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Genet ivairoves tyrimai

5.Genetinės 
įvairovės 
tyrimai 
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Miško medžių molekulinės genetikos tyrimų
kryptys ir proporcijos
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Didžioji dalis medžių molekulinės 
genetikos tyrimų atliekama žymenų
genetinei įvairovei tarp populiacijų ir 
populiacijų viduje ištirti (57% visų
tyrimų), nemažai tyrimų skirti ištirti 
genų geografinį pernešimą –
poledynmečio migracijos kelius ir 
genų pernešimą tarp populiacijų
(12%) bei poravimosi sistemų ir 
giminystės ryšių populiacijose 
tyrimams “pirštų antspaudų” meto-
dais (12%)

Pagal FAO 2004
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Tiriamo
s rusys

Molekulinės genetinės įvairovės studijų
pasiskirstymas pagal medžių rūšis
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Veiksniai gen variacijai

• Evoliuciniai veiksniai ledynmečiu ir 
poledynmečiu:
- prieglobsčio zonos,
- migracijos keliai/juostos,
- genų pernešimas tarp juostų
- ekologiniai gradientai ir kt.

• Rūšių gyvenimo istorijos požymiai             
(life history traits):
- apdulkinimo vektoriai,
- sėklų vektoriai,
- dauginimosi pobūdis,
- stadija ekosistemose kt.

• Žmogaus veikla:
- žemdirbystės plotų plėtra miškų sąskaita,
- sėklų perkėlimai,
- miškų veisimas ir kt.

?

Medžių rūšių genetinę variaciją ir populiacinę struktūrą, šalia 
genetinių veiksnių, įtakoja ir daug kitų veiksnių
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Poledynmečio vegetacinių zonų kitimas Europoje

Medžių
populiacijų
išlikimo 
/prieglobsčio 
zonos
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1. Variacijos populiacijų viduje, 
tarp populiacijų, tarp regionų ir 
kt. įvertinimas

2. Ryšių tarp individų, populiacijų, 
regionų ir kt. įvertinimas – apima 
geometrinių arba genetinių
atstumų tarp visų porų
apskaičiavimą

3. Ryšių tarp individų, populiacijų, 
regionų ir kt., gautų analizuojant 
skirtingus požymių rinkinius, 
pavaizdavimas

Ind5
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Ind4
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Ind1

Genetinės įvairovės analizės etapai
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Individai
Genetinės įvairovės analizė
apima šiuos tris etapus: Analizes etapai
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Kintamųjų tipai:

Kokybiniai požymiai ar savybės:
•Kategoriniai, turintys reikšmes iš daugelio galimų:

−Eiliškieji (Ordinal): kategorijos, kurioms būdingas eiliškumas, pvz.,  
ankstyvas sprogimo laikas - 1, vidutinis - 2, vėlyvas – 3.
−Nominalūs: kategorijos, kurios nesusiję, pvz., žiedų spalva: geltoni - 1, 
raudoni - 2, balti - 3, purpuriniai – 4.

•Binariniai, turintys tik dvi reikšmes: yra - 1, nėra - 0, pvz., alelis lokuse, lapų
plaukuotumas,  ligų ar šalnų pažeidimai ir kt.

Kokyb kintamieji

Kiekybiniai požymiai ar savybės:
•Tęstiniai, turintys bet kokią reikšmę, pvz. medžių aukštis (m), šaknų svoris 
(g), lapo plotis (cm), pumpurų sprogimo data (dien.)

•Diskretiški, išreiškiami pilnu skaičiumi, pvz. vaisių skaičius: 1, 2, 3, 4, 5 ir 
t.t., grybo vaisiakūnių skaičius: 1, 2, 3, 4, 5 ir t.t. 

Molekulinių žymenų duomenys yra binariniai, o binarinių kintamųjų statistinės 
analizės metodai yra žymiai silpnesni, nei kiekybinių požymių, todėl tokia 
konvertacija nenaudotina !
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Kodominantinių žymenų duomenys

Individai

A lokusas

B lokusas

E lokusas

C lokusas

D lokusas

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 2920 30

Skaitinės  
reikšmės

A lokusas

B lokusas

E lokusas

C lokusas

D lokusas

1,1   0,1  1,1   0,1  0,1   0,1   0,1   0,1   0,1   1,0 0,1  0,1  0,1  0,1   0,1   1,1   0,1  0,1   0,1   0,1   0,1  0,1   0,1    1,0   0,1   0,1  1,1  0,1  0,1  0,1    

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 2920 30

0,1   0,1  0,1   0,1  0,1  1,1   0,1   0,1   0,1   0,1 0,1   0,1  0,1  1,0   1,0   1,0   0,1  0,1   0,1   0,1   0,1  0,1   1,0    0,1   1,1   0,1  1,0  1,0  1,0  1,1    

1,0   1,0  1,0   1,0  1,0  1,0   1,0   1,0   1,0   1,0 1,0   1,0  1,0  1,0   1,0   1,0  1,0  1,0   1,0   1,0   1,0   1,0    1,0   1,0   1,0   1,0   1,0  1,0  1,0  1,0  

1,0   1,0  1,0   1,0  1,0  1,0   1,0   1,0   1,0   1,0 1,0   1,0  1,0  1,0   1,0   1,0  1,0  1,0   1,0   1,0   1,0   1,0    1,0   1,0   1,0   1,0   1,0  1,0  1,0  1,0  

0,1   1,1  0,1   1,1  0,1  1,0   1,1   1,0   1,1   1,1 1,1   1,0  1,0  1,0   1,0   1,0  1,0  1,0   1,0   0,1   0,1   1,0    1,0   1,0   1,0   1,0   1,1  1,1  0,1  0,1

Kodominant duomenys
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A lokusas

B lokusas

E lokusas

Individai

C lokusas

D lokusas

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 2920 30

Skaitinės 
reikšmės

1     0     1     0      0      0      0      0     0      1     0     0     0       0      0     1     0      0   0     0      0       0     0      1       0     0     1     0     0     0    

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 2920 30

0     0     0     0      0      1      0      0     0      0     0     0     0       1      1     1     0      0   0     0      0       0     1      0       1     0     1     1     1     1    

1     1     1     1      1      1      1      1     1      1     1     1     1       1      1     1     1      1   1     1      1      1      1      1       1     1     1     1     1     1  

0     1     0     1      0      1      1      1     1      1     1     1     1       1      1     1     1      1   1     0      0      1      1      1       1     1     1     1     0     0

1     1     1     1      1      1      1      1     1      1     1     1     1       1      1     1     1      1   1     1      1      1      1      1       1     1     1     1     1     1  

A lokusas

B lokusas

E lokusas

C lokusas

D lokusas

Dominantinių žymenų duomenys
Dominant duomenys
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Molekul zymenu ivairove
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Pagal variantų skaičių - naudojant šiuos rodiklius:

•Polimorfizmas (polimorfizmo mastas) – Pj

•Polimorfinių lokusų proporcija

•Alelinių variantų turtingumas (kiekis) – A

•Vidutinis alelių skaičius lokuse

Pagal variantų dažnumą – naudojant šiuos rodiklius:

•Vidutinis laukiamas heterogeniškumas – He; Nei genetinė įvairovė

• Efektyvus alelių skaičius – Ae

Molekulinių žymenų genetinė įvairovė populiacijų viduje 
įvertinama:



A.Pliūra

 

Genetikos ir selekcijos skyrius

•Vidutinis laukiamas heterozigotiškumas (He)
=Nei genetinė įvairovė (D)

Heterozigotiskumas

Galimi trys skaičiavimo būdai:
•Heterozigotiškumas lokuse su dviems aleliais: hj = 1 – p2 – q2

•Heterozigotiškumas A lokuse j su i aleliais: hj = 1 – Σpi
2

•Vidutinis heterozigotiškumas keliuose lokusuose:    H = Σj
Lhj/L

čia: p ir q - alelių dažniai, L – lokusų skaičius
•Hj skaičiuojamas iš 1-to atimant homozigotų dažnius (p2, q2) kiekviename lokuse
ir po to išvedant vidurkį iš visų lokusų.
•He visų lokusų vidurkis įvertina visos populiacijos bendrą genetinę įvairovę
•Galima taikyti tiek kodominantiniams, tiek ir dominantiniams žymenims.
•Rodiklis kinta nuo 0 iki 1. Rodiklis maksimalus, kai yra daug alelių su vienodais 
dažniais.
•Rodiklio reikšmė gali būti įtakojama alelių, kurių dažnis yra didelis.
•Siekiant išvengti statistinių iškraipymų populiacijoje minimaliai būtina tirti 30 
lokusų 20 individų

•Efektyvusis alelių skaičius (Ae)

- tai tikimybė, kad atskirame lokuse populiacijoje atsitiktinai paimti du 
aleliai yra skirtingi

- tai alelių skaičius, kuris gali egzistuoti populiacijoje
Ae = 1/(1 – h) = 1/Σpi2
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Skaiciavimas

⎯0.30⎯⎯⎯⎯4-jo alelio dažnis

2.00

0.50

⎯

0.50
0.50

2
A1 A2

A2 A2

A2 A2

A1 A1

A1 A1

Populiacija 2

3.33

0.70

0.20
0.10
0.40

4
B4 B4

B1 B1

B1 B4

B2 B3

B1 B3

1.002.942.172.17Efektyvusis alelių skaičius

0.000.660.540.54Heterozigotiškumas (h)

0.000.400.300.303-jo alelio dažnis
0.000.300.100.102-jo alelio dažnis
1.000.300.600.601-jo alelio dažnis

1333Alelių skaičius
C1 C1C3 C3B3 B3A3 A35 –as individas
C1 C1C2 C3B1 B3A1 A34-as individas
C1 C1C1 C3B1 B1A1 A13-as individas
C1 C1C2 C2B1 B2A1 A22-as individas
C1 C1C1 C1B1 B1A1 A11-as individas

Populiacija 1Lokusai (A, B, C)

• Analizuoti 5 individai, 3 lokusai su skirtingu aleliu skaičiumi (lokusas A turi 3 alelius 1 
populiacijoje bet 2 alelius 2-je populiacijoje ir t.t.

• Pirma suskaičiuojami alelių dažnai kiekviename lokuse kiekvienoje populiacijoje,
• Po to – heterozigotiškumas kiekviename lokuse,
• Galiausiai –efektyvusis alelių skaičius Ae

•Vidutinio laukiamo heterozigotiškumo (He) - Nei genetinės įvairovės
(D) bei efektyvaus alelių skaičiaus (Ae) apskaičiavimo pavyzdys
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Tarppop dif vertinimas

Tarppopulacinė genetinė įvairovė įvertinama naudojant 
šiuos rodiklius:

‘Diferenciacija’ apima polimorfinius skirtumus tarp populiacijų
skirtinguose struktūriniuose lygmenyse – populiacijų ir individų

Tarppopuliacinė diferenciacija pagal vieną lokusą (gST)

Tarppopuliacinė diferenciacija pagal keletą lokusų (GST)

Populiacijos indėlis bendrai genetinei įvairovei

F statistika (Wright)

Molekulinės dispersijos analizė (AMOVA)
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•Tarppopuliacinė diferenciacija pagal vieną lokusą (gST)

•Formulė įvertina diferenciaciją pagal alelius lokuse dvejose ar daugiau 
populiacijų
•Gst reikšmė kinta no 0 ik 1. Neigiama reikšmė gali būti gauta dėl pavyzdžių
ėmimo klaidų arba pasirinktos netinkamos žymenų sistemos. 
•Dėl komponentų sudėtingumo, skaičiavimams  reikalinga naudoti specialia 
kompiuterines programas.
•Naudojama kodominantiniams žymenims ir ribotai – dominantiniams, nes tai 
heterozigotiškumo matas
•Norint gauti teisingą realios reikšmės įvertinimą, būtinos kelios generacijos

gST = 1 – (hS/hT)
hS = populiacinė įvairovė
hT = bendra įvairovė

Gst tarppop dif

hS = (ñ/(ñ - 1)[1 – (1/s)∑∑xij
2 – (ho/2ñ)]

hT = 1 - ∑[(1/s)∑xij]2 + (hS/ñs) – (ho/2ñs)

Čia: ñ – vidutinis harmoninis populiacijos dydis,  s – populiacijų
skaičius, ho – vidutinis stebimas heterozigotiškumas, xij – įvertintas i-
tojo alelio dažnis j-joje populiacijoje
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HS HSDST

Pop1

Pop2

Pop3

HS

DST DSTHT

Tarppopuliacinė diferenciacija pagal keletą lokusų (GST)

GST yra genetinės diferenciacijos koeficientas

GST = DST/HT

Pop dif grafikas

HT – bendra geninė įvairovė = HS + DST

HS – geninė įvairovė populiacijose

DST – tarppopuliacinė geninė įvairovė

(HT/HT) = (HS/HT) + (DST/HT) = 1

GST rodo tą geninės įvairovės dalį, kuri yra tarp populiacijų

Jei HT = 0.263, HS = 0.202, DST = 0.263 – 0.202 = 0.061

tai GST = (DST/HT) ∗ 100 = (0.061/0.263) ∗ 100 = 23.19%.

t.y., diferenciacija tarp populiacijų yra 23%
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gST = 1 – (hs/hT) = 1 – (0.4196/0.8065) = 0.4797

hT = 1 – 0.1967 + [0.4196/(33.33 x 3)] – [0.20/(2 x 33.33 x 3)] = 0.8065

∑[1/3∑xij]2 = (1/3(0.35))2 + (1/3(0.65))2 + (1/3(0.20))2 + … + (1/3(0.35))2 = 0.1967

hs = (33.33/33.33 – 1)[1 – 1/3(1.77) – (0.20/2(33.33))] = 0.4196

ñ = 33.331/ñ = 1/n1 + 1/n2 + 1/n3 = 1/100 + 1/100 + 1/100 = 0.03

∑(p2 + q2) = 1.77s = 3ho = 1/3(0.3 + 0.2 + 0.1) = 0.20

0.5450.350.65301060Pop. 3

0.6800.800.20702010Pop. 2

0.5450.650.35503020Pop. 1

p2 + q2qpA2 A2A1 A2A1 A1Genotipai

GST apskaičiavimas
Gst skaiciav

Didelis gst rodo stiprią tarppopuliacinę diferenciaciją pagal alelių dažnius –
t.y. - didelė genetinės įvairovės dalis pasiskirsčiusi tarp populiacijų
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•F statistika (Wright)
F statistika

(1 - FIT) = (1 – FIS)(1 – FST) 

Čia:  HT – bendra genetinė įvairovė arba tikėtinas heterozigotiškumas visoje 
populiacijoje įvertinta pagal susumuotus alelių dažnius

HI – genetinė įvairovė arba tikėtinas heterozigotiškumas populiacijų viduje 
populiacijų grupėje

HS – vidutinis tikėtinas heterozigotiškumas įvertintas iš kiekvienos 
subpopuliacijos

- šis rodiklis įgalina analizuoti sudalintų populiacijų struktūrą, bei genetinį atstumą
tarp subpopuliacijų (remiantis koncepcija, kad nesikryžminančios subpopuliacijos
turės skirtingus alelių dažnius, nei bendra populiacija.

Vidutinis heterozigotų trūkumas arba 
perteklius populiacijų grupėje

FIT = 1 – (HI/HT)

Vidutinis heterozigotų trūkumas arba 
perteklius kiekvienoje populiacijoje FIS = 1 – (HI/HS) 

Populiacijos genetinė struktūra:

FST = 1 – (HS/HT) Genų diferenciacijos tarp populiacijų
pagal alelių dažnius
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10
Alternatyvių alelių

fiksacija skirtingose 
subpopuliacijose

Nėra genetinės 
divergencijos

FST kitimo intervalas

F st reiksmes

labai didelė>0.25

didelė0.15 - 0.25

vidutinė0.05 - 0.15

maža0 - 0.05

Genetinė diferenciacijaFST
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(0.495 + 0.420)/2 = 0.4575

Genotipų dažnis

HS

(0.45 + 0.30)/2 = 0.375qo(0.3 + 0.2)/2 = 0.25HI

(0.55 + 0.70)/2 = 0.625po2(0.625)(0.375) = 0.4688HT

0.52380.42000.300.700.200.200.602

0.39390.49500.450.550.300.300.401

F2piqiqipiA2 A2A1 A2A1 A1

Popu-
liacija

FIT = 1 – (0.25/0.4688) = 0.4667

FIS = 1 – (0.25/0.4575) = 0.4536

FST = 1 – (0.4575/0.4688) = 0.0241 

F statistikų apskaičiavimas

F – fiksacijos indeksas – tikimybė, kad abu aleliai 
viename individe bus tie patys. Teisingai 
apskaičiuojama tik kodominantiniams žymenims

Aukštas FIS rodo, heterozigotiškumo 
trūkumą kiekvienoje populiacijoje, 
kuris susidaro dėl neatsitiktinio 
kryžminimosi

Mažas FST rodo, kad alelių dažnio 
diferenciacija tarp populiacijų yra 
maža

F skaiciavimas
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Molekulinės variacijos analizė (AMOVA)

AMOVA metodas naudojamas molekulinės variacijos įvertinimui 
rūšies viduje

Jis paremtas hierarchiniu arba supintuoju (nested) modeliais

Jis skiriasi nuo ANOVA tuo, kad gali turėti skirtingas evoliucines 
prielaidas nemodifikuojant analizės struktūros, naudojami 
perstatinėjimo metodai, kuriems nėra būtina pasiskirstymo 
normalingumo prielaida

AMOVA

Molekulinės variacijos analizė (AMOVA) gali būti taikoma 
įvairiuose genetinės variacijos hierarchiniuose lygmenyse

1. Skirtingų kontinentų
2. Skirtingų geografinių regionų atskirame kontinente
3. Skirtingų teritorijų, esančių regiono viduje atskirame kontinente
4. Skirtingų populiacijų teritorijoje regione kontinente
5. Skirtingų individų populiacijoje teritorijoje regione kontinente
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01101115
01011114
10111113
01110012
11100111
10011110
0111019
0011008
1111117
0010006
1010005
1101014
1011003
1110112
1110001
A2A1A2A1A2A1

Pop. 3Pop. 2Pop. 1Ind

nėraA1 = 0

yraA1 = 1

2916X...2
54182115∑∑∑Xijk

2

88283327∑∑Xi...k2

990324441225X...k2

54182115X...k

0.22222MSw10SSw

0.26190MSb11SSb

0.3MSa0.6SSa

AMOVA pavyzdys

Pop. 1 Pop. 2 Pop. 3
Suma

Kvadratų
sumos

Vidutiniai 
kvadratai

AMOVA skaiciavimai
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σw
20.22221045Individų viduje

σw
2 + 2σb

20.26191142Individai pop-se
σw

2 + 2σb
2 + 2*15σa

20.30.62Populiacijos
Laukiami vid. kvadr.MSSSdfSV

0.91324(1 - FIS)(1 - FST)
0.91324(1 - FIT) 
0.0052FST

0.0819FIS

0.0868FIT

0.2433σ2

0.2222σw
2

0.01984σb
2

0.00127σa
2

Dispersijų ir F statistikų
įvertinimas

AMOVA rezultatai

σw
2 = 0.2222

σb
2 = (MSb – MSw)/2        = (0.2619 – 0.2222)/2 = 0.0198

σa
2 = (MSa – MSb)/2 ∗ 15 = (0.3 – 0.2619/2 ∗ 15 = 0.0013

σ2 = σw
2 + σb

2 + σa
2 = 0.24333

FIT = (σa
2 + σb

2)/σ2 = (0.00127 + 0.0198)/0.2433 = 0.0868

FST = σa
2/σ2                  = 0.00127/0.2433 = 0.0052

FIS = σb
2/(σb

2 + σw
2) = 0.0198/(0.01984 + 0.2222) = 0.0819

Alelių dažnių diferenciacija tarp trijų
populiacijų labai maža ir matyt yra 
atsitiktinių poravimusi pasekmė. Išvadoms 
padaryti būtina išanalizuoti daugiau lokusų.

AMOVA rezultatai
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Nukleotidų įvairovės populiacijų viduje
įvertinimas naudojant sekų duomenis 

•Rodiklis kinta nuo 0 iki 1 ir parodo nukleotidų įvairovę pagal keletą sekų
duotame genomo regione. Jis yra tapatus alelių įvairovės lokuse rodikliui.

•Panaudojimo problemos: turi būti žinomos dalinės genomo sekos, galima 
skaičiuoti tik haploidiniams duomenims

•Šis parametras apibūdina nukleotidų sekas, modelio prielaida – haplotipai 
(haploidiniai genotipai. Jei studija remiasi diploidiniais individais, būtinas 
kiekvienos genomo kopijos  sekų nustatymas

n – analizuojamų sekų skaičius populiacijos individuose
Xi – įvertintas i-tosios sekos dažnis populiacijoje
Xj – įvertintas j-tosios sekos dažnis populiacijoje
πij – skirtingų nukleotidų tarp i ir j sekų proporcija

Vertinama nukleotidų įvairovė pagal keletą sekų atskirame genomo 
regione populiacijoje (πX)

πX = n/(n – 1)ΣXiXjπij

Pagal seku duomenis
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10

2

1

2

5

n

2/10 = 0.2TCCGCGATTATTCTCAGGGTGCGGATGAATSeka4

1/10 = 0.1TCCACGATCATTCCCAGGGTGCAGATGGATSeka3

2/10 = 0.2TCCACGATTATTCGCAGGGTGCCGATGAATSeka2

5/10 = 0.5TCCTCGATTATTCCCAGGGTGCCGATGAATSeka1

Dažnis XiSeka

Π1,2 = 2/30,  Π1,3 = 4/30,  Π1,4 = 3/30,  Π2,3 = 4/30,  Π2,4 = 3/30,  Π3,4 = 5/30 

πX = 10/(10 – 1)ΣXiXjπij = (10/9)[0.5∗0.2∗(2/30) + 0.5∗0.1∗ (4/30) + ... + 1∗0.2∗(5/30)] = 0.037

Nukleotidų įvairovės populiacijų viduje apskaičiavimas

Populiacijoje X tirta 10 individų, kurių kiekviename analizuota viena seka susidedanti iš
30 nukleotidų. Randame, kad sekos skiriasi pagal 5 nukleotidų pozicijas, populiacijoje 
surastos 4 alternatyvios sekos.   n – individų, turinčių šias sekas, skaičius.

Po to skaičiuojame nukleotidų skirtumų skaičių sekų porose: Π1,2 = 2/30 rodo, kad 1 ir 2 
sekos skiriasi dvejais nukleotidais (T vs. A 4-je pozicijoje ir C vs. G - 14-je pozicijoje).

Po to visai populiacijai skaičiuojama πX = 0,037 reiškia, kad nukleotidų įvairovė
populiacijoje yra 3.7%.

Nukleotidu ivair viduje pop
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Tarppopuliacinės nukleotidų įvairovės 
įvertinimas naudojant sekų duomenis

VXY – divergencija tarp populiacijų X ir Y
πX – nukleotidų įvairovė populiacijoje X
dXY – tikimybė kad du atsitiktinai paimti nukle-

otidai populiacijose X ir Y yra skirtingi
s – populiacijų skaičius

VXY matuoja populiacijų divergenciją remiantis sekų variavimo laipsniu 
(1 seka, 2 populiacijos)

VXY = dXY – (πX + πY)/2 
VW matuoja vidutinę įvairovę populiacijoje pagal keletą sekų

VW = (1/s)ΣπX

Vb matuoja bendrą diferenciaciją keliose populiacijose
Vb = [1/(s(s – 1))]ΣXΣYVXY

NST - reliatyvi diferenciacija
NST = Vb/(Vb + VW)

Nukleotidu ivair tarppop

•NST parodo tarppopuliacinės diferenciacijos lygį pagal nukleotidų sekas.

•Reikalingi sekų duomenys iš individų rinkinių kiekvienoje populiacijoje.

•Reikalingos specialios kompiuterinės programos, kurios sugeba palyginti 
sekas: CLUSTAL W, MALIGN and PAUP
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Tarppopuliacinės nukleotidų įvairovės įvertinimo pavyzdys
P
o
p
u
l
i
a
c
i
j
a 
X πX = -(1/6) ln (0.039358) = 0.539176

G = 0.0325[3 – 2(0.424591)]1/4 = 0.039358G° = (0.0325)1/4 = 0.424591

F = [0.30(0.30 ∗ 3 – 1) + 0.25(0.25 ∗ 3 – 1) + 0.45(0.45 ∗ 3 – 1)] = 0.0325
0.30(3 – 1) + 0.25(3 – 1) + 0.45(3 – 1)

9/20 = 0.45A3

5/20 = 0.25A2

6/20 = 0.30A1

Dažnis Xi2019181716151413121110987654321Seka

P
o
p
u
l
i
a
c
i
j
a 
Y

πY = -(1/6) ln (0.272587) = 0.216633

G = 0.2425[ 3 – 2(0.701743)]1/4 = 0.272587G° = (0.2425)1/4 = 0.701743

F = [0.25(0.25 ∗ 3 – 1) + 0.65(0.65 ∗ 3 – 1) + 0.10(0.10 ∗ 3 – 1)] = 0.2425
0.25(3 – 1) + 0.65(3 – 1) + 0.10(3 – 1)

2/20 = 0.10A3

13/20 = 0.65A2

5/20 = 0.25A1

Dažnis Xi2019181716151413121110987654321Seka
.

Skaic pagal restrikc

Kiekvienoje populiacijoje po restrikcijos nustatyti trys DNR sekų fragmentai: A1,A2,A3.

Nukleotidų įvairovė analizuotose regionuose X populiacijoje yra didesnė (πX = 0.5392)
nei Y populiacijoje (πY = 0.2166).

Nukleotidų diferenciacija tarp X ir Y populiacijų pagal restrikcijos duomenis yra 0.2307.
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Genetinio giminingumo apibūdinimas: 
genetinis atstumas

Genetinis atstumas tarp dviejų pavyzdžių yra išreiškiamas proporcija 
genetinių elementų (alelių, genų, gametų, genotipų), kurie dviejuose 
pavyzdžiuose nėra bendri (ar tie patys)

D = 1 kai du pavyzdžiai neturi bendrų genetinių elementų

Priklausomai nuo individų panašumų, galimi trys genetinio 
atstumo (D) tipai:

•D = 1 – S – linijinis atstumas, nes daroma prielaida, kad 
ryšys su panašumu yra tiesinis.

•D = √(1 – S) – kvadratinis atstumas, nes daroma prielaida, 
kad ryšį apibūdina kvadratinė funkcija, todėl traukiama 
šaknis transformuojant į linijinę funkciją.

•D = √(1 – S2) – žiedinis ryšys

Atstumo 
modeliai

Genetini
s 

atstumas
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)J(J
JI

yx

xy
xy =

)(I ln D XYXY −=

Nei genetinis atstumas

Standartinis Nei genetinis atstumas:

Jis remiasi genetinio identiškumo (IXY) koncepcija

Čia: JX – vidutinis homozigotiškumas X populiacijoje
JY – vidutinis homozigotiškumas Y populiacijoje
JXY – vidutinis tarppopuliacinis homozigotiškumas
IXY = 1 jei dvi populiacijos turi tuos pačius alelių dažnius visuose tirtuose lokusuose
IXY = 0 jei dvi populiacijos turi skirtingus alelių dažnius visuose tirtuose

Nei
genet 

atstumas

•DXY kinta nuo 0 (kai populiacijos turi identiškus alelių dažnius) iki begalybės (∞, kai 
populiacijose nėra bendrų alelių).

•Daroma prielaida, kad pasikeitimų lokuse greitis yra vienodas visuose loksuose ir 
populiacijose.

•Šis atstumas įvertina kodonų skirtumus tarp dviejų populiacijų tenkančius vienam lokusui
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D2,3 = 0.0440D1,3 = 0.0107D1,2 = 0.0852Dii’Genetinis atstumas
I2,3 = 0.9570I1,3 = 0.9894I1,2 = 0.9183Iii’Genetinis identiškumas

J2,3 = 0.8986J1,3 = 0.9346J1,2 = 0.8733Jii’Vidutinis tarppop. 
homozigotišk.

0.93270.94530.9567JiVidutinis homozigotiškumas
0.06730.05470.0433HiVidutinis heterozigotiškumas
0.42000.000.0000hijkLokuso heterozigotiškumas
0.700.001.00D2

0.301.000.00D1D

0.00000.32580.2434hijkLokuso heterozigotiškumas
0.000.090.13B3

0.000.100.01B2

1.000.810.86B1B

0.45500.38480.3200hijkLokuso heterozigotiškumas
0.350.260.20A2

0.650.740.80A1A
Pop.3Pop.2Pop.1

Aleli dažniaiAleliaiLokusai

Nei genetinio atstumo skaičiavimo pavyzdys

jii’jk = Σii’j pijk pi’jk, pvz, j1,2jk = - homozigotiškumas tarp populiacijų 1 ir 2 
j1,2jk = (0.8)(0.74)+(0.2)(0.26)+(0.86)(0.81)+(0.01)(0.10)+(0.13)(0.09)+(0.0)(1.0)+(1.0)(0.0)+10 = 11.3533
J1,2 – vidutinis tarppopuliacinis homozigotiškumas = j1,2jk/13 = 11.3533/13 = 0.8733
I1,2 – genetinis identiškumas tarp populiacijų 1 ir 2 = J1,2/√(J1J2) = 0.8733/√(0.9567 ∗ 0.9453) = 0.9183
D1,2 – genetinis atstumas tarp populiacijų 1 ir 2 = -ln(I1,2) = -ln(0.9183) = 0.0852

Nei skaičiavimas
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Klasifikacija, grupavimas (klasterizacija)

Objektai grupuojami ar klasifikuojami į kategorijas ar klases pagal 
jų bendrus bruožus arba ryšius. 

Grupavimas gali būti:
•Hierarchinis:

−Esminis, kuris mėgina atskleisti tikrąją prigimtį ar formą

−Kladistinis, kuris remiasi geneologija ar filogeneze

−Evoliucinis, kuris remiasi filogeneze ir evoliucinių pokyčių kiekiu

−Fenetinis, kuris remiasi didžiausiu kiekiu organizmo požymių ir jo 
gyvenimo ciklu

•Nehierarchinis
•Persidengiantis

KLASIFIKACIJA ar klasterizacija



A.Pliūra

 

Genetikos ir selekcijos skyrius

Fenetinė (phenetic) klasifikacija

Įvertina ryšius tarp pavyzdžių naudojant panašumo indeksą

Grupavimo metodas ar atstumas parenkami tokie, kad būtų
galima sudaryti dendrogramą arba fenogramą (kai panašumų
matrica sudaryta iš fenotipinių duomenų)

1 2 3 3 2 4 1

1

2 3

4

•Šiuose hierarchinio grupavimo pavyzdžiuose grupavimo procedūroje visiems 
požymiams duodamas vienodas svoris.

•Bendras panašumas tarp dviejų grupių yra lygus atskirų požymių panašumų sumai.

•Neatsižvelgiama į geneologiją.

•Fenetinis – tai įvairių požymių naudojamas klasifikacijos procedūroje: morfologinių, 
fiziologinių, ekologinių, molekulinių, citologinių

Fenetine klasifikacija
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Grupavimo (klasterizavimo) metodai

Trys pagrindiniai metodai:
• Paprastojo jungimo (‘artimiausios kaimynystės’)
• Pilnojo jungimo (‘toliausios kaimynystės’)
• Vidutinio jungimo (UPGMA)

Grupavimo žingsniai: 
• Nustatomas artumas
• Kiekvienas grupavimas įvertinamas pagal atstumą
• Dendrogramos šakos formuojamos kiekviename cikle

Klasterizacija

Skirtingi metodai iš tų pačių duomenų sudaro skirtingas dendrogramas. Tyrėjas 
turi išanalizuoti ryšius keliais metodais ir analizuojant kartu su kita turima 
informacija pasirinkti labiausiai tinkančią. Taip pat galima panaudoti specialias 
programas, kurios iš kelių dendrogramų suranda bendrus šakojimosi taškus
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UPGMA

Engelmano ir baltosios eglės 
populiacijų grupavimas pagal 
Nei genetinį atstumą UPGMA 
klasterizacijos metodu

Engelmano ir baltosios eglės 
populiacijų grupavimas Rogers
modifikuotą atstumą Wagner metodu

UPGMA ir kitų klasterizavimo metodų trūkumas – kad laikoma jog 
visi grupuojami vienetai vienodai nutolę nuo bendrosios šaknies

Rajora & Dancik 2000
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Rodiklis
TFPGA1 Arlequin1* GDA1 GENEPOP1* GeneStrut POPGENE*+

Įvairovė:
Heterozigotiškumas (stebim x x x x x
Heterozigotiškumas (laukiam x x x x x
Alelių skaičius lokuse x x x x
Efektyvusis alelių skaičius x x x
Polimorfinių lokusų skaičius x x x x
Shannon-Weaver rodiklis
Populiacijų struktūra:
F statistika x x x x x x
G statistika x x
ANOVA x x
Rho statistika x x
Homogeniškumas x x x
Migracijos laipsnis x x x
Izoliavimas atstumu x
Pusiausvyra:
Hardy-Weinbergo x x x x x x
Pagal du lokusus x x x x x
Daugialokusinė x
U testas x
Genetinis atstumas:
Nei x x x x x
Rogers x x
Porinis Fsr x x x
Grupavimas (klasterizav.):
Kaimyninio jungimo x
UPGMA x x x x
Neutralumo testas x x
1  - atlieka tikslų patikimumo testą
* - programa atsižvelgia į nulinius alelius
+ vartotojas gali nurodyti imbrydingo koeficienta siekian vertinti nulinių alelių dažnį

Programa

Kompiuterinėmis programomis apskaičiuojami rodikliai
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Kompiuterininės programos ir jų internetiniai adresai

http://research.amnh.org/users/djanies/D. Janies and W.C. WheelerMALIGN

http://www.ebi.ac.uk/clustalwThompson, Higgins & GibsonCLUSTAL W

http://lifesci.rutgers.edu/~heylab/ProgramsandData/Programs/SITE
S/SITES_Documentation.htm#Contents

Jody HeySITES

http://evolution.genetics.washington.edu/phylip.htmlJoe FelsenteinPHYLIP

http://phylogeny.arizona.edu/maccladeDavid R. & Wayne P. MaddisonMacClade

http://www.ualberta.ca/~fyeh/index.htmF.C. Yeh, R.-C. Yang, T. BoylePOPGENEa

http://wwwvet.murdoch.edu.au/vetschl/imgad/GenStrut.htmConstantine, Hobbs & LymberyGeneStruta

http://pritch.bsd.uchicago.edu/Jonathan K. Pritchardstructure

http://www.exetersoftware.com/cat/ntsyspc/ntsyspc.htmlF.J. RohlfNTSYSpc

//ftp.cefe.cnrs-mop.fr/pub/PC/MSDOS/GENEPOP/Genepop.zip
arba <http://wbiomed.curtin.edu.au/genepop/>

Michel Raymond, 
Francois Rousset

GENEPOPa

http://lewis.eeb.uconn.edu/lewishome/software.htmlPaul Lewis, Dmitri ZaykinGDAa

http://bioweb.usu.edu/mpmbio/index.htmMark MillerTFPGAa

http://paup.csit.fsu.edu/David SwoffordPAUP*

http:/www.megasoftware.netS. Kumar and othersMEGA2

http://www.powermarker.net/Kejun (Jack) LiuPowerMarker

http://www.ub.es/dnaspJulio and Ricardo RozasDnaSP

http://lgb.unige.ch/arlequinLaurent ExcoffierArlequina

AdresasAutoriusPavadinimase

Programu WWW
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Gen
ivairov
tyrimai Medžių rūšių molekulinės genetinės įvairovės tyrimai: 

• Picea gentyje buvo išvystyti motinine linija paveldimi mitochondrijų žymenys ir 
panaudoti tiriant populiacinę struktūrą šiauriniame  juodosios pūšies arealo pakraštyje 
(Jaramillo-Correa et al. 2002)
• Išvystyti kodominantiniai mikrosatelitų žymenys Kanados medžių rūšims Larix
layalii, Larix occidentalis (Khasa eta al 2000, Rahman et al 2001), Picea glauca
(Hodgetts et al 2000) tinkami selekcijai vystyti, palyginamajai genomikai, molekulinei 
ekologijai, genetinių resursų tvarkymui ir išsaugojimui.
•Tiriama genetinė įvairovė ir populiacinė struktūra Larix layalii ir Larix occidentalis
Kanadoje (Khasa et al in press)

•Fagus sylvatica chloroplastų DNR haplotipų pasiskirstymo studijos Europoje 
(Vendramin et al, 2006)

•Fraxinus excelsior genetinės įvairovės pasiskirstymo, filogeografinės
struktūros tyrimai chloroplastų DNR žymenų pagalba (Vendramin et al 2006)

•Serija Quercus robur tyrimų Europoje pagal chloroplastų DNR paplitimą ir variaciją
nustatant filogeografinę struktūrą, poledynmečio migracijos kelius ir ledynmečio 
prieglobsčio zonas ir kt. (Petit et al, 2002, Csaiki et al 2002 ir kt.)

•Fraxinus excelsior genetinės įvairovės Europoje tyrimai DNR mikrosatelitų žymenų
pagalba (Heuertz et al 2003, 2004)

•EVOLTREE programoje (2006-2010) Europoje numatoma identifikuoti 
adaptacijai klimato pokyčiams reikšmingus genus ir tirti genetinę įvairovę trijose 
modelinėse medžių gentyse (Pinus, Populus ir Quercus)
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Tirta 10 individų iš kiekvienos populiacijos

C Y T O F O RC Y T O F O R

CYTOFOR

CYTOFOR projektas - Populiacinės genetikos 
studijos: lapuočių medžių rūšių genetinė įvairovė ir 
filogenezė Vendramin et al 2002

Tirtos 22 medžių rūšys 25 miškai

Voronez reserveVoronez reserveVoronez reserveVoronez reserveVoronez reserveVoronez reserveVoronez reserveVoronez reserveVoronez reserve

Mt. MedvenicaMt. MedvenicaMt. MedvenicaMt. MedvenicaMt. MedvenicaMt. MedvenicaMt. MedvenicaMt. MedvenicaMt. Medvenica

BrescianoBrescianoBrescianoBrescianoBrescianoBrescianoBrescianoBrescianoBresciano

FontainebleauFontainebleauFontainebleauFontainebleauFontainebleauFontainebleauFontainebleauFontainebleauFontainebleau

Devesa da RogueiraDevesa da RogueiraDevesa da RogueiraDevesa da RogueiraDevesa da RogueiraDevesa da RogueiraDevesa da RogueiraDevesa da RogueiraDevesa da Rogueira

Glen AffricGlen AffricGlen AffricGlen AffricGlen AffricGlen AffricGlen AffricGlen AffricGlen Affric

Lake DistrictLake DistrictLake DistrictLake DistrictLake DistrictLake DistrictLake DistrictLake DistrictLake District

DeanDeanDeanDeanDeanDeanDeanDeanDean

ToftaToftaToftaToftaToftaToftaToftaToftaTofta

StenshuvudStenshuvudStenshuvudStenshuvudStenshuvudStenshuvudStenshuvudStenshuvudStenshuvud

Halltorps HageHalltorps HageHalltorps HageHalltorps HageHalltorps HageHalltorps HageHalltorps HageHalltorps HageHalltorps Hage

SchönbergSchönbergSchönbergSchönbergSchönbergSchönbergSchönbergSchönbergSchönberg

Bovenden / GöttingenBovenden / GöttingenBovenden / GöttingenBovenden / GöttingenBovenden / GöttingenBovenden / GöttingenBovenden / GöttingenBovenden / GöttingenBovenden / Göttingen

KelheimKelheimKelheimKelheimKelheimKelheimKelheimKelheimKelheim

ChizéChizéChizéChizéChizéChizéChizéChizéChizé SeillonSeillonSeillonSeillonSeillonSeillonSeillonSeillonSeillon

ValbonneValbonneValbonneValbonneValbonneValbonneValbonneValbonneValbonne

St Andrea Di bozioSt Andrea Di bozioSt Andrea Di bozioSt Andrea Di bozioSt Andrea Di bozioSt Andrea Di bozioSt Andrea Di bozioSt Andrea Di bozioSt Andrea Di bozio
Valle de SalazarValle de SalazarValle de SalazarValle de SalazarValle de SalazarValle de SalazarValle de SalazarValle de SalazarValle de Salazar

Montejo de la SierraMontejo de la SierraMontejo de la SierraMontejo de la SierraMontejo de la SierraMontejo de la SierraMontejo de la SierraMontejo de la SierraMontejo de la Sierra

CasentinesiCasentinesiCasentinesiCasentinesiCasentinesiCasentinesiCasentinesiCasentinesiCasentinesi

CalabriaCalabriaCalabriaCalabriaCalabriaCalabriaCalabriaCalabriaCalabria

SavarsinSavarsinSavarsinSavarsinSavarsinSavarsinSavarsinSavarsinSavarsin

BokiBokiBokiBokiBokiBokiBokiBokiBoki

Mt StratonikoMt StratonikoMt StratonikoMt StratonikoMt StratonikoMt StratonikoMt StratonikoMt StratonikoMt Stratoniko

4573 pavyzdžiai iš 22 medžių rūšių
1140 pavyzdžių iš 40 kitų rūšių
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NST >> GST NST = GST NST << GST

Populiacija 2Populiacija 1

Pop diferenciacija Populiacijų struktūrizacijos įvertinimas

Populiacinė struktūra 
išreikšta, kai NST ≥ GST

Į atskirus klasterius 
susigrupuoja individai tik iš
atskirų populiacijų

Į atskirus klasterius 
susigrupuoja individai iš
įvairių populiacijų
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Skirtingų medžių rūšių populiacinė filogeografinė struktūra

Pop dif rusiu

0.0
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0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
G ST

N
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Populiacinė filogeografinė
struktūra nustatyta                
26-ioms iš 29-ių medžių
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iš jų 16-kai ji buvo 
patikima
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Rusiu Gst ir Nst

Species Hapl Popu Ind Gst Nst
Salix caprea 28 24 9.9 0.09 0.10
Populus tremula 31 30 7.9 0.11 0.14
Sorbus aria 25 10 5.9 0.25 0.23
Crataegus monogyna 4 21 9.0 0.24 0.23
Rubus sp. 15 23 10.7 0.31 0.28
Prunus avium 16 23 8.0 0.29 0.32
Crataegus laevigata 3 9 5.2 0.34 0.34
Prunus spinosa 50 25 7.4 0.32 0.38
Betula pendula 13 46 8.3 0.41 0.44
Calluna vulgaris 12 23 8.3 0.47 0.44
Tilia platyphyllos 13 9 5.6 0.41 0.49
Sorbus torminalis 40 22 7.9 0.36 0.50
Ulmus minor 32 29 6.1 0.47 0.59
Cytisus scoparius 24 18 7.9 0.57 0.66
Tilia cordata 16 16 6.3 0.57 0.67
Ilex aquifolium 8 16 7.1 0.60 0.70
Acer campestre 19 18 10.2 0.70 0.73
Acer pseudoplatanus 22 21 9.7 0.67 0.75
Hedera helix 13 26 8.0 0.64 0.81
Fagus sylvatica 25 415 5.0 0.81 0.82
Quercus sp. 10 29 10.8 0.84 0.86
Ulmus glabra 28 20 7.0 0.61 0.86
Fraxinus excelsior 15 163 6.2 0.87 0.89
Alnus glutinosa 12 28 9.3 0.82 0.90
Acer monspessulanum 7 9 6.9 0.78 0.92
Fraxinus ornus 6 24 6.1 0.94 0.94
Fraxinus angustifolia 7 20 6.4 0.94 0.95
Corylus avellana 5 25 9.3 0.90 0.95
Carpinus betulus 6 35 6.8 0.97 0.97
Mean 17.4 40.6 7.7 0.56 0.62

Rūšis

Vidutiniškai

Species Hapl Popu Ind Gst Nst
Salix caprea 28 24 9.9 0.09 0.10
Populus tremula 31 30 7.9 0.11 0.14
Sorbus aria 25 10 5.9 0.25 0.23
Crataegus monogyna 4 21 9.0 0.24 0.23
Rubus sp. 15 23 10.7 0.31 0.28
Prunus avium 16 23 8.0 0.29 0.32
Crataegus laevigata 3 9 5.2 0.34 0.34
Prunus spinosa 50 25 7.4 0.32 0.38
Betula pendula 13 46 8.3 0.41 0.44
Calluna vulgaris 12 23 8.3 0.47 0.44
Tilia platyphyllos 13 9 5.6 0.41 0.49
Sorbus torminalis 40 22 7.9 0.36 0.50
Ulmus minor 32 29 6.1 0.47 0.59
Cytisus scoparius 24 18 7.9 0.57 0.66
Tilia cordata 16 16 6.3 0.57 0.67
Ilex aquifolium 8 16 7.1 0.60 0.70
Acer campestre 19 18 10.2 0.70 0.73
Acer pseudoplatanus 22 21 9.7 0.67 0.75
Hedera helix 13 26 8.0 0.64 0.81
Fagus sylvatica 25 415 5.0 0.81 0.82
Quercus sp. 10 29 10.8 0.84 0.86
Ulmus glabra 28 20 7.0 0.61 0.86
Fraxinus excelsior 15 163 6.2 0.87 0.89
Alnus glutinosa 12 28 9.3 0.82 0.90
Acer monspessulanum 7 9 6.9 0.78 0.92
Fraxinus ornus 6 24 6.1 0.94 0.94
Fraxinus angustifolia 7 20 6.4 0.94 0.95
Corylus avellana 5 25 9.3 0.90 0.95
Carpinus betulus 6 35 6.8 0.97 0.97
Mean 17.4 40.6 7.7 0.56 0.62

Rūšis

Vidutiniškai

Stipriai išreikšta 
populiacinė struktūra

Nestipriai išreikšta 
populiacinė struktūra

Populiacinė struktūra 
nenustatyta
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Fraxinus excelsior chloroplastų PCR-RFLP

Nustatyta:

•Stipri populiacijų
diferenciacija

• Dvi haplotipų grupės:

a) Iberijos pusiasalio 
ir Didžiosios Britanijos

b) likusioji Europos
dalis

•analizuotos 55 populiacijos
•hS    = 0.016 (0.012) hT    = 0.270 (0.074)
• GST = 0.941 (0.027) NST = 0.941 (0.027)

Fraxinus Cp PCR-RFLP

Vendramin 2002
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Fraxinus CpDNR

Nustatyta:

•Didelė haplotipinė
diferenciacija

•Keturios 
pagrindinės 
haplotipų grupės

•Atitikimas tarp 
žiedadulkių ir 
genetinių duomenų

•analizuotos 185 populiacijos
• hS    = 0.090 (0.015) hT    = 0.757 (0.019)
• GST = 0.87 (0.02) NST = 0.89 (0.02)

Fraxinus excelsior chloroplastų DNR žymenys
Vendramin et al
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Fraxinus migrac keliai

?

Fraxinus excelsior poledynmečio migracijos keliai
Vendramin et al

Ledynmečio prieglobsčio zonos Iberijos
ir Apeninų pusiasaliuose ir Balkanuose

Dar 
netyrinėti 
galimi 
migracijos 
keliai
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Frax salycio
zonos

Germany
Poland

Belarus

Turkey

Ukraine

Italy

Spain

Norway Sweden
Russian Federation

Sąlyčio zonose vyksta genų
pernešimas žiedadulkėmis

Fraxinus excelsior migracijos juostų sąlyčio zonos Vendramin 
et al
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Frax microsatelitai

Fraxinus excelsior mikrosatelitų genų telkinių pasiskirstymas
Heuertz et al 2004

Pagal DNR mikrosatelitų
(SSR) analizę nustatytas
Fraxinus excelsior genų
telkinių pasiskirstymas 
Europoje rodo, kad 
Lietuvos uosynai yra 
giminingi Skandinavijos ir 
šiaurės-vakarų Europos 
uosynams, tačiau dėl 
genų pernešimo tarp 
skirtingų poledynmečio 
migracijos srautų, turi ir 
kitoms Europos 
populiacijoms būdingų
bruožų
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Fagus cpDNR

•Rasti 32 haplotipai

•Du vyraujantys 
haplotipai rodo 
buvus dvejoms 
prieglobsčio zonoms 
– Italijos ir Balkanų
pusiasalio

•Didelė haplotipų
įvairovė Balkanų
pusiasalyje

•Atitikimas tarp 
žiedadulkių tyrimų ir 
genetinių tyrimų
rezultatų

Tirtos 468 populiacijos (2428 medžių)
•hS = 0.071 (0.0310)   hT = 0.268 (0.1082) 
•GST = 0.737 (0.0675) NST = 0.812 (0.0797)

Fagus sylvatica chloroplastų DNR haplotipų pasiskirstymas
Vendramin et al, 2006
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Corylus avellana chloroplastų DNR žymenys
Palme and Vendramin 2002

•Dvi pagrindinės 
haplotipų grupės

•Du atskiri išplitimo 
arealai: a)Š. ir V. 
Europos b)Italijos
ir Balkanų.

•Lazdynas didžiąją
Europos dalį
rekolonizavo iš
vakarinės 
prieglobsčio zonos 
- Pirėnų pusiasalio 
(Ispanija)

Tirtos 26 populiacijos
•hS = 0.127 (0.042)   hT = 0.423 (0.099) 
•GST = 0.71 (0.01) NST = 0.83 (0.07)
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Haplotypes
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D
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G

Coryls cpDNR zymenys
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Turkey

Spain

France

Italy
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Castanea sativa PCR-RFLP haplotipų pasiskirstymas
Fineschi, Taurchni, Villai, Vendramin. 2000 – Molecular Ecology 9: 1495-1503.

•Nustatyta, kad visoje pietų Europoje dominuoja 
vienas haplotipas
•Gst < NST indikuoja, kad populiacijų
diferenciacija išreikšta
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Rytų Turkijos Genų
telkinys

Castanea difuzijos 
centras

Rytų Turkijos Genų
telkinys

Castanea difuzijos 
centras

Vakarų Turkijos 
genų telkinys

Vakarų Turkijos 
genų telkinys

Graikijos genų
telkinys

Graikijos genų
telkinys

??? Tarpinė zona, 
300km

Tarpinė zona, 
300km

FST = 
0.228

CASCADE projekte atlikti DNR tyrimai parodė, kad valgomojo kaštainio 
geografinę struktūrą labiausiai įtakojo žmonių išplatinimas

Castanea migration kastainio

Pagal Eriksson, Pliura,et al. 2005



A.Pliūra

 

Genetikos ir selekcijos skyrius

Quercus spec. chloroplastų DNR haplotipų paplitimas Europoje, 
rūšies poledynmečio migracijos keliai ir filogeografinė struktūra
Petit et al, 2002 Forest Ecology and Management, 156:5-26 ir kt.
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•hS = 0.183 (0.009)   hT = 0.781 (0.010) 
•GST = 1.03 (0.01) NST = 0.81 (0.01)

•Tirta 2600 populiacijų

•PCR-RFLP cpDNR
žymenys, 4 pradmenys

•Nustatyti 32 (45) 
haplotipai 

•Rasta ryški filogeogra-
finė struktūra - 6 linijos 
(A, B, C, D, E, F)
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Quercus spec. chloroplastų DNR haplotipų genetinė įvairovė
Petit et al, 2002 Forest Ecology and Management, 156:5-26 ir kt.

O
a
k

c
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N
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a
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nh - alelių turtingumas 
(haplotipų skaičius 100 medžių)

vT - genetinė įvairovė

GST – genetinė diferenciacija

GST=0,72

GST=0,67

GST=0,87

GST=0,65

GST=0,73

nh=10,3

nh=4,2

nh=5,5
nh=5,5

nh=9,7
nh=6,7

nh=8,2

nh=8,7

vT=0,78

vT=0,21

vT=0,78
vT=0,62

vT=0,16

vT=0,74
vT=0,56

vT=0,86

•Didžiausia haplotipų
įvairovė Balkanuose, 
Ispanijoje ir Centrinėje 
Europoje

•Didžiausia genetinė
diferenciacija Šiaurės 
Europoje

•Didžiausia genetinė
įvairovė – Centrinėje ir 
Šiaurės Europoje bei 
Šiaurinėje Italijoje

Išvada: genetinė įvairovė didžiausia prieglobsčio zonose 
ir besikryžminančiose zonose
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Oak Baltic Csaikl

Quercus robur cp DNR variacija Baltijos šalyse ir Lenkijoje
Csaikl, Glaz, Baliuckas, Petit, Jensen. 2002. Forest Ecology and Management 156: 211–222

•Tirtos 94 populiacijos

•PCR-RFLP cpDNR
žymenys, 4 pradmenys

•Rasta 13 haplotipų

•75% haplotipų kilę iš
Balkanų, 16% - iš Italijos, 
9 % – iš Ispanijos (rasti tik 
Lenkijoje)C linijos  1 ir 2 

haplotipai - iš
Italijos

A linijos 5,6,7 
haplotipai - iš
Balkanų

•Gal Lietuvoje yra ir 
daugiau haplotipų ?B linijos  10 

ir 12 
haplotipai -
iš Ispanijos
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Picea
mtDNR. 

Picea abies mtDNA kartotinų sekų variacija
Sperisen, Buchler, Gugerli, Matyas, Geburek, Vendramin. 2001 - Molecular 
Ecology 10: 257-263

•Dvi pagrindinės haplotipų grupės

•Du atskiri išplitimo arealai: a)Šiaurės 
Europa b)Pietų-centrinė Europa

•Poledynmečio rekolonizacija vyko iš 2 arba 
3 ledynmečio prieglobsčio zonų: Maskvos  ir 
Karpatų bei Balkanų
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Picea abies cpSSR

1-Pietvakarių Alpės
2- Š-vakarų Alpės
3- Centr.-vakarinės Alpės

5- Rytinės Alpės
4- Centrinės Alpės

6- Centrinė Europa
7- Dinarinės Alpės
8- Vakarų Karpatai
9- Centriniai Karpatai
10-Pietiniai Karpatai-Balkanai
11 Pietų Skandinavija
12 Vakarų Skandinavija
13 Rytų Skandinavija
14 Rytų Baltija
15 Sarmatija
16 Vakarų Rusija
Neklasifikuota

11

22 33 44 55

66

77

88
99

1010

1111

1212

1313

1414

1515

1616

•Du pagrindiniai genų
baseinai, kilę iš dviejų
prieglobsčio zonų

•Identifikuota 16
skirtingų genetinių zonų

Tirtos 108 populiacijos, naudoti 3 cpSSRs, Gst=12%

Picea abies chloroplastų mikrosatelitų
cpSSR žymenų įvairovė
Bucci, Vendramin. 2000 – Molecular Ecology 9: 923-934
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Lokali geogr gen var

mtDNR cpDNR

Populiacijų skaičius 62 27
Medžių skaičius populiacijoje 6–20 10–24

Bendras medžių skaičius 905 364

Lokali/regioninė geografinė genetinė variacija

Picea abies tyrimai Alpėse mitochondrijų ir chlopoplastų DNR pagalba

•Rasta 16 mtDNR haplotipų, 
dominuoja vienas

•Daugelyje populiacijų rastas 
tik vienas haplotipas

Vendramin 2002

Vendramin 2002
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AustriaBr Deutschland

Switzerland

France

Italia

A1

A3
D2

D1

IT2

IT1

D1

S3S2
S1

F3

F2

F1

Picea cpDNR Alpese

•Rasti 25 cpDNR haplotipai

•Dominuoja vienas 
haplotipas

•Kiekvienoje populiacijoje 
yra daug haplotipų – didelė
cpDNR haplotipų variacija 
populiacijų viduje

Picea abies cpDNR žymenų variacija Alpėse

Vendramin 2002
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Regionine diferenciacija

Molekulinės variacijos analizė (AMOVA)

Tarp regionų (rytų/vakarų) 1 8.58*** 1 -0.43

Tarp populiacijų 60 33.84*** 25 13.01***

Populiacijų viduje 843 57.57*** 337 87.42***

Picea abies regioninės diferenciacijos įvertinimo
mtDNR ir cpDNR žymenų metodais palyginimas

mtDNR cpDNR

df Variacija, % df Variacija %

Variacijos šaltinis

•Tik mtDNR atskleidžia Picea abies regioninę rytų-vakarų
diferenciaciją
•Populiacinė diferenciacija ryškesnė pagal mtDNR
•Variacija populiacijų viduje didžiausia pagal cpDNR
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Žiedadulkėmis pernešama cpDNR rodo mažesnę populiacijų
diferenciaciją, nei sėklomis pernešama mtDNR:

FST(cp) = 0.13

FST(mt) = 0.42

Genų pernešimas žiedadulkėmis vs. sėklomis

Žiedadulkių pernešimo ir sėklų pernešimo santykis = 4.12
(pagal Ennos 1994)

Kiekvienai medžių rūšiai šis santykis skirtingas dėl skirtingo 
dydžio ir svorio žiedadulkių ir skirtingo sėklų dydžio, svorio ir 
išplatinimo būdo 
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Atskirų mtDNR haplotipų kilmės vietos nustatymas

Haplotipo 778 bp
dominavimas 
Balkanuose rodo, kad iš
čia jis yra kilęs

Tolstant nuo ledynmečio prieglobsčio zonos 
mažėja mtDNR ir cpDNR variacijų santykis

Vendramin 2002
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Apibend
rinimas

1. Daugumai medžių rūšių būdinga filogeografinė struktūra

2. Diferenciacija pagal cpDNA stipriai varijuoja priklausomai 
nuo sėklų pernešimo (skleidimo) strategijų

3. Daugelio medžių rūšių divergencijos ir įvairovės tendencijos 
Europoje yra panašios

4. Ledynų prieglobsčio zonoms charakteringa didelė
divergencija bet nedidelė variacija populiacijų viduje

5. Dėl genų pernešimo ir hibridizacijos genetinė įvairovė
populiacijose didėja šiaurės kryptimi nuo prieglobsčio zonos

Filogeografinių studijų apibendrinimas
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Filogeografiniai tyrimai gali teikti esminę informaciją, įgalinančią atskirti dabartinius 
procesus nuo procesų, vykusių praeityje, suprasti pasekmes tokių svarbių veiksnių
kaip kolonizacija ir kt.

Tam pasiekti būtina atsižvelgti į “gyvenimo istorijos” požymius (tokius, kaip sėklų
išplatinimo pobūdį ir kt.) ir genetinę sistemą (tokius, kaip perdavimą per organoidus 
vyriškų ir moteriškų gametų ar rekombinaciją) ne kaip fiksuotą, bet kaip 
evoliucionuojančią. Tuo būdu filogeografiniai tyrimai gali pasitarnauti evoliucinės 
biologijos inovatyvioms studijoms.

Turėtų atsirasti nemažai filogeografinių tyrimų praktinio pritaikymo. Pvz. –
identifikuojant rajonus ar populiacijas, kurių genetinius išteklius reikėtų išsaugoti.

Filogeografinių studijų teikiama informacija apie sėklų pernešimą bus svarbi 
įvertinant riziką, susijusią su GMO auginimu

Filogeografiniai tyrimai turėtų įgalinti prognozuoti rūšių migracijos pobūdį, apimtis ir 
kryptis vykstant klimato pokyčiams

Filogeografinė inventorizacija įgalins sertifikuoti ir sekti sodmenų, sėklų ar kt. 
judėjimą ir taip nustatyti rajonavimo laikymosi teisingumą ar nelegalius 
reprodukcinės medžiagos perkėlimus

Filogeografinė inventorizacija įgalins sertifikuoti ir sekti medienos judėjimą ir taip 
nustatyti nelegalų miškų kirtimą

Bus galima panaudoti sertifikuoti/žymėti produktus gaunamus iš tvarios 
miškininkystės regionų

Filogeografinių tyrimų ir pritaikymo perspektyvos
Tyrimu perspektyvos



A.Pliūra

 

Genetikos ir selekcijos skyrius

Filogenetika

Filogenezė – tai evoliucinė organizmų istorija, dažnai vaizduojama klasteriniu 
grupavimu. Ir yra tik viena tikra organizmų filogenetinė istorija.

Taksonomija/klasifikacija atskleidžia parinktą filogenetinio medžio struktūrą

Filogenetinis medis

Molekulinės evoliucijos studijos -
naudojant kladistinius metodus 
nustatomas organizmo ar 
molekulės, baltymo ar geno 
evoliucinis kelias (delecijos, 
insercijos, substitucijos)

Molekulinės sistematikos studijos -
naudojant molekulinius duomenis
nustatomi genealoginiai ryšiai tarp 
rūšių ar populiacijų (pvz., naudojant 
rRNR sekas)
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Kladiogramos

Filogramų šakų ilgiai proporcingi atstumui ar panašumui tarp grupuojamų vienetų
(A), (B) ar yra proporcingi evoliucinių pokyčių mastui (C)

Kladogramose šakų ilgis nieko nereiškia ir parodomi tik genealoginiai ryšiai.

Fenetinis grupavimas atliekamas klasifikacijos procedūroje naudojant įvairius vieno 
tipo požymius (morfologinius, fiziologinius, ekologinius, molekulinius, citologinius) 
arba skirtingo pobūdžio požymių derinius, kas įgalina padidinti klasifikacijos 
tikslumą

A CB

Genetinis panašumas Atstumas nuo šaknies
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3 grupė

1 grupė

2 grupė

Beržo rūšių
filogenetinis medis 
(kladiograma)
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Filogenezės problemos

–Naudojant skirtingus molekulinius žymenis tiems patiems organizmams 
gaunami skirtingi filogenetiniai medžiai 

–Naudojant skirtingus grupavimo metodus tiems patiems molekuliniams 
žymenims ir organizmams gaunami skirtingi filogenetiniai medžiai

–Dalis genomų yra praėję ne tik vertikalų evoliucinį vystymą - per įprastą
reprodukcinį ciklą, bet ir horizontalų evoliucinis perėjimas, kai genetine 
medžiaga pasikeičiama tarp rūšių per virusus, DNR transformaciją, 
simbiozę ir pan.

–Hibridizacija yra pagrindinė kliūtis kladistikos panaudojimui augalų
klasifikacijoms kurti. Apie 30 % augalų evoliucinių linijų susidarė
hibridizacijos būdu.

–Evoliucinė atskiro geno istorija gali būti kitokia nei kito geno bei gali 
nesutapti su populiacijos ar viso organizmo evoliucinio vystymosi istorija.
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Genetinės įvairovės monitoringas konservacinėse, 
selekcinėse, reprodukcinėse ir produkcinėse populiacijose

Genetinės įvairovės monitoringas konservacinėse populiacijose vykdomas 
siekiant nustatyti, ar genetinių išteklių išsaugojimo veikla yra sėkminga, t.y. - ar 
taikomos priemonės įgalino sėkmingai išsaugoti populiacijos genetinę įvairovę. 
Ypač svarbu stebėti genetinės variacijos pokyčius populiacijos atsikūrimo stadijoje. 
Be to, stebima, ar didėja tarppopuliaciniai skirtumai vykdant GI išsaugojimą pagal 
daugiapopuliacinę sistemą (MPBS) ir ar tai nevyksta vidupopuliacinės įvairovės 
mažėjimo sąskaita (pvz. dėl populiacijos efektyvaus dydžio mažėjimo, genetinio 
dreifo, neatsitiktinio kryžminimosi, ar kitų priežasčių)

Genetinės įvairovės monitoringas selekcinėse populiacijose vykdomas 
siekiant nustatyti, ar ne per daug sumažėjo genetinė įvairovė atlikus kiekvieną
selekcijos ciklą, bei kuriuo mastu atstatyta genetinė įvairovė pereinant į naują
selekcijos ciklą (gaunant naują palikuonių kartą). Tai leidžia įvertinti ar 
selekcinė sistema yra tvari, t.y. - ar  išlaikoma būtina genetinė įvairovė
laiduojanti ilgalaikį selekcinės programos efektyvumą - selekcinio efekto 
gavimą iekviename selekcijos cikle 
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Genetinis monitoringas

Genetinės įvairovės monitoringas reprodukcinėse populiacijose (pvz. 
sėklinėse plantacijose) vykdomas siekiant nustatyti, ar ne per daug sumažėja 
sėklinės plantacijos efektyvusis populiacijos dydis  (Ne) ir joje gaunamų sėklų
genetinė įvairovė plantacijos eksploatavimo metu ar atliekant selekcinius 
retinimus bei vykdant pasirinktinį sėklų rinkimą (tik nuo atrinktųjų klonų)

Genetinės įvairovės monitoringas produkcinėse populiacijose (t.y. – dirbtiniu 
būdu atkurtuose ar natūraliai atsikūrusiuose medynuose) gali būti vykdomas 
siekiant nustatyti, ar pakankama genetinė įvairovė įvairiose populiacijos 
gyvavimo stadijose (želdymo/atžėlimo, išsiretinimo, brandos). Labai svarbu 
nustatyti ar atsikuriančiuose ar atkuriamuose medynuose (žėliniuose ir 
želdiniuose) pakankama genetinė įvairovė, ar ne per daug sumažėjo efektyvusis 
populiacijos dydis  (Ne) brandžiame amžiuje atsikuriant medynui, ir ypač -
sudėtingomis ekologinėmis sąlygomis, išretėjusiuose ar pažeistuose medynuose)
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Gen ivairoves populiacijose charakterizacija

Fraxinus excelsior genetinės įvairovės charakterizacija populiacijų
viduje (Heuertz et al 2001)

SSR žymenų 5 lokusų
analizės pagalba įvertinta 
10 Bulgarijos Fraxinus
excelsior populiacijų

n – tirtų medžių skaičius
A – vidutinis alelių kiekis lokuse
HO– heterozigotų proporcija
HE – vidutinė genų įvairovė
FIS – vidutinis inbrydingo koeficientas
•– nukrypimas no Hardžio-Weinbergo pasiskirstymo
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Frax gen iv Liet pop

Fraxinus excelsior RAPD žymenų genetinės įvairovės 
charakterizacija Lietuvos populiacijų viduje (Žvingyla et al 2005)

Kiekviena genetinių išteklių išsaugojimo populiacija (genetinis draustinis) 
Lietuvoje turėtų būti analogiškai ar net detaliau charakterizuojama. 
Charakterizacija turėtų būti reguliariai kartojama - atliekamas populiacijos 
genetinės įvairovės monitoringas

Analogiškas genetinės įvairovės įvertinimas ir monitoringas turėtų būti 
atliekamas ir selekcinėse bei sėklinėse populiacijose
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Populiacijų identifikacija. Miško reprodukcinės 
medžiagos kilmės kontrolė (kilmės šalies, 
provenencijų rajono, populiacijos)

•Tos atskiros populiacijos, kurios turi tik joms būdingus specifinius 
(privačius) alelius arba haplotipus, gali būti lengvai identifikuojamos.

•Dalis neturinčių privačių alelių populiacijų gali būti identifikuojamos 
pagal cpDNR ar mtDNR haplotipų dažnius bei jų kiekį, jei rūšis toje 
teritorijoje pasižymi šių haplotipų įvairove. Tačiau pakankamam 
tikslumui pasiekti būtinas didelis pavyzdžių (medžių) kiekis kiekvienoje 
populiacijoje.

•Neturinčios privačių alelių populiacijos gali būti identifikuojamos pagal 
alelių dažnius bei jų kiekį. Tačiau didesniam tikslumui pasiekti būtinas 
didelis pavyzdžių (medžių) kiekis kiekvienoje populiacijoje.

•Miško reprodukcinės medžiagos kilmės rajonui ar populiacinei 
priklausomybei nustatyti būtina turėti išsamius populiacijų
molekulinių žymenų pasus
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Oak Baltic Csaikl

Paprastojo ąžuolo (Quercus robur ) chloroplastų DNR haplotipų variacijos
Baltijos šalyse ir Lenkijoje (Csaikl et al 2002) tyrimai rodo, kad Lietuvoje sutinkamos 
dviejų chloroplastų haplotipų linijų (A ir B) penki haplotipai.

C linijos  1 ir 2 
haplotipai - iš
Italijos

A linijos 5,6,7 
haplotipai - iš
Balkanų

Csaikl, Glaz, Baliuckas, Petit, Jensen. 2002. Forest Ecol.and Man. 156: 211–222

Atlikus detalesnius tyrimus 
gal būtų surasta dar keletas 
haplotipų, kas leistų tiksliau 
identifikuoti pagrindines 
ąžuolo populiacijas ir, kartu, 
miško reprodukcinės 
medžiagos populiacinę kilmę
bei kilmės (provenencijos 
rajoną) 
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Fraxinus CpDNR

Fraxinus excelsior chloroplastų
DNR žymenų tyrimai Europoje 
(Vendramin et al 2006) rodo, kad
Lietuvoje šių žymenų įvairovės 
nėra, todėl neįmanoma identifikuoti 
Lietuvos populiacijų ar 
reprodukcinės medžiagos kilmės. 

Būtų įmanoma tik nustatyti, iš
kurios Europos dalies įvežta 
reprodukcinė medžiaga (kur 
sutinkami visai kiti haplotipai)

Vendramin et al 2006
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Fraxinus SSRFrax microsatelitai

Pagal Fraxinus excelsior
branduolio DNR 
mikrosatelitų (SSR) genų
telkinių pasiskirstymo
Europoje (Heuertz et al 2004)
analizę nustatytos Fraxinus
excelsior genų telkinių
pasiskirstymo proporcijos
dviejose Lietuvos 
populiacijose labai panašios, 
kas vargu ar leistų panaudoti 
šiuos branduolio DNR 
žymenis populiacijoms ar 
reprodukcinei medžiagai 
tiksliai identifikuoti, tačiau 
leistų identifikuoti 
introdukuotą medžiagą (ne 
kilmės populiaciją, bet kilmės 
šalį). 

(Heuertz et al 2004)
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Picea abies cpSSR

1-Pietvakarių Alpės
2- Š-vakarų Alpės
3- Centr.-vakarinės Alpės

5- Rytinės Alpės
4- Centrinės Alpės

6- Centrinė Europa
7- Dinarinės Alpės
8- Vakarų Karpatai
9- Centriniai Karpatai
10-Pietiniai Karpatai-Balkanai
11 Pietų Skandinavija
12 Vakarų Skandinavija
13 Rytų Skandinavija
14 Rytų Baltija
15 Sarmatija
16 Vakarų Rusija
Neklasifikuota

11

22 33 44 55

66

77

88
99

1010

1111

1212

1313

1414

1515

1616

Picea abies chloroplastų mikrosatelitų (cpSSR) žymenų įvairovės tyrimai 
(Bucci and Vendramin 2000) rodo, kad Lietuvoje sutinkami tik du cpSSR baseinai (14
- Rytų Baltijos ir 15 – Sarmatijos). Todėl šiuo metodų būtų galima identifikuoti tik 
medžiagą, kilusią ir eglės antrojo provenencijų (kilmės) rajono -14 - Rytų Baltijos 
cpSSR baseino, o visų kitų provenencijų (kilmės) rajonų populiacijos priklauso 15 –
Sarmatijos cpSSR baseino

(Bucci and Vendramin 2000)



A.Pliūra

 

Genetikos ir selekcijos skyrius

Picea 
mtDNR Picea abies mtDNA variacijos tyrimai (Spenser et al 2001) rodo, kad visoje 
Europoje dominuoja tik dvi mitochondrijų DNR haplotipinės linijos.
Lietuvoje dominuoja A haplotipinė linija (mėlyn.) su maža B linijos priemaiša. 
Atskiras populiacijas Lietuvoje galima būtų identifikuoti pagal A ir B haplotipų
linijų ir haplotipų jose proporcijas

Sperisen, Buchler, Gugerli, Matyas, Geburek, Vendramin. 2001 Molecular Ecology 10: 257-263
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Picea cpDNR ir mtDNR Alpese

Picea abies cpDNR ir mtDNR
žymenų variacijos detalūs 
tyrimai Alpėse rodo, kad
paprastai daugelyje populiacijų
sutinkamas ir dominuoja vienas 
ir tas pats haplotipas, tačiau 
randama didelis mažo dažnio 
haplotipų kiekis (25 cpDNR ir
16 mtDNR haplotipų).

Taigi, reprodukcinės medžiagos 
kilmę nustatyti ir populiacijas 
identifikuoti būtų galima pagal 
haplotipų kiekį ir proporcijas, 
tačiau reikalingas didelis 
pavyzdžių kiekis pakankamam 
haplotipų proporcijų nustatymo 
tikslumui pasiekti.

Tiksliems populiacijų
identifikaciniams “pasams”
sudaryti reikalingi labai platūs ir 
detalūs tyrimai

mtDNR

AustriaBr Deutschland

Switzerland

ce

Italia

A1

A3
D2

D1

IT2

IT1

D1

S3S2
S1

F3

F2

F1

AustriaBr Deutschland

Switzerland

ce

Italia

A1

A3
D2

D1

IT2

IT1

D1

S3S2
S1

F3

F2

F1

cpDNR

Vendramin 2002
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Genotipų identifikavimas (genų banko kolekcijų
medžiagos, klonų, sukauptų klonų kolekcijose ar 
sėklinėse plantacijose, klonų in vitro ir kt.).

1. Genotipų identifikacija, t.y. atskyrimas vienas nuo kito

2. Palikuonių genotipų tėvų nustatymas (identifikavimas)

3. Atskiro genotipo populiacinės ar šeimyninės priklausomybės 
nustatymas

Trys uždavinių tipai:
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1. Atskiri genotipai ar klonai gali būti patikimai identifikuojami (t.y. 
atskiriami vieni nuo kitų) pagal genospaudžius, sudarytus pagal 
polimorfinius žymenis (pvz. Mikrosatelitus, AFLP) pagal daugelį
lokusų. Patikimam nustatymui reikia bent 13 lokusų (SSR). 

2. Palikuonių genotipų tėvus galima nustatyti (identifikuoti) pagal 
tėvų ir motinų alelių kombinacijas. Jei kandidatai į tėvus nežinomi, 
reikalingas labai didelio kiekio medžių daugialokusinis tyrimas. 
Jei kandidatai žinomi, pakanka tirti alelius mažesniame lokusų
skaičiuje.

3. Atskiro genotipo populiacinę priklausomybę nustatyti
sudėtingiausia, nes paprastai tie patys genotipo aleliai yra 
randami daugelyje populiacijų. Populiacinę priklausomybę galima 
nustatyti tik retais atvejais, kai genotipas turi alelį, kuris yra retas 
ir būdingas tik vienai konkrečiai populiacijai (“privatus alelis”)

Genotipu identifikacija
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Labai tinkamiRiboto tinkamumoBranduolio DNR   
Mikrosatelitai

Tinkami, kai 
daugiau lokusų

Riboto – kai tėvinis paveldėj.
Tinkami – kai motininis paveld.

Chloroplastų DNR

NetinkamiRiboto tinkamumoBranduolio DNR   EST
TinkamiRiboto tinkamumoBranduolio DNR   RFLP

TinkamiRiboto tinkamumoBranduolio DNR   RAPD

TinkamiRiboto tinkamumoBranduolio DNR   AFLP

TinkamiRiboto tinkamumoDaug izoenzimų lokusų

NetinkamiNetinkamiMorfologiniai

Tinkami, kai 
daugiau lokusų

TinkamiMitochondrijų DNR

NetinkamiNetinkamiVienas izoenzimų lokusas

NetinkamiTinkami adaptaciniams 
požymiams

Metriniai

Tinkamumas 
genotipams 
identifikuoti

Tinkamumas
populiacijoms

identifikuoti

Požymio tipas
Galimybės identifikuoti populiacijas ir atskirus genotipus

Pop/ind identifikav
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Fingerprinting

Genospaudžių metodas                              
(genetic fingerprinting)

Genospaudžių metodas, naudojamas 
identifikuoti individus pagal DNR pavyzdžius.

Metodas sukurtas 1985 metais. Pradžioje tam 
buvo naudojama RFLP žymenų metodas, vėliau –
PCR paremti metodai – AFLP, STR, SNP.

RFLP skiriamoji identifikacinė galia yra 1:1010 , o 
STR naudojant 13 lokusų – 1:1029 

Genospaudžių metodo trūkumai: 

•Genospaudyje atsitiktinai sutampa 20-40% juostų

•Smulkūs DNR fragmentai gali pasimesti 
procedūros metu

•Jei biologinė medžiaga buvo užteršta 
mikroorganizmais, gali atsirasti papildomos juostos
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Tevystes analize

Palikuonių tėvystės analizė (tėvų identifikacija):

Motina 1 Palikuonis Tėvas1 Tėvas 3

Jei tiriama tik pagal vieną
lokusą, galima suklysti nes 
medyne gali būti ir daugiau 
medžių, turinčių identišką
tėviniui alelį

Tėvas 2

Lokusas 1

Kai žinoma motina, atmetami netinkantys pagal alelius tėvai



A.Pliūra

 

Genetikos ir selekcijos skyrius

Tevystes analize

Palikuonių tėvystės analizė (tėvų identifikacija):

Motina 1 Palikuonis Tėvas1 Tėvas 2Motina 2

Tiriant tik vieną lokusą ir neturint pirminių duomenų bent apie 
vieną iš tėvų, pvz. - nežinant nuo kurio medžio nukrito sėkla, 
dažnai neįmanoma vienareikšmiškai identifikuoti palikuonio tėvų
kombinacijos - ar Motina 1 x Tėvas 1 ar Motina 2 x Tėvas 2

Lokusas 1

Kai nežinomi abu tėvai atmetamos netinkančios tėvinių ir motininių
genotipų kombinacijomis
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Klonu identiteto 
patikrinimas Genospaudžių (fingerprinting) metodas 
naudojamas klonų identitetui patikrinti

Tikrinamas 
klonas

Galimi /spėjami genotipai (pliusiniai 
medžiai, klonai):

1    2    3                     4    5  6   7

Tikrinamo abejotino arba nežinomo 
klono genotipo genospaudžiai 
lyginami su spėjamų genotipų (pvz. 
pliusinių medžių, klonų iš klonų
archyvų arba in vitro klonų banko) 
genospaudžiais. 

Šiame pavyzdyje tikrinamo klono 
genospaudis (juostelių išsidėstymo 
raštas) sutapo su klono Nr3 
genospaudžiu

x
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P. deltoides

P. trichocarpa

P. nigra

P. balsamifera

P. maksimowiczii

Genospaudžiai pagal 
mikrosatelitų DNR žymenis 
naudojant  10 pradmenų (10 
lokusų) leidžia vienareikš-
miškai identifikuoti visus 
tirtus 96 šešių tuopų rūšių
klonus ir nustatyti jų
giminystės ryšius
(Rahman & Rajora 2002)

P. grandidentta

Klonų identifikavimas,
išskyrimas, grupavimas

Rahman & Rajora 2002
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Tiriami klausimai

DNR metodais tiriami poravimosi pobūdžio 
(mating pattern) klausimai:

•Genų pernešimo iš kitų medynų intensyvumas ir proporcijos

•Savidulkos laipsnis

•Kryžminimasis tarp giminingų individų, inbrydingas

•Neatsitiktinio poravimosi laipsnis

•Medynų genetinė struktūrizacija

•Efektyvusis populiacijos dydis

•Genetinės įvairovės priklausomybė nuo derančių medžių
skaičiaus, lyčių proporcijų, medžių išsidėstymo ir kt.

•Tarprūšinė hibridizacija
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Kilm analiz metodika Kilmės, giminystės, tėvystės ir žiedadulkių pernešimo tyrimai 
fragmentuotose riešutmedžio medynuose 

(Robichaud et al. 2005)
Metodika:
1. Parenkami tyrimo bareliai/medynai
2.Imami pavyzdžiai nuo kiekvieno medžio 
medyne ir plane pažymima kiekvieno jų vieta
3.Atliekamas kiekvieno individo genotipingas 
pagal 12 mikrosatelitų:

- iš pavyzdžių išskiriama DNR,
- kiekvienam pavyzdžiui atliekama PGR pagal 12 

mikrosatelitų,
- atliekama elektroforezė poliakrilamidiniame 

gelyje naudojant ABI Prism TM, 377 DNR 
sekvenatorių,

- konstruojamas unikalus genospaudis 
(fingerprint)  pagal mikrosatelitų duomenis su 
Genotyper v 2.5 programos pagalba.

4. Genetinė analizė:
- skaičiuojami populiaciniai genetiniai parametrai naudojant GDA v 1.0 programą,

- atliekama kilmės/giminystės (parentage) ir tėvystės (paternity) analizė, naudojama Cervus
v2.0 programa
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Fraxigen mating

Fraxinus excelsior poravimosi dėsningumų populiacijoje 
tyrimai DNR žymenų pagalba (Rendel 2005)

53% medžių žydėjo eiliniais metais, 
91% - derliaus metais

Daugiau žiedadulkių iš kitų medynų
gauna medyno pakraščiuose 
augantys motinmedžiai

FRAXIGEN 2002-2005

Rendel 2005
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Apsidulk derl nederl metais

Nederliaus metais Derliaus metais

Nederliaus metais apdulkinime dalyvauja didesnė proporcija žiedadulkių
iš išorinių medynų nei derliaus metais

Rendel 2005
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Ziedadulkiu 
pernesimas

Derliaus metais Nederliaus metais

Sėklos gautos apsidulkinant medyne augančių
tėvinių medžių žiedadulkėmis
Sėklos gautos apsidulkinant medyno išorėje 
augančių tėvinių medžių žiedadulkėmis

DNR žymenų pagalba nustatyta, kad Fraxinus excelsior žiedadulkės 
pernešimas didesniu atstumu menko derėjimo metais

Vidutinis žiedadulkių
sklidimo atstumas

Vidutinis atstumas iki 
tėvinių medžių

50 m                              41 m                          72 m

177 m   173 m  180 m

Rendel 2005
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Erdvine struktura

•Nustatytas suaugusių Fraxinus excelsior medžių inbrydingo 
laipsnis yra labai mažas – 0,0677 – rodo, kad savidulkos nėra

•Nustatyta gana ryški erdvinė genetinė struktūra - iki 30 m 
atstumu augantys medžiai yra giminingi

•Nustatyta gana ryškus koreliuotasis poravimasis: 34% vienos 
motinos palikuonių yra sibai, vienai motinai teko mažas 
efektyvusis tėvų skaičius – apie 3

Ln(atstumas)

G
im

in
ys

tė
s 

ko
ef

ic
ie

nt
as



A.Pliūra

 

Genetikos ir selekcijos skyrius

Frax giminingumas

Giminystės koeficiento priklausomybė nuo atstumo tarp 
medžių penkiose uosio populiacijose (Heuertz et al 2001)

Heuertz et al 2001
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