR 
polimerazę disocijuoti nuo DNR.

Visoms trims stadijoms būdingos baltymų ir DNR sąveikos
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3 pav. Įvairūs tranckripcijos proceso etapai.

d) terminacija

c) elongacija

b) iniciacija

a) DNR susirinkimas

RNR
polimerazė

RNR
polimerazė

RNR
polimerazė

RNR
polimerazė

5' 3'

5'

GENAS

GENAS

GENAS

GENAS

Promotorius

3'

Trasnkripcijos faktorius

Trasnkripcijos faktorius

Trasnkripcijos faktorius

Reguliacinė sritis

Terminatorius

RNR transkripcija

Trumpų RNR transkripcija

Faktorius
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RNR POLIMERAZĖS

Eukariotų transkriptus pagal tai, kokia RNR polimerazė juos sintetina, 
galima skirti į tris grupes:

1. rRNR transkriptai – RNR polimerazė I
2. mRNR transkriptai – RNR polimerazė II

3. tRNR, 5S rRNR, ir kt. mažos RNR – RNR polimerazė III

Visų trijų polimerazių struktūra yra 
panaši. Jos yra sudarytos iš daugelio 
subvienetų

Taip pat yra gana žymus panašumas 
tarp bakterinės ir eukariotinės RNR 
polimerazių RNR-DNR hibridas

8 bp
RNR

Transkripcijos kryptis

DNR

Šabloninė vija

Aktyvi vija

RNR
polimerazė

Transkripcinė pūslelė

Išsiviniojimas

Susivyniojimas

Nešabloninė DNR
vija

Paveikslas. RNR polimerazė ir sintezė
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TRANSKRIPTOMAS

Transkriptomą sudaro visos ląstelėje esančios mRNR molekulės.
Transkriptomas sudaro mažiau kaip 4% visos ląstelės RNR.
Tai labai reikšminga struktūra, kadangi tai yra RNR koduojanti dalis, 

naudojama sekančiuose genų ekspresijos stadijose.
Transkriptomas – niekada nesintezuojamas de novo.
Kiekviena ląstelė gauna dalį transkriptomo iš motininės.
Individualių koduojančių baltymų genų transkripcija, nesintezuoja 

transkriptomo, bet vietoj to aptarnauja traskriptomą, pakeičiant mRNR, 
kurios buvo iširusios taip pakeičiant transkriptomo sudėtį
(įjungiant/išjungiant genų rinkinius).

Priklausomai nuo genomo, transkriptomas gali kisti nuo išorinių
ekologinių faktorių.

Tiriant transkriptomą – tiriamas mRNR ekspresijos lygis.
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PROTEOMAS

Proteomas – ląstelės gaminamų baltymų rinkinys. Terminas buvo 
pasiūlytas 1995 m. australų mokslininko Mark’o Wilkins’o. Baltymai 
sintetinami nuo transkriptomą sudarančių mRNR molekulių.

Baltymų funkcijos:
• struktūrinė;
• virškinimo;
• hormoninė;
• apsauginė;
• transportinė;
• nervinių impulsų perdavimo ir kt.

Esminis proteomo vaidmuo

Genomo
raiška Proteomas Biocheminis

aktyvumas
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•Tas pats genomas
•Skirtingi proteomai
•Skirtingi fenotipai

Proteomai labai dinamiški ir atspindi biologinės sistemos būseną.
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Kaip ir DNR, baltymų molekulės yra linijiški nešakoti polimerai, 
sudaryti iš aminorūgščių.  Aminorūgščių sudėtis lemia baltymų įvairovę.

Apibendrinta aminorūgščių struktūra

Aminorūgštį sudaro anglies atomas,
prie kurio prijungtas vandenilio atomas,
karboksilo (COO-) ir amino (NH3+) 
bei R grupės. Aminorūgštys skiriasi savo 
R grupėmis. 

Baltymai būna kelių struktūrinės organizacijos lygių:
Pirminė struktūra. Ją lemia baltymą (polipeptidą)
Sudarančių a.r. seka. Aminorūgštys sujungtos 
peptidine jungtimi. Ji susidaro sąveikaujant vienos
a.r. karboksilo grupei su kitos a.r. amino grupe.
Antrinė struktūra. Ją nulemia polimeptido
konformacija. Du pagrindiniai tipai: ά-spiralė ir 
β-klostė.
Tretinė struktūra. Susidaro antrinės struktūros 
Polipeptidui įgijus erdvinę (trimatę) struktūrą.
Ketvirtinė struktūra. Ji susidaro sąveikaujant dviems
ar daugiau tretinės struktūros polipeptidų.
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Peptidinė
jungtis

Peptidinės jungties susidarymas

α-spiralė β-skiautė

Tretinė baltymo struktūra

Antrinė baltymo struktūra

RNR polimerazės II ketvirtinė
struktūra. Baltymas sudarytas iš
10 subvienetų.
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PROTEOMAS IR BALTYMAI

Baltymai, kaip cheminiai junginiai, žinomi jau apie 200 metų. 
Jų pavadinimas kildinamas iš gr. proteios – pirmapradis.

Baltymų skaičius organizmuose milžiniškas. Jų būna šimtai 
tūkstančių – žymiai daugiau, nei genų. Taip yra dėl keleto 
priežasčių:

• Alternatyvaus splaisingo;
• RNR redagavimo;
• Potransliacinės kovalentinės modifikacijos;
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PROTEOMO TYRIMAI

Chromatografijos metodu Masės spektrometrija

2D (dvikryptė) poliakrilamidinio gelio (PAGE) elektroforezė

4 pav. Pirmasis (2D PAGE) publikuotas atvaizdas (1981)

2 pav. Surveyor LC System
skystinės chromatografijos 
analizatorius

3 pav. Finningan LTQ™ FT unikali masės 
spektrometrijos analizinė sistema 

Tačiau, didžioji dauguma proteomo tyrimų atliekama 
su 2D PAGE, ir visada bus svarbus tyrimuose.
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Dvikryptės (2D) elektroforezės metodo esmė

Izoelektrinio fokusavimo būdu baltymai atskiriami pagal krūvį, o frakcionuojant SDS 
poliakrilamidiniame gelyje – pagal dydį. Nudažius gelį, baltymai matomi kaip dėmelės.



D.Žvingila A.Pliūra 

Vėjas

Medienos ląstelių reakcija į vėjo poveikį
Genotipas

Amžius

Aplinka : vėjas
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Mediena būna labai įvairi...

Ankstyvoji / Vėlyvoji Juvenylinė

Brandi

priešpriešinė suspausta

Įvairių tipų medienos susidarymą
tame pačiame medyje lemia 
genų/baltymų raiškos pokyčiai 
medienos susidarymo metu. Juos 
galima tirti anksčiau aptartais 
metodais.
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Normali mediena Suspausta mediena

Diferenciuotos genų/baltymų raiškos atvejis, nustatytas 
dvikryptės elektroforezės būdu

Rodyklė rodo, kad suspaustoje medienoje gaminamas savitas baltymas
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Pušies spyglių ir medienos ląstelių 2D gelių
palyginimas

Mediena
(600)

Spygliai
(900)

71%   64%29% 36%

Fosforibulokinazė,
RbcL

aktinas, GS, ATFazė, HSP70, COMT
disulfido isomerazė, askorbato peroksidazė

ACC  oksidazė
SAM sintetazė

Apskritimų persidengimo srityje parodyta, kuri dalis nustatytų baltymų yra bendra abiems
medžio audiniams.
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AUGALŲ RAIDOS MOLEKULINĖ GENETIKA. 
Embriogenezė

•Daugelis augalų raidos mechanizmų buvo atrasti lyginant juos su jau atrastais 
gyvūnuose
•Vystymosi vegetatyvinė fazė prasideda nuo embriogenezės, o vystymasis augaluose 
trunka visą augalo gyvenimą
•Augalams būdingas dvigubas apvaisinimas, ir tai yra embriogenezės ir sėklos 
vystymosi pradžia, toliau vienaląstė zigota virsta daugialąsteliniu mikroskopiniu 
embrionu
•Embriogenezėje stebimas apikalinis-bazalinis vystymosi būdas. Viename ašies gale 
– stiebinė apikalinė meristema, kitame – šaknies meristema.Augalams būdingas 
radialinių audinių formavimasis (stiebuose ir šaknyse)
•Embriogenezėje dalyvauja specifiniai genai:

-GNOM genas – embriono ašies apsprendimas;
- MONOPTEROS genas dalyvauja pradinių šaknies
ir apytakos audinių vystymęsi;
-SHORT ROOT, SCARECROW genai reikalingi 
požeminių audinių vystymuisi
-HOBBIT genai – šaknies meristemai
-SHOOTMERISTEMLESS genai – dalyvauja
stiebo meristemos formavime

HOBBIT mutantai neišvysto
normalios šaknies
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Globulės stadija– praėjus 30 h po apvaisinimo susiformuoja 8-ių
ląstelių apvalus embrionas;
Širdies stadija – susidaro dvi išaugos, kurios vėliau virsta
sėklaskiltėmis;
Torpedos stadija – embrionas dar labiau ištįsta;
Brendimo stadija – embrionas ir sėkla praranda vandenį ir pereina į
ramybės būseną.

GAUBTASĖKLIŲ AUGALŲ EMBRIOGENEZĖS STADIJOS
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MERISTEMOS 
• Meristemos – tai mažų izometrinių, pasižyminčių totipotentinėmis

savybėmis, ląstelių populiacijos. Medžiuose jos tokios išlieka daugiau nei 
1000 metų

• Jos ne tik produkuoja įvairius audinius, bet ir sugeba pačios atsinaujinti

• Stiebo apikalinė meristema
dalyvauja stiebo, lapų ir
pumpurų susidaryme

• Šaknų ir stiebo meristemos
susiformuoja embriogenezėje ir
vadinamos pirminėmis
meristemomis

• Daugeliui augalų būdingos
antrinės meristemos (žiedynų, 
žiedų, įterptinės meristemos, 
indų kambis, žievės kambis)
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ŠAKNIES RAIDA

Šaknys yra reikalingos skverbtis žemyn ir 
siurbti maisto medžiagas bei vandenį. 
Tam reikalingi šakniaplaukiai;
•Šaknies šalmelis saugo apikalinę
meristemą;
•Ilgėjimo zonoje ląstelės sparčiai auga;
•Brendimo zonoje ląstelės diferencijuojasi;
•Šaknų apikalinės meristemose randama
kelių tipų ląstelių:

–Ramybės centras
–Žievės-endodermio meristeminių ląstelių
–Šalmelio meristeminių ląstelių
–Šaknies virš.-epidermio meristeminių ląstelių
–Stelės meristeminių ląstelių
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ŽIEDO VYSTYMASIS

•Augalų žiedai pasižymi didele morfologinių požymių įvairove – spalva, dydžiu, 
forma, bet jie vystosi pagal tą patį modelį iš žiedinės meristemos

•Žiedo raidoje dalyvauja 3-jų tipų genai:
–žiedo organų identiškumo genai – jų koduojami baltymai yra transkripcijos faktoriai, kontroliuojantys 
kitų genų raišką;
–kadastriniai genai – reguliuoja 
žiedo organų identiškumo genų
erdvinį išsidėstymą;
–meristemos identiškumo genai –
reikalingi pradinei indukcijai

•Homeotinės mutacijos leido atrasti 
žiedo organų identiškumo genus
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MORFOGENEZĖ IR JOS GENAI

•Morfogenezė – tai raidos metu vykstantis organizmo formos ir strukrūros
susidarymas.
•Ląstelių augimas, diferenciacija ir morfogenezė yra trys pagrindinės 
vystymosi biologijos sudedamosios dalys;
•Morfogenezė nagrinėja audinių, organų, paties organizmo vystymąsi;
•Morfogenai – tai tirpios molekulės (dažniausiai baltymai), kurios 
difunduoja ir perneša signalus, kontroliuojančius ląstelių vystymąsi. 
Morfogenai susiriša su receptoriniais baltymais;
•Morfogenezės genai koduoja labai įvairius baltymus nuo 
transmembraninių receptorių, siganalo pernašos ir šaperonų tipo 
baltymų iki įvairiausių tipų transkripcijos veiksnių;
•Labiausiai žinomi ir geriausiai išnagrinėti KNOX ir MADS genai. 
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ŽIEDO ORGANŲ MORFOGENEZĖS GENAI
Žiedo vystymosi ABCE modelis

•Coen ir Meyerowitz 1991m. pasiūlė ABC žiedo modelį. 
2000 m. jis buvo papildytas dar E klase.
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ŽIEDO ORGANŲ MORFOGENEZĖS GENAI
Žiedo vystymosi ABCE modelis (tęsinys)
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Fotoperiodinis procesas susideda iš grandinės tarpusavyje susijusių
šviesinių ir tamsinių reakcijų, kurios susiformavo dėl šviesos intensyvumo 
kaitos paros metu. Nuo jų priklauso saviti augalų metabolizmo ritmai, 
vadinami endogeniniais arba cirkadiniais ritmais.

Paros ritmui pavaldūs:
lapų ir žiedų judesiai;
šakninis slėgis;
mineralinių elementų siurbimas;
kvėpavimas;
kai kurių fermentų aktyvumas,
mitozė;
branduolio tūrio kitimas;
ir t. t.

Cirkadinių ritmų ryšys su fotoperiodnėmis reakcijomis (fotoperiodizmu) 
įrodytas daugelio mokslininkų

CIRKADINIAI RITMAI
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Cirkadiniai, arba paros, ritmai būdingi ir ilgadieniams (ID) ir 
trumpadieniams (TD) augalams, todėl endogeninių ritmų teorija negalima 
paaiškinti fotoperiodinių grupių skirtingas reakcijas į dienos trukmę.

Reaguodami į dienos trukmę, augalai keičia savo fiziologines savybes. 

Cirkadiniai ritmai augaluose labiausiai pastebimi kaip žydėjimas ir 
fotosintezės aktyvumas.

Nuo cirkadinių ritmų nepriklauso sumedėjusių augalų šaknijimasis. 

Cirkadinių ritmų svyravimas augaluose paprastai pasireiškia 24 val. 
intervalu.
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Laikas valandomis

Amplitudė Periodas

A
ts

ak
as

Laikas valandomis

Įsivaizduojama diena Įsivaizduojama naktis

1 pav. Normalus augalo cirkadinis ritmas 2 pav. Augalus užauginti pastovioje aplinkoje 
(pvz., nepertraukiamoje tamsoje), tai kurį laiką
jie seks cirkadinius ritmus (atpažins dienos ir 
nakties metą)

3 pav. Augalus laikant pastovioje aplinkoje ilgą
laiką (dienas ar mėnesius priklausomai nuo 
rūšies), cirkadiniai ritmai - išnyks 

4 pav. Staiga pakeitus dienos ritmą, galimas 
greitas cirkadinių ritmų pasikeitimas (pvz., 
pakeitus laiko juostą)
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Ekologinė cirkadinių reiškinių funkcija

La
po

 p
oz

ic
ija

Laikas valandomis

TamsaŠv
ie

sa

Paveikslas. Cirkadinių ritmų kitimas. Lapai pakelti ryte, nusileidžia vakare. 
Paraleliai su lapų pakėlimu lapeliai atsiveria ir užsiveria. Cirkadinis ritmas 
sumažėja tik esant ilgesnei tamsos fazei.



D.Žvingila A.Pliūra 

Paveikslas. phyA ir phyB vaidmuo (R – raudona šviesa, 
TR – tolimoji raudona šviesa)

phyBphyAphyB

R R R TRTRTR

Nepertraukiamas apšvietimas

PRB PFRB PRA PFRA

Fo
to

 
pu

sia
us

vy
ra

Nepertraukiama R Nepertraukiama TR

Skatina deetioliaciją

Skatina deetioliaciją

Sk
at

in
a 

de
-e

tio
lia

ci
ją

Skatina deetioliaciją

Slopina    deetioliaciją

A B
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UV

Šviesos bangos ilgio spektras nm

Matoma šviesa

Raudona
Tolima raudona

A
bs

or
bc

ija

Infraraudona

Paveikslas. Fitochromų absorbavimo spektras. PR – žalia, PFR – mėlyna linijos
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Fitochromai dalyvauja cirkadinio laikrodžio valdyme, kuris susideda iš šių etapų:
• signalo priėmimo – veikia kaip fotoreceptoriai (laiku įjungti laikrodį);
• centrinio osciliatoriaus nustatymo (paros padalijimą į periodus – šviesos/tamsos ar 
valandų);
• signalo perdavimo aktyvuojamiems/blokojamiems genams.

Oscilatoriaus pagridą sudaro: CCA1, LHY, TOC1, ELF4 ir keletas kt. nežinomos f-jos genų.

• CCA1 – (circadian clock associated 1) yra MYB transkripcijos veiksnys;
• LHY – (late elongated hypocotyl - MYB šeima) arba CCA1 produktų susikaupimas stipriai 

slopina TOC1 (šis genas turi cis veiksnį promotoriuje – vakaro elementas);
• TOC1 – (timing of CAB expresion1) pradedamas ekspresuoti dienos pabaigoje – nakties 

pradžioje, TOC1 mRNR max pasiekia vakare. TOC1 skatina LHY ir CCA1 traskriptų
perteklių ryte;

• ELF4 – (early of flowering) LHY baltymai jungiasi su TOC1 promotoriumi

Šie ir kiti genai sudaro grįžtamojo ryšio principu veikiantį ratą, 
reguliuojantį dienos/nakties cirkadinius ritmus 
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Paveikslas. Paprasto cirkadinio ritmo perdavimo modelis augaluose

Centrinis
oscilatorius

Įėjimo
kelias

Išėjimo
kelias

Aiškus
ritmas

Baltymų fosforilinimas

Genų ekspresija

Chloroplastų
judėjimas

Žiotelių
varstymasis

Lapų
judėjimas

Hormonų produkavimas
(auksinas, etilenas)Žydėjimas

In
hi

bi
cij

a

Temperatūros
receptorius

Šilumos
energija

Šviesos
energija

Kalcio lygis

Laiko kontroliavimo
procesas

CRY

PHY
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Citoplazma

Branduolys

Paveikslas. Fitochromų signalo perdavimo kelias
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Genai, kurie reguliuoja šviesos / tamsos signalų laikrodį

LOV domeno – foto jautrus domenas (pirminis šviesos priėmėjas) – flaviną jungiantis domenas.
WC-1 (White Collar 1)  – irgi mėlynos šviesos receptorius.
Likusioje dalyje domenai, kurie pristato baltymus SCF kompleksui (SKP1-Cullin-F-box).
F-box ir kelch kartotinis motyvas ZTL uždelsia hipokotilio augimą ir žydėjimo laiką. 

ELF3 (Early Flowering 3) – jo produktai susikaupia vakare, išjungia reakciją į šviesą, 
koduoja branduolio baltymą, kuris skiriasi nuo kitų branduolio baltymų. 
In vitro jungiasi su PhyB.

ZTL (Zeitlupe) – taip pat jungiasi su PhyB ir CRY1. ZTL genų šeimos nariai – derina 
fotoreceptoriaus savybes ir domeno, dalyvaujančio skaidant baltymus proteosomoje.

ZTL koduojamas baltymas sudarytas iš:
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Šviesa

Genas taikinys

Paveikslas. Supaprastintas Arabidopsis cirkadinio-genetinio laikrodžio modelis
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FOTOPERIODIZMAS

• Fotoperiodizmas – (gr. phōtos – šviesa, periodos –
sukimasis ratu) – augalų vystymosi priklausomybė nuo 
dienos ir nakties ilgumo santykio bei jų kaitos.

Augalų vystymasis ir žydėjimo laikas priklauso ne tik nuo šviesos intensyvumo, 
bet ir nuo šviesos bei tamsos tarpsnių trukmės santykio per parą ir iš anksto padeda
pasiruošti nepalankiam metų sezonui.

Šviesos ir tamsos kaita augalams suteikia tam tikrus vystymuisi būdingus 
fiziologinius ir morfologinius pokyčius.
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Fotoperiodizmo atradėjai V. Garneris ir H. Alardas aprašė trijų
fotoperiodinės reakcijos tipų augalus:

• trumpadienius (TD) – žydi, kai yra trumpa diena (<14 h) ir ilga naktis;

• ilgadienius (ID) – kilę iš vid. klimato juostos, pražysta tuo greičiau,
kuo ilgesnė diena (jos trukmė > 14 h);

• neutralios dienos (ND) – trumpadieniškumas / ilgadieniškumas
neryškus.

AUGALŲ FOTOPERIODINĖS REAKCIJOS TIPAI
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ID augalaiTD augalai

Šviesa

Tamsa
Blykstelėjimas tamsoje

Nakties pertraukimasKritinė tamsos trukmė

Paveikslas. Tamsos/šviesos įtaka TD ir ID augalams, jų žydėjimo metu. 
Matome, kad TD augalų žydėjimui lemiamą reikšmę turi tamsaus periodo trukmė. 
ID augalai pražysta, kai dienos ilgis viršija tam tikrą kritinę ribą. Jų žydėjimą galima 

Sukelti ir trumpos dienos sąlygomis, jeigu tamsos periodą pertraukti nors ir neilgu dirbtiniu
apšvietimu.
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Paveikslas. Diagrama parodanti įvairių fotoperiodinės reakcijos augalų žydėjimą
priklausomai nuo dienos ilgumo

Paros ilgumas valandomis

Ž
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1. Tikrieji ND
2. ND
3. ID
4. TD
5. Tipiniai ND
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4 pav. Fitochromų koncentracija augalo daige.

Svarbu žinoti, kuri augalo dalis “matuoja” dienos trukmę ir kurioje lokalizuota 
fotoperiodinė reakcija.

Į dienos trukmę reaguoja įvairūs augalo organai, priklausomai nuo to ar augalas 
TD / ID / ND. Taip pat gali kisti fitochromų koncentracija priklausomai nuo organo, 
kuris intensyviausiai tuo metu vystosi. 

Taigi, fotoperiodinė reakcija –
griežtai lokalizuota.

A
uk
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 m
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et
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Fitochromų koncentracija
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Augalų ląstelėse yra specialios šviesos receptorių molekulės – flavininiai
baltymai ir fitochromai.

Fitochromas augaluose sintezuojamas biologiškai neaktyvios PR formos 
(λmax ~ 670 nm) – plastidėse, mitochondrijose, citoplazmoje, bet ne 
branduolyje ir ne vakuolėse). PR virsdamas biologiškai aktyvios PFR formos 
(λmax ~ 730 nm) keičia lokalizacijos vietą.

Svarbi fitochromo abiejų formų PR ir PFR savybė yra ta, kad, veikiami tam 
tikro bangos ilgio šviesos, šie pigmentai virsta vienas kitu (PR ↔ PFR) yra 
sukeliamos arba sustabdomos tam tikros reakcijos. Tai viena svarbiausių
fotoperiodinių reakcijų.

PR ↔ PFR reakcija ir faktui, kad fotoperiodinėms reakcijoms raudona 
šviesa yra svarbiausia, rodo, kad tamsos periodo reakcijoms vykti
fitochromai turi būti PR formos. Po to vyksta reakcijos, kurių metu susidaro 
medžiagos, stimuliuojančios TD ir slopinančios ID augalų vystymąsi.

FOTOPERIODIZMO MOLEKULINIS MECHANIZMAS
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Paveikslas. Diagrama vaizduojanti kaip fitochromai veikia augalų genų raišką

G 
baltymas

šviesa

Citoplazma

Branduolys

Raudonas šviesos spektras

Tolimosios raudonos šviesos spektras

šviesa – reguliuojanti
genų raišką

tamsa

tamsa

šviesa

tamsa

šviesa

šviesa

šviesa

proteosoma

HY5

degradacija
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LYTIES RAIDOS VALDYMO ĮVAIROVĖ

Eukariotų lytis lemiama labai įvairiai:

• specialiais genais, kurie lemia ♂ar ♀ lytį
(Brionia dioica);
• lytis priklauso nuo aplinkos (Arisaema japonica);
• progaminis (retas reiškinys – priklauso nuo 
asimetrinės mitozės);
• nebranduoliniai paveldimumo vienetai;
• nuo zigotų genetinių savybių (singamija). Pav. Brionia dioica Pav. Arisaema japonica

Dažnai šias savybes lemia specialios lytinės chromosomos, jų skaičius, balansas

Tačiau, dažniausiai lyties paveldėjimas 
formaliai atitinka analizuojančiuosius 

kryžminimus – lyčių santykis 1:1

Lyties determinaciją taip pat kontroliuojama 
skirtingų genų, apoptozinių mechanizmų, 

nesuderinamumo genetikos veiksnių

Žiediniai augalai:
• 90% gaubtasėklių augalų turi dvilyčius žiedus 
su specializuotais ♂ ir ♀ dauginimosi organais.
• 10% gaubtasėklių turi vienalyčius žiedus. 
Maždaug pusė jų vienanamiai, pusė –
dvinamiai
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AUGALŲ LYTIES APSPRENDIMAS

Lyties apsprendimas – tai sudėtingas mechanizmas, leidžiantis fiziškai atskirti 
vyriškas ir moteriškas gametas produkuojančius individus

Lytiškai besidauginantys žiediniai augalai gali būti kelių tipų:
• dvilyčiai žiedai ant vieno augalo;
• skirtalyčiai žiedai ant vieno augalo;
• skirtalyčiai žiedai ant skirtinų augalų;
• ant to paties augalo ir vienalyčiai, ir skirtalyčiai žiedai.

Augalų, kurie neformuoja žiedų ir yra homosporiniai, lyties determinacija 
susijusi su gametofito ir sporofito kartų kaita

Augalų lytį apsprendžia įvairūs faktoriai:
• lytinės chromosomos (Marchantia polymorpha, Silene latifolia);
• hormoniniai mechanizmai (Zea mays, Cucumis sativa);
• vieno geno skirtingi aleliai;
• feromonai (anteridiogenai, aptikti Ceratopteris richardii).
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LYTINĖS CHROMOSOMOS AUGALUOSE

♂

♀
Pav. Rumex acetosa chromosomos. Standartinis kariotipas:
♂ (2n = 12+XY1Y2), ♀ (2n = 12+XX)

Dvi augalų rūšys patogūs modeliai tokiems tyrimams atlikti: Silene
latifolia (Caryophyllaceae) ir Rumex acetosa (Polygonaceae);

Augalų lyties determinacija kai kuriais atvejais panaši į gyvūnų, ir gali 
būti susijusi su X ir Y lytinėmis chromosomomis.
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APOPTOZĖ

Apoptozė (iš gr. lapų kritimas) – programuota ląstelių mirtis. Tai natūralios 
organizmo būklės sudedamoji dalis, kurios mechanizmas yra tiksliai 
genetiškai užkoduotas.

Apoptozę sukelia:
išgyvenimo veiksnių trūkumas – arba mirties receptorių ligandai;
spinduliuotė;
virusai ir kiti patogenai;
mitochondrijų pažaidos;
granizmas ir kitos citoksinės molekulės;
programuota organizmo ontogenezės raida.

Apoptozę gali sukelti įvairiausi dirgikliai, tačiau daugelio ląstelių mirties 
molekuliniai mechanizmai panašūs, nes juos valdo evoliuciškai 

konservatyvūs genai
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APOPTOZĖS REIKŠMĖ

Reikšmė:

• svarbi embriogenezės dalis;
• svarbi ir susiformavusiam 
organizmui;
• naikinamos nereikalingos ląstelės;
• palaiko reikiamą kiekį ląstelių;
• dažnai pašalina viruso užkrėstas 
ląsteles.

Biologinės funkcijos:
• visų augalų įvairių medžiagų
sekrecijos kanalai, erdvės;
• aerenchimos susidarymas;
• nesuderinamumo reiškiniuose;
• lyties diferenciacijai;
• morfologinių požymių
susidarymui;
• lapų metimui;
• pažeistų organų dalių izoliavimui;
• hiperjautriam atsakui.

Paveikslas. Apoptozės pasireiškimas augalo 
lape, izoliuojant pažeistas ląsteles
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APOPTOZĖ AUGALE

Paveikslas. Apoptozinių ląstelių formavimasis augale

Trachėjiniai indai
Parenchima

Šaknies šalmelio ląstelės

Hyperjautrus atsakas

Apyvaisis

Lapo senėjimas

Plaukeliai
Aleuroninis sluoksnis

Pakaba

Sisteminė ląstelių žūtis
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APOPTOZĖS MOLEKULĖS

• išgyvenimo veiksnių receptoriai ir jų ligandai;
• mirties receptoriai ir jų ligandai;
• kaspazės;
• BCL2 grupės baltymai;
• apoptozės baltymai iš mitochondrijų;
• apoptozės inhibitoriai.

Apoptozei yra būtina ATP energija ir savitųjų baltymų sintezė. Kai kurių iš šių baltymų raiška 
nuolatinė, o kiti aktyvinami esant mirties signalams.

Baltymai:

Kapazės – pagrindinės mirties molekulės 
(proteazės)
• iniciatorinės (aktyvinančios);
• efektorinės (veikliosios).

Kaspazėms būdingas hierarchinis kaskadinis tarpusavio aktyvavimas dalinės proteolizės būdu.

Genai:

Augalų genome rasti kiti genai (apoptozės 
reguliatoriai): LLS1, LSD1, ML01

F-box genai – reguliuoja savinesuderinamu-
mą, cirkadinį laikrodį, fotomorfogenezę
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KASPAZĖS (angl. caspase = cysteine + Asp)

• Kaspazės - cisteino proteazės, skaldančios baltymą tam tikroje
vietoje. Tos vietos orientyras konsensusas: QAD↓RG;  D - asp; Q -
gln, A -ala, R - arg, G - gly.

• 14 kaspazių pas žmogų: 
• iniciatorinės (pvz., kaspazė 9); 
• vykdančiosios (efektorinės) (pvz., kaspazė 3);
• uždegiminės (kaspazė 1 arba ICE);

Augaluose tikrų kaspazių neaptikta. Juose rasti ir panašias
funkcijas atliekantys baltymai vadinami metakaspazėmis.
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PAGRINDINIAI APOPTOZĖS MECHANIZMAI 
GYVŪNŲ LĄSTELĖSE

• Išorinis(receptorių) apoptozės kelias:
TNF(angl. tumor necrosis factor) šeimos receptoriai dar vadinami mirties 

receptoriais.
Iš viso 5 baltymai žinomi šiuo metu:TNF-R1,CD-95(FAS-R),DR3,DR4,DR5
Būdingas limfocitams. Pašalinamos viruso užkrėstos ar vėžinės ląstelės.

• Vidinis(mitochondrijų) apoptozės kelias:
Nėra išgyvenimo veiksnių,aktyvinasi streso signalai.sukelia citotoksiniai 

vaistai,DNR struktūros ar ląstelės ciklo pažaidos.
Skatinama proapoptozinių baltymų genų raiška.
Susidaro apoptosomos,susijungus citochromui C su Apaf-1ir prokaspaze-9
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Į etileną reaguojančių transkripcijos veiksnių dalyvavimas
atsake į įvairius stresus. JR – jazminų rūgštis; SA – salicilo rūgštis; TIA
- terpenoidiniai alkaloidai.
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