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Įžanga 
 

Miško medžių biotechnologijos sparčiai vystosi ir jau plačiai taikomos praktikoje. 

Tam, kad priimti tinkamus sprendimus dėl biotechnologijų taikymo naudojimo, reikalinga 

informacija apie pagrindines miško medžių biotechnologijų vystymo kryptis, metodus jų 

komercinę naudą ir ekologinius padarinius. Tai ir yra pagrindinis šio kurso tikslas.  

Šiuose konspektuose glaustai apžvelgta biotechnologija kaip mokslas ir būtent miškų 

ūkyje perspektyvios biotechnologijos mokslo kryptys, technologijos ir jų taikymas miškų 

ūkyje. Žinios pagrinde koncentruotos į miško medžių genomiką, genetinę inžineriją, genetinės 

įvairovės tyrimus, epigenetiką ir mikrodauginimą.     
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1. Santrauka. 
 

Biotechnologija tai biologinių procesų panaudojimas technologijoms kurti (FAO 

2004). Miško medžių biotechnologija vystoma tokiomis pagrindinėmis kryptimis: genetinės 

įvairovės tyrimai, genomika, epigenetika, genetinė inžinerija ir mikrodauginimas.  

Miško medžių genetinės įvairovės tyrimai naudojant molekulinius žymenis 

koncentruojami į genetinės įvairovės nustatymą ir genetinių išteklių išsaugojimą, rūšių 

evoliuciją ir medžių reprodukcijos ir poravimosi sistemų tyrimus. Genetinė įvairovė 

vertinama tiesiogiai DNR lygmenyje pagal DNR žymenų sistemas. Miško medžių genomika 

stipriai besiplečianti sritis: pagal specifinius genų žymenis ieškoma skirtumų, ne tik tyliosios 

DNR, bet ir genų sekose, tiriamos genų funkcijos; modernizuojant DNR tyrimų įrangą, DNR 

žymenų sistemų tikslumas didėja, o tyrimų kaštai mažėja, kas leidžia atlikti tėvystės analizę 

bei panaudoti DNR žymenis selekcijoje (nors išsamiai tiriamos tik kelios modelinės rūšys). 

Viso genomo DNR sekos žinomos vienos iš spygliuočių Pinus genties rūšies ir dviejų 

lapuočių atstovų Populus ir Eucalyptus. Todėl funkcinės genomikos tyrimai (mikrogardelės ir 

genų ekspresija) sulauks daugiausiai dėmesio keliose modelinėse rūšyse, sudarant pilnus 

fizinius ir genetinius genolapius bei DNR mikrogardelių bibliotekas. Palyginamoji genomika 

sustiprins savo tyrimus lyginant šias sekas tarp rūšių ir populiacijų. Tai sudarys teorinį 

pagrindą genetinei modifikacijai. Genetinė modifikacija. Viešųjų įstaigų finansuojami tyrimai 

mažėja, mokslininkų požiūriai- skeptiškai. Išimtis Kinija, kur finansuojama plati mokslinių 

tyrimų programa ir leistas komercinis genetiškai modifikuotos vienos iš Populus rūšių 

naudojimas (atsparumas kenkėjams). Modifikuojami požymiai: atsparumas herbicidams, 

kenkėjams ir ligoms, medienos kokybė (pagrinde ligninio kiekis), žydėjimo kontrolė 

(sterilumas, alergenų sumažinimas miestų želdiniuose; žydėjimo indukcija), toksinių 

medžiagų skaidymas (atsparumas taršai). GMO perspektyvos miškų ūkyje nėra didelės, 

vienintelė sritis turinti perspektyvą yra trumpos rotacijos plantacijos ir kloninė 

miškininkystėje. Praktinėje miškininkystėje genetinę inžineriją galėtų pakeisti epigenetinė 

genų kontrolė, kur požymiai modifikuojami ne DNR lygmenyje, o vienoje iš genų raiškos 

grandžių užtildant ar aktyvuojant tam tikrus genus. Mikrodauginimas. Prognozės pozityvios, 

kadangi kloninė miškinystė ir trumpos apyvartos plantacijos apimtys turėtų didėti. 

Mikrodauginimas ir augūnų dauginimo technologijos vystomos toms rūšims, kurias sunku 
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dauginti augūnais (pvz. paprastoji pušis). Mikrodauginimas neįgyja dilelės taikomosios 

apimties dėl per kaštų efektyvumo komerciniam taikymui. Spygliuočiams pagrindinis 

dėmesys skiriamas somatinei gemalų genezei, lapuočiams- organogenzei..  

1. Įvadas.  

1.2 Įvadas į miško medžių biotechnologijas. 

Miško medžių biotechnologija vystoma tokiomis pagrindinėmis kryptimis: genomika, 

epigenetika, genetinė inžinerija, genetinės įvairovės tyrimai ir mikrodauginimas. Genomika 

užsiima DNR sekų, genų ir jų funkcijos identifikacija ir telkia molekulinės biologijos ir visų 

genetikos sričių žinias reikalingas genų identifikacijai, pagrindinį dėmesį skiriant molekulinei 

genetikai, rekombinuotų DNR molekulių sukūrimo technologijoms ir bioinformatikai 

(biologinės informacijos valdymo mokslas). Epigenenetika tiria pavedimus požymių pokyčius 

nesusijusius su DNR grandinės nukleotidų sekų pokyčiais. Šiuo atveju tiriama kaip aplinka 

pati reguliuoja genų raišką (ekspresiją) ir ar bei kaip ši reguliacija yra paveldima. Genetinė 

inžinerija (genetinė modifikacija) tai dirbtinė genų modifikacija ląstelėje ir nelytinio genų 

perkėlimo metodų naudojimas tikslinei natūralių produktų ir procesų modifikacijai. Gamtoje 

genai modifikuojami ir įterpiami į naujus organizmus pastoviai vykstant jų mutacijoms ir 

pernešimui bakterijų pagalba. Selekcija ir naujų pranašių genotipų kombinacijų sudarymas 

(rekombinacija) taip pat siekiama kaupti vertingus genus atrenkamuose individuose. 

Genetinės modifikacijos atveju tikslinis genas yra izoliuojamas ir dirbtiniu būdu ar bakterijų 

pagalba įvedamas į kitą organizmą. Miško medžių rūšies genetinės įvairovės tyrimai (rūšies 

viduje) skirti genetinės įvairovės dydžio ir dėsningumų miško medžių populiacijose 

nustatymui molekuliniame lygmenyje, panaudojant molekulinius ir genetinius žymenis. 

Miško medžių mikrodauginimas (vegetatyvinis (nelytinis) dauginimas in vitro (dirbtinėje 

aplinkoje)) pagrinde vystomas trimis kryptimis: augūnų šaknydinimas, organogenezė ir 

somatinė gemalų genezė (embriogenenzė). Daugeliu atveju yra pravartu turėti tam tikru 

požymiu išsiskiriančių genotipų kopijas bei įsisavinti ekonomiškai efektyvias jų masinio 

dauginimo technologijas. Aukščiau apžvelgtos pagrindinės biotechnologijų kryptys miškų 

ūkyje jungiasi į nuoseklią tyrimų ir technologijų sistemą: DNR sekų funkcijos analizė, genų 

identifikacija, genų įvairovės tyrimai gamtinėse populiacijose, genų modifikacija ir įterpimas, 

genotipų klonavimas bei epigenetikos ir mikorizės tyrimų rezultatų panaudojimas 

technologijų kūrime (1.1.1 pav.).  

Informatyvi biotechnologijų miškų ūkyje tyrimų ir taikymo apžvalga yra pateikta 2004 

m.FAO ataskaitoje “Biotechnologija miškų ūkyje”. Ataskaitoje žymiausi miško 
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biotechnologijos specialistai apžvelgė ir reziumavo biotechnologijų vystymo tendencijas 

kryptys miškų ūkyje. FAO ataskaitą galima rasti internete: 

http://www.fao.org/docrep/008/ae574e/ae574e00.htm. 

 

1.1.1. pav. Pagrindinės miško medžių biotechnologijų vystymo kryptys (geltoni apskritimai) 
ir joms naudingiausios genetikos sritys (stačiakampiai). Nors genų identifikacija ir 
modifikacija atliekami molekuliniame lygmenyje, kitos genetikos sritys yra labai svarbios 
genų molekulinių funkcijų tyrimuose. Tokių laukinių augalų rūšių, kaip miško medžių 
biotechnologijų vystymui, reikalinga bendra genetinių tyrimų integracija į vieningą sistemą.   

 
1.2.2. Su miško medžių biotechnologija susijusių tyrimų procentinis pasiskaitymas pagal 
medžių rūšis (FAO 2004). 
 
 
 
 
 

Miško medžių 
biotechnologija

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, selekcija. 

Ląstelės genetika : 
Kariotipas, 

chromosoma, 
Mejozė, mitozė, 
rekombinacija, 

Mendelio genetika (genų 
paveldėjimas). Alelių segregacija, 
genu sukibimo grupės, gametos, 

genų tarpusavio sąveika.

Epigenetika: paveldimi 
genų funkcijos pokyčiai 
nesusiję su DNR kodo 

pokyčiu. 

Miško medžių 
biotechnologija
Miško medžių 
biotechnologija

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, selekcija. 

Ląstelės genetika : 
Kariotipas, 

chromosoma, 
Mejozė, mitozė, 
rekombinacija, 

Mendelio genetika (genų 
paveldėjimas). Alelių segregacija, 
genu sukibimo grupės, gametos, 

genų tarpusavio sąveika.

Epigenetika: paveldimi 
genų funkcijos pokyčiai 
nesusiję su DNR kodo 

pokyčiu. 
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1.2. Kas yra genas ir kaip jis veikia. 

 
Medžiai sudaryti iš ląstelių. Ląstelėse randasi genai, kontroliuojantys medžių 

požymius. Ląstelės sandara (1.1.3 pav.). Branduolys - ”ląstelės smegenys”, talpinančios 

chromatiną, kuris ląstelių dalijimosi metu kompaktuojamas į chromosomas. Chromatiną 

sudaro tai ilgi siūlo pavidalo baltymų ir DNR junginiai, kuriose išsidėstę genai. Ribosoma- 

”baltymų fabrikas”, gaunantis tiesioginius genų “įsakymus” kokius baltymus (genų 

transliacija). Ribosomos koncentruojasi ant endoplazminio tinklo. Chloroplastas- 

”fotosintezės įrankis”= šviesos energija perdirbama į ”kurą” energijos gamybai (turi savo 

žiedinės formos DNR molekulę). Mitochondrija- ”energijos gamintojas” taip pat turi žiedinės 

formos DNR. Vakuolė- maisto medžiagų ir vandens saugykla. Goldžio aparatas- baltymų 

“pakavimas” ir paskirstymas po ląstelę.  

 
 

 
 
 
1.1.3. pav. Augalo ląstelės sandara, kur yra tik trys genetinę informaciją turinčios organelės: 
branduolys, mitochondrija ir chloroplastas. Pagrindinė ir svarbiausia genetinė informacijos 
dalis yra branduolyje esančiame chromatine.  
 
 
 

Chromosoma, chromatinas ir DNR. Chromatinas tai ląstelės branduolyje esanti makro 

molekulė, turinti genetinę informaciją (tame tarpe ir genus). Chromatinas sudarytas iš ilgų 

linijinių (siūlo pavidalo) DNR (DeoksiriboNukleininėRūgštis) molekulių (genetinės 

medžiagos nešėjo), kurios yra apvyniotos ir kontroliuojamos specialių baltymų vadinamų 
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histonais (1.1.4 pav.). DNR grandinė sudaryta iš specifiniu kodu išsidėščiusių nukleotidų, 

kurių sekose užkoduota genetinė informacija. Histonas ir su juo susijusi DNR grandinės dalis 

sudaro nukleosomą (1.1.5 pav.). Nukleosomą sudaro (1) baltymų šerdis, sudaryta iš  8 histonų 

molekulių (8 histonų molekulės nukleosomos šerdyje sudaro oktamerą: histonų žymėjimas: 

H2A, H2B, H3, H4), (2) DNR grandinės 2 vijomis apsuka nukleosomą ir (3) DNR 

nukleosomos vijas fiksuojančio H1 histono. Histonai turi specialias aminorūgščių grandines 

vadiniams histonų uodegomis. Šiuos „uodegos“ dalyvauja genų raiškos kontrolėje 

 

DNR 
nukleotidas

Chromatinas
DNR 

Histonai

Chromosomos 
nuotrauka

Chromosoma -kondensuota 
chromatino būsena (ląstelių

dalijimosi metu)

Centromera

Telomera

Telomera

Chromatidė

Aktyvi būsena: 
chromatinas

Ši chromosoma padvigubėjusi ląstelių dalijimosi stadijos vadinamos 
mejoze metu (viena chromatidė pereis į vieną, kita į kitą ląstelę)

DNR 
nukleotidas

Chromatinas
DNR 

Histonai

Chromosomos 
nuotrauka

Chromosoma -kondensuota 
chromatino būsena (ląstelių

dalijimosi metu)

Centromera

Telomera

Telomera

Chromatidė

Aktyvi būsena: 
chromatinas

Ši chromosoma padvigubėjusi ląstelių dalijimosi stadijos vadinamos 
mejoze metu (viena chromatidė pereis į vieną, kita į kitą ląstelę)

 
1.1.4 pav. Chromatino ir chromosomų sandara. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5 pav. Nukleosomos sandara.  

 

Chromatinas gali būti kelių būsenų (a) aktyvios (vadinamas chromatinu), kai genai 

gali būti aktyvūs ir (b) neaktyvios, ląstelių dalinimosi metu (kondensuojama į chromosomą 

histonų pagalba). Chromosomos sandara: centromera jungia chromosomos atšakas vadinamas 

chromatidėmis (1.1.4 pav.). Chromosoma būdama šiame stovyje ir labai koncentruota 
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(sutraukta) specialių baltymų- histonų pagalba taip , kad 2 m ilgio chromatino molekulė 

sutraukiama į apytikriai 1/1000 milimetro dalį. 

 
Kariotipas – tai organizmo chromosomų visuma, apibūdinama chromosomų kiekiu, 

dydžiu ir  morfologija. Pvz. pušies genties medžiai turi 12 chromosomų porų (viso 24 

chromosomas). Viena porinė chromosoma yra gaunama iš tėvo, kita- iš motinos. Kiekviena 

porinė chromosoma turi savitą morfologiją ir chromatino koncentracijos dėsningumus. 

 

 
 
 
1.1.6 pav. Kairėje pavaizduotas dvigubo chromosomų rinkinių susidarymo principas kai 
apvaisinimo metu tėvinė ir motininė gametos susilieja taip suformuodamos zigotą (naują 
genotipą su dvigubu chromosomų skaičiumi). Dešinėje- Pinus taeda kariotipas: dvigubas 
chromosomų rinkinys. Paveikslas iš Islam-Faridi  ir kt. 1997. Loblolly Pine Karyotype Using 
FISH and DAPI Positive Banding. Silvae Genetica 27: 144-150. 
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1.1.7 pav. Chromatino kompaktavimo į chromosomą lygmenys.  
 
Skirtingos rūšys turi skirtingus kariotipus, pvz. Larix decidua nuo Larix sibirica skiriasi 

dvejomis pakitusiomis chromosomomis. Giminingos rūšys gali skiriasi ploidiškumu (t.y. 

porinių chromosomų skaičiumi), pvz. – karpotasis beržas yra diploidas (turi po dvi porines 

chromosomas, žym. 2n=28) ir plaukuotasis beržas gali turėti po keturias porines 

chromosomas ir yra  tetraploidas 4n=56. Ploidiškumu gali skirtis net ekotipai. 

DNR tai ląstelės branduolyje esanti dviejų ilgų vienas apie kitą spiralės būdu 

apvyniotų vijų grandinė, talpinanti genetinę informaciją (tame tarpe ir genus). DNR viją  

sudaro tam tikra tvarka paeiliui išsidėstę nukleotidai (1.1.8 pav.). Nukleotidą sudaro cukraus-

fosafatų junginys ir viena iš keturių bazių – adeninas (A), timinas (T), guaninas (G) citozinas 

(C). Cukraus-fosfatų junginys ir vienodas visiems nukleotidams ir taip sudaro DNR grandinės 

pagrindą (backbone). Tokiu būdu skiriasi tik bazės. Nukleotidai išsidėstę 2-jose vijose vienas 

prieš kitą ir sujungti vandenilinėmis jungtimis. DNR kodas apibūdinamas tam tikru 

nukleotidų bazių kodu, o dvigrandinės DNR ilgis matuojamas bazių poromis (pora yra viena 

prieš kitą susijungusios bazės). Bazės jungiasi pagal specialų derinį A su T (ar atvirkščiai- T 

su A) ir G su C (ir atvirkščiai). 

.   

nukleotidas

DNR grandinės 

DNR= DeoksiroboNukleinė
Rūgštis

Bazės
DNR grandinės 

Ribozės g.
Fosfatų g.

nukleotidas

DNR grandinės 

DNR= DeoksiroboNukleinė
Rūgštis

Bazės
DNR grandinės 

Ribozės g.
Fosfatų g.
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1.1.8 pav. DNR sandaro specialiu kodu išsidėsčiusios keturių tipų nukleotidų sekos.    

 

 

 

 
1.1.9 pav. Genai išsidėstė išilgai DNR molekulės. Nors paveiksle parodyti genai yra šalia, 
tikrovėje juos gali skirti gana ilgos nekoduojamos kartotinės DNR atkarpos.  

 

Genas tai pagrindinis paveldėjimo vienetas, kontroliuojantis organizmo veiklą ir 

sąlygojantis paveldimų požymių išraišką ir perduodamas iš kartos į kartą. Molekuline prasme, 

genas atitinka tam tikrą DNR molekulės nukleotidų seką, kurioje yra nukleotidų forma 

užkoduota informacija tam tikrų baltymų sintezei. Šie baltymai vadinimai fermentais (sin. 

enzimais), kurių paskirtis kanalizuoti susijusias chemines reakcijas ir taip formuoti požymius. 

Genai išsidėstę išilgai DNR grandininės (kiekvienas atitinka savitą DNR nukleotidų seką, 

kurios ilgis gali siekti trisdešimt tūkstančių nukleotidų porų) (1.1.9 pav.). Genų ilgis gali 

vyrauti nuo kelių tūkstančių iki keliasdešimt tūkstančių nukleotidų (pvz. vidutinis žmogaus 

geno dydis 30 000 nukleotidų). 
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1.1.10 pav. Geno molekulinė sandara. Apačioje pavaizduotas principas kaip trijų nukleotidų 
raktas (vadinamas kodonu) koduoja atitinkamą aminorūgštį, kurių rinkinys sudaro baltymą. 
Jei nukleotidų kodas yra skirtingas, bus sintetinami skirtingos aminorūgščių sudėties baltymai 
ir taip skirsis požymio išraiška. 

 

1.2.11 pav. Geno ir jo koduojančios dalies funkcinė sandara. Prieš geną yra išsidėsčiusios 
trumpos jo raišką reguliuojančios sekos. Geno pradžia yra promotoriaus, turintis universalią 
TATA seką, prie kuris jungiasi transkripcijos faktoriai, dalyvaujantys geno kodo perrašyme iš 
DNR į naujai sintetinamą RNR molekulę (t.y. transkripcijoje). Koduojanti dalis sudaryta iš 
egzonų – koduojančių baltymus sekų, pagal kurias sintetinami baltymai ribosomose ir intronų 
dažnai kartotinių sekų kurios iškerpamos RNR brendimo metu (todėl yra nubrauktos šiame 
paveiksle) ir geno pabaigos dalis.    

 

Geną sudaro 3 pagrindinės funkcinės dalys: promotoriaus, koduojanti dalis ir geno 

pabaigos seka (1.1.10 pav.). Promotoriaus (iš angl. žodžio promote, liet. skatinti) nusako kada 

ir kur ir kaip stipriai genas yra išreikštas ir taip reguliuoja geno veiklą (raišką). Koduojanti 

dalis nusako koks fermentas bus sintetinimas ir yra sudaryta iš egzonų (tikrojo kodo) ir 

intronų (kartotinių sekų, kurios nedalyvauja baltymų sintezėje) (1.2.11 pav.). Geno pabaigos 

seka sąlygoja geną sudarančių nukleotidų kodo nuskaitymo (transkripcijos) pabaigą. Be trijų 

pagrindinių funkcinių dalių geno sandarai priskiriami: geno reguliacinė sritis, netoli nuo 

promotoriaus, tai yra trumpos sekos prie kurių jungiasi genų raišką reguliuojantys baltymai-  

enhanseriai (skatintuvai)- skatina geno raišką, sailenceriai (slopintojai)-  slopina ar blokuoja 

geno raišką. 

Genetinis kodas- yra trijų gretimų nukleotidų sekos kodas DNR molekulėje, pagal kurį 

sintetinami baltymai ląstelėje. Sintetinant baltymus pagal DNR nukleotidų kodą, baltymus 

sudarančios amino rūgštys parenkamos pagal DNR esančių trijų nukleotidų (tripleto) kodą- 3 

gretimi nukleotidai sąlygoja tam tikros aminorūgšties prijungimą. Šis kodavimo sistema 

vadinama genetiniu kodu, o trys nukleotidai – kodonu (1.1.12 pav.).   

 Geno veikimas skirstomas į 3 etapus: transkripcija, iRNR (informacinės RNR) 

brendimas ir transliacija (1.1.13 pav.). Transkripcija tai genetinio kodo perrašymas į naujai 
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sintetinamą iRNR molekulę. iRNR brendimas (procesingas) tai ką tik susintetintos iRNR 

molekulės paruošimas transportavimui į citoplazmą ir transliacijai. Transliacija tai pagal 

iRNR esantį kodą (nukleotidų tripletą vadinamą kodonu), sintetinami baltymai (jungiamos 

amino rūgščių grandinės). Amino rūgštis “pristato” transportinė RNR (tRNR). 

 

 
 

1.1.12 pav. Genetinis kodas. Šiame paveiksle kodas skaitomas nuo apskretimo centro išorės 
link: didžiausiomis raidėmis centre parodytas pirmasis iš trijų kodoną sudarančių nukleotidų, 
mažesnėmis raidėmis- antrasis ir apskritimo išorėje- vienas iš trečiųjų nukleotidų, bei jų 
koduojama aminorūgštis. 
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1.1.13 pav. Geno veikimo etapai. 1. Transkripcija kai pagal DNR kodą sintetinama iRNR, 
kuri yra geno kopija. 2. RNR molekule migruoja iš branduolio į ląstelinė terpę (citoplazmą). 
Migracijos metu vyksta eile brendimo procesų :intronų iškirpimas, organizmui specifinės poli 
A „uodegos“ sintezė. 3. Transliacija- pagal iRNR kodą sintetinami baltymai.   
 

2. Miško medžių genomika 

2.1 Įvadas į genomiką ir genomų charakteristika. 

 
Genomika tai genetikos šaka tyrinėjanti organizmų genomus, siekiant nustatyti DNR 

sekų kintamumą ir paskirtį. Genomas tai visa organizmo genetinė informacija, esanti jo DNR 

molekules sudarančių nukleotidų sekose. Vertinant genomo dydį imamas viengubas 

(haploidinis) chromosomų rinkinys (t.y. po vieną iš kiekvienos chromosomų poros).  

Augaluose egzistuoja 3 genomai:  ląstelės branduolio genomas, mitochondrijų 

genomas, plastidžių (chloroplastų) genomai (1.1.3 pav.). Palyginti su branduolio genomu,  

mitochondrijų ir plastidžių genomai yra ženkliai mažesni ir siekia 40 000-200 000 bp. 

Mitochondrijų ir plastidžių DNR yra žiedinė molekulė (uždara) ir yra paveldima tiesiogiai iš 

vieno iš tėvų (spygliuočių mitochondrinė DNR paveldima iš motinos, chloroplasto DNR iš 

tėvo; lapuočiams atvirkščiai- mitochondrinė paveldima iš tėvo, o chloroplasto iš motinos). 

Lyginamosios genetikos metodais buvo nustatyta, kad plastinės yra kilusios iš cianobakterijų 

ir yra išsaugoją kai kurias bakterijų DNR ypatybes. Dėl neutralumo atrankai, nedidelio genų 

skaičiaus ir tiesioginio tėvinio paveldėjimo pobūdžio (be rekombinacijos), miško medžių 
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mitochondrijų ir plastidžių genomai yra gana konservatyvus (nedaug skiriasi tarp populiacijų 

ir genotipų vienos rūšies ribose).      

Didžiausią ir svarbiausią organizmo genomo dalį sudaro branduolio genomas. 

Branduolio genome genetinė informacija yra pasiskirsčiusi chromosomose ir apima ne tik 

genus, bet ir kitą DNR grandinėje esančią genetinę informaciją, pvz. įvairios kartotinės sekos, 

judrieji genomo elementai. Eukariotų (aukštesnio evoliucinio lygmens organizmų) genomų 

dydis vyrauja nuo 1,2 × 107 nukleotidų (Saccharomyces cerevisiae) iki 6,0 × 1012 nukleotidų 

(Amoeba dubia). Žmogaus genomo dydis 3,2 x 109 nukleotidų (apie 30 000 genų), bendras 

visų chromosomų DNR ilgis siektų 2 metrus.  

 

 
 

2.1.1 pav. Žmogaus genomo dydis ir struktūra gali būti apibūdinta taip: jeigu prilyginus vieną 
DNR nukleotidų vienam milimetrui, tai DNR ilgis būtų 32000 km ir užimtų atstumą skersai 
Afrikos žemyno jei eitumėm iš rytų į vakarus, geną sutiktumėm kas 300 m, jo ilgis būtų apie 
30 m, o koduojanti geno dalis būtų tik 1 m, tarpuose tarp genų būtų kartotinės sekos. Panaši 
struktūra ir medžių genomų. 

 

Augalų genomai sudaryti iš unikalių (genų) ir kartotinių DNR sekų (priklausomai nuo 

rūšies gali sudaryti net iki 80% augalų genomo, 2.1.2 pav.). Unikaliose DNR sekos yra genai, 

kur didžioji dalis sekų yra genų raišką reguliuojančios sekos (tarp jų heterochromatinas) ir 

intronai (intronai tai nekoduojamos DNR sekos iškerpamos RNR brendimo metu) ir tik apie 

1.5-25 % viso genomo sudaro egzonai – koduojančios DNR sekos, pagal kurias sintetinami 

baltymai. Heterochromatinas tai stipriai kondensuotas chromatinas (chromuotiną sudaro DNR 

ir ją tvarkantys baltymai vadinami histonais), kuris susėjąs su genų raiškos epigenetine 

kontrole (iRNR, metilinimas, pistonų kodas, žr. epigenetikos skyrelyje). Pavyzdžiui, net apie 

30% Populus trichocarpa genomo sudaro heterochromatinas.  Kartotines DNR sekas sudaro 
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trumpos tandeminės (t.y. tęstinės sekos einančios viena po kitos be intarpų) ar intarpais 

perskirtos kartotinės sekos ir didelė įvairovė judriųjų genomo elementų (JGE). Trumpos 

tandeminės 2-jų nukleotidų kartotinės sekos pavyzdys yra AC AC AC AC AC AC AC AC , 

kur motyvas AC kartojasi 8 kartus (žymima AC8). Manoma, kad tokių sekų atsiradimo 

priežastis DNR replikacijos, rekombinacijos metu atsiradusio klaidos, bet galima ir jų 

funkcinė prasmė- genų  raišką reguliuojančių DNR sekų vietų pokyčiai ir taip  

 

 

 

2.1.2 pav. Hipotetinis miško medžių branduolio genomo pagrindinių sudedamųjų dalių 

modelis.  

 

atliekamas genų raiškos reguliavimas, be to kartotines sekas specifiškai atpažįsta kai kurie 

transkripcijos valdymo baltymai. Dažnai tokių kartotinių DNR sekų ilgiai būna genotipui 

specifiniai ir radus keliolika tokių individualiems genotipams savitų lokusų sudaromi 

genotipų pirštų antspaudai, leidžiantys gana efektyviai identifikuoti individualius medžius ar 

net jų populiacijas (žr. molekulinių žymenų skyriuje).  Tandemiškai besikartojančios sekos 

dažniausiai telkiasi subtelomeriniuose, centromeriniuose chromosomų dalyse.  

Judrieji genomo elementai (JGE)– tai DNR molekulės, galinčios judėti genomo ribose. 

Augalų JGE skirstomi į transpozonus (RNR transpozonai arba retrotranspozonai, DNR 

transpozonai), plazminės (pvz. bakterijų migruojanti DNR), bakteriofagų elementai ir antros 

grupės intronai. Didžiąją dalį augalų JGE sudaro transpozonai. Transpozonai tai DNR 

atkarpos, galinčios persikelti į kitas genomo vietas, kitaip vadinamos „šokinėjančiais genais“. 

Persikėlimas (transpozicija) gali vykti kopijavimo per RNR ar tiesioginio perkėlimo į DNR 

būdais. Transpozonai gali sukelti gana ženklias mutacijas ir turėti reikšmingą įtaką fenotipinių 

požymių išraiškai bei ženkliai pakeisti genomo dydį bei yra laikomi pagrindiniu mutacijų 
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šaltiniu augalų genomuose. Paprastai transpozonai laikomi „parazitine“ DNR, kurios 

pagrindinis tikslas pasidauginti save, nors dabartiniai tyrimai randa sąsajų tarp transpozonų 

polimorfizmo ir atsparumo bakterijoms bei virusams mechanizmų. Pagal savo transpozicijos 

būdą, transpozonai skirstosi į RNR arba retrotranspozonus (kopijuoja save į RNR ir vėl 

įsiterpia į kitą DNR vietą) ir DNR transpozonus (iškerpiami iš perkeliami į kitą DNR 

molekulės vietą). Retrotrnaspozonai transkripcijos būdu kopijuojasi į RNR molekulę, kuri 

atbulinės transkripcijos būdu kopijuojami į DNR. Retrotrnaspozonai elgiasi panašiai kaip 

RNR virusai (retrovirusai). DNR transpozonai- tai transpozonai, turintys genus koduojančius 

fermentus, kurie gali tiesiogiai manipuliuodami DNR perkelti transpozonus į kitas genomo 

dalis. Paprastai transpozonai yra bakterinės kilmės tik praradę funkcines dalis nepriklausomai 

veiklai.    

Rūšių genomai skiriasi chromosomų skaičiumi, chromosomų dydžiu, genų skaičiumi, 

kartotinės DNR kiekiu, egzonų ir intronų dydžiu ir kt. (2.1 lent.).  

 

2.1 lent. Įvairių organizmų haploidinio (viengubas chromosomų rinkinys) genomo dydis 

nukleotidais. 

Mikoplazmos 104 - 106 

Bakterijos (E. coli ir kt.) 105 - 107 

Grybai (2-5) х 107 

Dumbliai (5-7) х 107 

Kirmėlės ~ 108 

Moliuskai 5 х 108 – 5 х 109 

Vabzdžiai 108 – 5 х 109 

Vėžiagyviai ~ 109 

Dygiaodžiai 2 х 108 – 2 х 109 

Žuvys 3 х 108 - 1010 

Amfibijos 7 х 108 – 7 х 1010 

Reptilijos (2 - 3) х 109 

Paukščiai 109 

Žinduoliai 3 х 109 

Žiediniai augalai 2 х 108 – 1011 

Medis (Populus)  5 x 108 (500 mln.) 

Genomo dydis turėtų būti proporcingas genetinės informacijos kiekiui ir evoliucijos 

lygiui. Tačiau pirmuonių, aukštesniųjų augalų genomai yra dideli ir sudėtingi, o jų dydis 
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svyruoja gana didelėse ribose. Dėl palyginti kompaktiško genomo (apie 500 milijonų 

nukleotidų, 50 kartų mažesnis nei pušies), Populus trichocarpa buvo pasirinkta kaip modelinė 

rūšis miško medžių genomikos tyrimuose: sekvenuotas (nustatytos DNR nukleotidų sekos) 

Populus trichocarpa genomas ir vyksta šių sekų funkcijų identifikacija. Iš 2.1 lentelės matyti, 

kad DNR kiekis genome nėra susijęs su organizmo evoliucinio išsivystymo lygiu. Tai 

vadinama C- reikšmės mįsle arba paradoksu. C-reikšmė yra DNR kiekis haploidiniame. 

Eukariotuose C reikšme kinta nuo  1,2 × 107 bp (Saccharomyces cerevisiae) iki 6,0 × 1012 bp 

(Amoeba dubia). Skirtumus tarp genomų lemia kartotinė DNR (nekoduoja baltymų). Tolesni 

paašikinimas galėtų būti, kad evoliucinį lygmenį lemia ne kartotinė DNR (genomo dydis), o 

genų raiškos reguliacijos skirtumai. 

Pagal tyrimų tikslą genomika skirstoma į tokias kryptis: struktūrinė, funkcinė, 

palyginamoji, asociatyvinė, statistinė ir ekologinė genomika. Struktūrinė genomika užsiima 

DNR sekų struktūros identifikavimu ir padėties chromosomoje nustatymu (pvz. DNR 

sekvenavimas). Funkcinė genomika- genų funkcijų išaiškinimas ir nustatymas kaip genai 

lemia fenotipą (pvz. genų raiškos tyrimai atsake į stresą ir RNR transkriptų šifravimas, 

mikrogardelės). Palyginamoji genomika- skirtingų medžių ir kitų augalų rūšių genetinės 

informacijos palyginimas siekiant suprasti genų organizaciją, ekspresiją ir evoliucinius 

skirtumus. Asociacijų genomika- molekulinių kūrimu ir  paieška, analizuojant DNR sankibos 

grupes (likage disequilibrium) ir įvertinant asociacijas tarp alelių ir fenotipų ir taip 

identifikuojant medžių būsimas savybes pagal jų DNR. Ekosisteminė genomika – pati 

naujausia genomikos disciplina, integruojanti genetiką, genomiką, ekologiją ir evoliuciją 

tiriant genetinį ekosistemos komponentų atsaką į natūralią ir dirbtinę atranką, abiotinį ir 

biotinį stresą, populiacijų evoliucijos dėsningumus, medžių reprodukcines sistemas ir kitus 

veiksnius įtakojančius genetinės ir biologinės įvairovės evoliuciją (tokių tyrimų pavyzdys yra 

ES finansuojamas tarptautinis mokslinis projektas „Evoltree“ http://www.evoltree.eu). 

Miško medžių genomikos tyrimai apima tokias pagrindines kryptis: molekulinių 

žymenų sistemų kūrimas ir DNR polimorfizmo įvertinimas (DNR polimorfizmas tai DNR 

sekų kintamumas), kiekybinių požymių lokusų (vietų DNR grandinėje, kurios randasi 

svarbius požymius sąlygojantis genai) ir kandidatinių genų identifikavimas (tai genų grupių 

identifikacijos tyrimai), genomų sekvenavimas (DNR nukleotidų sekų nustatymas), genų 

identifikacija ir genolapiai (pačių genų ir jų lokusų  identifikacija), genų išraiškos 

(ekspresijos) analizė (kokie genai išreikšti atsakant į tam tikrą stresą? tokiu būdu nustatoma 

kokie genai (molekuline prasme) kontroliuoja tam tikrus požymius), bei bioinformatika 

(biologinės informacijos srautų valdymas, kuris be kitų svarbių tyrimų, taip pat sėkmingai 
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naudojamas genų sekų identifikacijai pagal jau nustatytų genų sekų panašumus). . Su 

organizmų genomika susijusi informacija talpinama internetinėse duomenų bazėse, kur 

galima sužinoti sekvenuotų genomų DNR nukleotidų sekas, molekulinių žymenų sekas ir pan.  

(pvz. Nacionalinio biotechnologijos centro (NCBI) centrinė duomenų bazė 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) 

 

2.2 Molekulinių žymenų sistemos. 

Genetinis žymuo- tai yra išmatuojamas morfologinis požymis, kuris yra stipriai 

pavedimas ir taip parodo genetinius skirtumus. Genetinius žymenis sudaro (a) morfologiniai 

požymiai (2.1.3 pav.), (b) baltyminiai (biocheminiai) žymenys (tai žymenys aptinkantys genų  

2.1.3 pav. Genetinio (kairėje) ir molekulinio (dešinėje) žymens pavyzdys. Genetinis žymuo 
yra specifinis sezoninės augimo pradžios laikas: paprastosios eglės genotipai ženkliai skiriasi 
savo sezoninio augimo pradžia, kuri yra svarbus adaptacinis požymis; genotipo specifinė 
sezoninio augimo pradžia parodo, kad jis turi savitus augimo pradžią sąlygojančius genus. Su 
tam tikrais genais susijęs molekulinis lygmuo nustatomas DNR lygmenyje laboratorijoje.  
produktus pvz. izoenzimai). 

 

ir (c) molekuliniai (sinonimas- DNR) žymenys. Molekulinis žymuo yra specifinė lengvai 

identifikuojama DNR nukleotidų seka, susijusi su tam tikrus požymius sąlygojančiais genais. 

Molekulinio žymens veikimo principas yra pagrįstas tuo, kad molekulinio žymens 

atpažįstama DNR nukleotidų seka yra genų ar kitose specifinėse nekoduojančios DNR sekose 

ar netoli nuo jų (vienoje DNR sankibos grupėje) ir taip leidžia laboratorinių analizių pagalba 

identifikuoti specifinius individo požymius ar patį individą. Molekuliniai žymenys skirstomi į 

dominantinius ir kodominantinius (2.1.4 pav.). Dominantiniai žymenys negali atskirti vieno 

geno alternatyvių formų (alelių), jie gali tik identifikuoti ar genas (specifinė DNR seka) yra ar 

jos nėra (dominantinės žymenų sistemos pavyzdys yra RAPD molekulinių žymenų sistema). 

Kodominantiniai žymenys gali identifikuoti alternatyvias vieno geno formas (alelius) ir tinka 
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individualių genotipų atpažinimui (pvz. SSR). Molekuliniai žymenys naudojami genotipų, 

populiacijų ir rūšių identifikavimui, miško reprodukcinės medžiagos kilmės kontrolei (kilm

nustatymui), genetinės įvairovės įvertinimui DNR lygmenyje, rūšių poledynmetinės 

migracijos ir genų migracijos per žiedadulkes dėsningumų nustatymui, selekcijoje 

molekulinių žymenų pagalba (MAS), specifinių DNR sekų ar genų nustatymui ir 

pagausinimui. 

ės 

.1.4 pav. Dominantinio ir kodominantinio molekulinio žymens veikimo samprata. 

Kadangi didžioji dalis augalų genomo sudaryta iš nekoduojamos  DNR, dauguma 

tradicin

ralius

 
 

 

2

 

ių žymenų sistemų žymi nekoduojamas DNR sekas, kurios nepriklausomos nuo 

natūralios atrankos (žymenys neutralūs atrankai). Šiuo apsektu žymenys skirstomi į neut  

ir išreikštus (t.y. esančius genų sekose) molekulinius žymenis. Žymenų sistemos pasirinkimas 

priklauso nuo tyrimo tikslo: siekiant įvertinti genetinę įvairovę ar genetinius skirtumus, 

neutralūs žymenys tinkamiausi, kadangi jie gali aptikti bet kurios genomo dalies DNR se

skirtumus. Tačiau ieškant DNR polimorfizmo ir įvairių požymių sąsajos, išreikštus genus ar 

jų dalines sekas identifikuojantys žymenys yra pranašesni (atsitiktinė paieška naudojant 

neutralius žymenis neefektyvi). 

 Miško medžių tyrimuose

kų 

 naudojamos molekulinių žymenų sistemos skirstomos taip:  

1. DNR pagrįsti žymenys: restrikcinių fragmentų ilgio polimorfizmas (RFLP). 
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2. Polim

),  

io polimorfizmas (AFLP),  

enys (EST), DNR mikro gardelės, pavienių 

apsektu is principus (restriktazės tai specialūs fermentai, 

kerpan

nų 

 

. 

s) 

požym

erine grandinine reakcija (PCR) pagrįsti žymenys:  

2.1 Polimerinė grandininė reakcija (PCR), 

2.2 Atsitiktinai pagausinta polimorfinė DNR (RAPD

2.3 Pagausintų (amplifikuotų) fragmentų ilg

2.4 Specifinių sekų atkarpos (STS), 

 Makro-, mikro-satelitai, SCAR, CAPS, ISSR. 

2.5. Naujos sistemos (išreikštų sekų žym

nukleotidų polimorfizmas (SNP)). 

Norint įsisavinant molekulinių žymenų veikimo metodikas svarbu suprasti šiuos 

s: (a) DNR sukarpymo restriktazėm

tys DNR molekulę specifinėse vietose, angl. restrict- apriboti); (b) polimerinės 

grandinės reakcijos (PCR) ir elektroforezės veikimo principus; (c) išreikštų sekų kodo 

nustatymo esmę (iRNR-cDNR žymenų sistemas) ir mokėti naudotis DNR sekų duome

bazėmis internete. Kitos žymenų sistemos iš esmės yra šių metodų deriniai (restriktazių

tikslumas su PCR efektyvumu) ir PCR žymenų pasirinkimo ar identifikacijos alternatyvos

Žymenų sistemos pasirinkimas priklauso nuo tikslo: genetinės įvairovės tyrimai, 

genotipų ir populiacijų identifikacija ar DNR polimorfizmo sąsajų su fenotipiniais (išoriniai

iais paieška ir kiekybinių požymių lokusų (QTL) identifikacija.  

DNR pagrįsti žymenys: restrikcinių fragmentų ilgio polimorfizmas (RFLP). RFLP tai 

DNR žymenų sistema, leidžianti nustatyti nukleotidų sekų skirtumus tarp DNR molekulių 

(geneti

R 

nius skirtumus), pagal restriktazėmis sukarpytų ir specialių markerių pažymėtų DNR 

fragmentų dydį. RFLP veikimas pagrįstas DNR molekulės sukarpymu restriktazių pagalba 

(restriktazės tai specialūs enzimai (baltymų rūšis) kurie kerpa DNR grandinę specifinėse 

vietose) ir elektroforeze, kai veikiant elektros sroviai specialiame gelyje įvairaus dydžio DN

fragmentai juda priklausomai nuo jų dydžio taip suskirstomi pagal savo dydi sudarydami 

specifinius DNR fragmentų profilius (2.1.5 pav.). Sukarpyta DNR hibridinama su 

radioaktyviais žymenimis, kurie jungiasi tik prie tam tikrą seką turinčių DNR fragmentų 

(2.1.6 pav.). 
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2.1.5 pav. Restriktazė EcoRI kerpa DNR grandinę ties seka GAATTC. 

 

RFLP sistemos privalumai: (a) Gali atskirti homozigotinius (AA) nuo heterozigotinių 

(Aa) individų (kodominantinis žymuo); (b) Stabilumas: gaunami tie patys rezultatai 

pakartojus analizes su genetiškai identiškais individais, augančiais skirtingose aplinkose ar 

pakartojus analizes po tam tikro laiko tarpo skirtingose laboratorijose su skirtingų gamintojų 

įranga; (c) Detalumas: gebėjimas nustatyti kelių nukleotidų sekų skirtumus; (d) Paprastumas 

(išskyrus DNR markerių parinkimą hibridizacijai). Trūkumai: (a) Daug darbo reikalaujantys ir 

laboratoriniai metodai (aukštesni kaštai); (b) Reikalauja geros DNR izoliavimo kokybės ir 

santykinai didesnio kiekio; (c) Darbas su radioaktyviomis medžiagomis; (d) Sudėtinga 

parinkti tinkamas DNR markerių ir restriktazių kombinacijas (reikalingos išankstinės žinios 

apie tiriamos DNR sekas), pvz., jeigu markeris per trumpas, gaunama per daug skirtingų DNR 

fragmentų. 

RFLP tyrimų pavyzdys. Sinclair, W.T.; Morman, J.D.; Ennos, R.A. 1999. The 

postglacial history of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in western Europe: evidence from 

mitochondrial DNA variation (P. pušies re-emigracijos dėsningumai po paskutinio 

ledynmečio Europoje: mitochndrinės DNR variacija). Mol. Ecol. 8: 8-888. Šių tyrimų tikslas 

buvo nustatyti geografinius mitochondrinės DNR (mtDNR paveldima tik iš motinos) 

haplotipų išsidėstymo dėsningumus tarp Europos p. pušies populiacijų. Metodai: 20 

populiacijų iš Škotijos, 18 iš kontinentinės Europos (20 medžių iš populiacijos (medyno)). 
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RFLP žymenų sistema. Rezultatai. Gauti 3 pagrindiniai mtDNR haplotipai (haplotipas- 

genotipas turinti specifinį DNR fragmentų išsidėstymo profilį elektroforezėje): A, B, C. 

Ispanijos populiacijose buvo rasti visų trijų haplotipų atstovai, kas rodo didelę genetinę 

įvairovę; D haplotipas buvo rastas tik vienoje pietinėje populiacijoje. Prancūzijos, Vokietijos, 

Lenkijos, Rusijos ir p. Švedijos – haplotipas A. Šiaurės Skandinavija – haplotipas B. Škotija – 

pagrinde A, bet polimorfinėse populiacijose rastas ir B. Europos p. pušies populiacijų mtDNR 

genomai skirtingi ir atspindi iš motinos pavedimus poledynmečio vykusios emigracijos 

dėsningumus. Ivados: (a) Aukšta Ispanijos populiacijų įvairovė: tai palikuonys pietinės arealo 

dalies populiacijų “pabėgusių” nuo ledyno ir natūraliai augusių prieš ledynmetį; (B) Po 

ledynmečio, p. pušies pasklidimas vyko iš 3-jų pagrindinių adaptacinių aplinkų: Ispanija, 

centrinė Europa ir šiaurinė Skandinavija; (C) mtDNR tyrimai gali atskleisti rūšių vystymosi 

dėsningumus bei ekologinių populiacijų grupių ribas. 

 
 

2.1.6. pav. RLFP molekulinių žymenų sistemos etapai. 
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2.1.7 pav. RFLP analizės DNR hibridizacijos procedūra. Tikslas- prie sukarpytų DNR 
fragmentų prijungti specialiai pagamintus radioaktyvius DNR markerius. Radioaktyvūs 
markeriai (ang. probe) jungsis tik prie tų DNR fragmentų, kurie turės jiems tinkančias DNR 
nukleotidų sekas. Radioaktyvus DNR markeris tai trumpa vienos grandinės DNR molekulė 
(pvz. tam tikro geno dalies kopija). 

 

 
2.1.8 pav. RFLP rezultatų interpretacija Genotipe A mutacija sudarė naują restriktazės 
atpažinimo vietą DNR markerio atpažinimo regione= Genotipas A turės 2 fragmentus. 
Genotipas B tik vieną. 

 

Polimerinė grandinė reakcija (PGR ang. PCR) tai nebrangus ir greitas specifinių DNR 

atkarpų pagausinimo (amplifikacijos) metodas, galintis per keliolika minučių pagaminti 

tūkstančius specifinių DNR fragmentų iš nedidelio kiekio DNR. PGR ciklas susideda iš 3 

etapų (2.1.9 pav.): (1) DNR išvyniojimas: aukštoje temperatūroje dviguba DNR grandinė 

išsivynioja ir tampa prieinama jungčiai su vienos DNR grandinės specialiai tam pagamintais 2 

pradmenimis; (2) Pradmenų prijungimas: sumažinus temperatūrą, DNR pradai prisijungia prie 

bandomos DNR molekulės atkarpose, kurių sekos sutampa su prado sekomis; (3) DNR 

sintezė: pakėlus temperatūrą, pradedant nuo pradmens, sintetinama nauja DNR grandinė DNR 

polimerazės enzimo pagalba pagal bandomos DNR nukleotidų sekas. Ciklas kartojamas kelis 
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kartus; kuo daugiau ciklų tuo daugiau pagaminama DNR fragmentų. Pagausinti fragmentai 

matomai elektroforezės gelyje (2.1.10 ir 2.1.11 pav.). 

 

2.1.9 pav. PGR veikimo principas. Viršuje parodyti analizei reikalingi reagentai ir įranga 
(PGR gausintuvas, kuris gali tiksliai ir greitai kaitalioti temperatūrą)). 1 etapas: temperatūra 
keliam iki 95 C ir DNR vijos atsiskiria; 2 etapas temperatūra mažinama iki 54C, pradmenys 
prisijungia prie tiriamosios DNR ir 3 etapas, pakėlus temperatūrą iki 72, vyksta naujos DNR 

 25



sintezė. Šie etapai sudaro vieną PGR ciklą. Paprastai PGR analizė susideda iš 50 ir daugiau 
ciklų taip pagausinat tūkstančius specifinių DNR fragmentų, kurių ilgis nusatomas 
elektroforezės metodu.   
 

 

Elektroforezė iš viršaus 

DNR 
fragmentai 

Gelis 

 

2.1.10 pav. PGR rezultatų vizualizacija elektroforezės metodu. PGR būdu pagausinti DNR 
fragmentai atskiriami elektroforezės pagalba. Principas: veikiant elektros srovei, neigiamą 
krūvį turinčių DNR fragmentų judėjimo greitis gelyje priklauso nuo jų dydžio. 

 

 
 

2.1.11 pav. Elektroforezės gelis (kairėje) ir aparatas (dešinėje).  

 

Svarbiausi PCR aspektai. Pradmenys: trumpos DNR atkarpos (10-30 bp), naudojamos 

kaip naujų DNR grandinių sintezės pradai. Pradmuo prijungia prie specifinės DNR vietos. 

Pradmenų prisijungimas: po to kai pakėlus temperatūrą DNR grandinės išsiskiria, temperatūra 

lėtai mažinama, kad pradmenys galėtų prisijungti. Reikalingas karščiui atsparus DNR 

polimerazės fermentas. Paprastai pagausinami 150-3000 bp ilgio DNR fragmentai. Svarbu, 

kad DNR pilnai išsivyniotų pakėlus temperatūrą. Optimali pradmenų prisijungimo 
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temperatūra ir optimali DNR sintezės temperatūra. Ciklų skaičius (optimalus fragmentų 

skaičius). Ilgesnis paskutinis DNR sintezės etapas, kad susintetinti pilnai “uždarus” 

fragmentus. Pradmenys vieni iš svarbiausių aspektų sėkmingai analizei, kadangi tikslas yra  

pagausinti kuo daugiau polimorfinių DNR sekų. Pradmens ilgis: trumpas- pagausins daug 

fragmentų, ilgas- mažai (optimalus dydis 10 - 30 bp). Pusiausvyra tarp G-C ir A-T nukleotidų. 

Pradmenų poros DNR sekos nebūtų komplimentarios viena kitai. 

Atsitiktinai pagausinta polimorfinė DNR (ang. Randomly amplified polymorhic DNA 

(RAPD))” tai molekulinių žymenų sistema, kai polimerinės grandininės reakcijos būdu 

pagausinami DNR fragmentai, naudojant 10 bp dydžio atsitiktinės sekos pradmenį 

(naudojami identiškos sekos pradmenys - vienos grandinės trumpos DNR atkarpos). Paprastai 

amplifikuotų fragmentų dydis 500-5000 pb (vidutinio dydžio genomuose pagausinama 5-10 

skirtingo dydžio DNR fragmentų). Pagausinti fragmentai sudaro pakankamai DNR, kas 

leidžia juos atskirti agarozės gelio elektroforezės būdu, pažymint pradmenis etidžio bromidu, 

kuris šviečia UV šviesoje (2.1.12 pav.). Lyginant genotipus, RAPD parodo skirtumus tarp 

pradmenų prisijungimo vietų pasikartojimo atstumų (t.y. specifinių DNR sekų buvimo vietų 

skaičiaus). 

 

 

 
2.1.12 pav. RAPD rezultatų interpretacija. Lyginant genotipus, RAPD parodo skirtumus tarp 
pradmenų prisijungimo vietų pasikartojimo atstumų (t.y. specifinių DNR sekų buvimo vietų 
skaičiaus). Polimorfizmas (skirtingumas) priklauso nuo specifinių fragmentų išsidėstymo 
dažnio skirtumų tarp lyginamų genotipų. Pradas jungsis DNR vietose kur nukleotidų sekos 
atitiks prado sekas. Jei A ir B genotipai yra skirtingi, jų nukleotidų sekos taip pat yra 
skirtingos ir intervalai tarp pradui tinkančių sekų pasikartojimo bus skirtingi, todėl bus 
pagausint) skirtingo ilgio fragmentai. 
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RAPD privalumai: (a) Nereikia iš anksto žinoti pradmenų sekų (galima įsigyti atsitiktinių 

sekų pradmenis iš komercinių įmonių); (b) Pakanka palyginti nedidelio DNR kiekio (5-20 

mg); (c) Darbo ir kaštų požiūriu efektyvi polimorfizmo paieška, (d) Nereikia darbo su 

radioaktyviomis medžiagomis, (e) Paprastesnis ir pigesnis nei RFLP. Trūkumai: (a) Negalima 

atskirti homozigotinių ir heterozigotinių genotipų (dominantinis žymuo); (b) Jautrumas 

aplinkos sąlygoms ir prastas pakartojamumas (dėl jautrumo DNR kokybei, PGR sąlygoms- 

gaunami skirtingi fragmentai, kadangi vienose sąlygose dėl atsitiktinumo pradmuo gali ir 

neprisijungti prie vienos iš keliolikos prisijungimo vietų); (c) Vienodo ilgio DNR fragmentai, 

gali būti skirtingos nukleotidų sudėties (komigracija). RAPD rezultatų panaudojami kitų 

molekulinių žymenų sistemų tobulinimui: atsitiktinai pagausinta PGR (AP-PGR (arbitrary 

primed PGR))- naudojami ilgesni pradai, gaunam mažiau fragmentų; DAF (ang. DNA 

amplification fingerprinting)- naudoja trumpesnius 5-8 bp dydžio pradus, kad gauti didesnį 

fragmentų skaičių gelyje;  

SCAR: neaiškų, susiliejusių (įtariamų polimorfinėmis) DNR fragmentų grupių (bangų 

gelyje) po PGR analizės tikslesnis palyginimas (naudojami du skritingi DNR fragmentą 

identifikuojantys pradai); CAPS nepolimorfinių bangų gelyje tikslesni tyrimai: fragmentų 

pagausinimas ir jų sukarpymas restriktazėmis, ko pasėkoje atkleidžiamas DNR 

polimorfizmas. 

Amplifikuotų fragmentų ilgio polimorfizmas (ang. Amplified Fragment Length 

Polymorphizm (AFLP)) tai DNR žymenų sistema, leidžianti nustatyti nukleotidų sekų 

skirtumus tarp DNR molekulių (genetinius skirtumus), pagal specialiais enzimais sukarpytų, 

specialių žymenų atrinktų ir polimerinės grandinės reakcijos (PGR) pagausintų DNR 

fragmentų dydį (2.1.13 pav.). AFLP tai restriktazių karpymo tikslumo ir PGR efektyvumo 

derinys. Dominantinė sistema, nes polimorfizmas nustatomas pagal tam tikrų sekų buvimą 

arba nebuvimą (PGR pradai jungiasi arba ne). Tiksli technologija, leidžianti nustatyti 

skirtumus tarp individualių genotipų. Galima analizuoti tiek bendrą genominę DNR tiek 

komplimentarią DNR (cDNR). AFLP rezultatų interpretacija. AFLP nustato DNR skirtumus 

(skirtingų nukleotidų buvimą)  restriktazių jungimosi vietose ar netoli nuo jų. Viena PGR 

pradų pora produkuoja daug DNR fragmentų, iš kurių 10-20 parastai būna polimorfiniai (gali 

būti naudojamos kelios restriktazių –PGR pradų kombinacijos, kas padidintų polimorfizmo 

aptikimo tikimybę). Kuo stipresnė pradų atrenkamoji geba (1+2; 1+3 ar 1+4 nukleotidai) tuo 

mažiau fragmentų bus atrenkama. Paprastai fragmentai gelyje vertinami kaip dominantiniai 

žymenys (0-yra, 1 nėra), tačiau alternatyvinės alelio formos gali būti identifikuojamos kaip 

nedideli įtarpai ar ištrynimai restriktazės jungimosi sekoje (reikalinga aukšta gelio 
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rezoliucija). AFLP privalumai: gebėjimas atskleisti polimorfizmą (generuoja daug fragmentų) 

ir geras rezultatų pakartojamumas (ne taip jautrūs reakcijos sąlygoms kaip RAPD); nereikia iš 

anksto žinoti pradų sekų; ypač naudinga norint greitai sukurti genolapius ir nustatyti tikslius 

cDNR polimorfizmus; AFLP trūkumai: generuoja daug fragmentų, kurių analizei gali reikėti 

kompiuterizuotos sistemos; pagrinde dominantiniai žymenys. Panaudojimas: genolapiuose 

AFLP dažnai randasi netoli telomerų (chromosomų galų) ar cetromerų (vidurio); aukštos 

darbo sąnaudos ir sudėtinga techninė įranga; genetinės įvairovės tyrimai; cDNR 

polimorfizmas; QTL žymenų paieškos tyrimai (genotipo-fenotipų ryšiai ir genolapiai); 

genotipų (“pirštų antspaudų”) identifikacija. 

RestriktazėBandoma DNR

Adapteris

Adapteris

Pradas 

Pradas 

Pradas 

Pradas 

RestriktazėBandoma DNR

Adapteris

Adapteris

Pradas 

Pradas 

Pradas 

Pradas 

 

 
2.1.13 pav. AFLP sudaro 4 pagrindiniai etapai: (1) DNR sukarpymas 2 skirtingomis 
restriktazėmis (dažnai ir retai kerpanti; fragmentų dydis ~80-500 bp); (2) Vienos DNR 
grandinės adapterių prijungimas (“lipnių” fragmentų galų neutralizavimas); (3) Tam tikrų 
DNR fragmentų atranka ir pagausinimas  dviejų pakopų PGR ciklų ir specialių pradų pagalba 
(pradų gamyba- restriktazės seka + 1 ir  +2 ar 5 nukleotidai); (4) DNR polimorfizmas 
nustatomas elektroforezės pagalba (poliakrilamino gelis, sidabro nitratas + UV šviesa ar 
radioizotopai, švytintys markeriai) (paprastai gaunama 50-100 skirtingo dydžio fragmentų). 
 

Specifinių sekų atkarpų (sequence tagged sites (STS)) molekulinių žymenų sistemų 

grupę sudaro tokios žymenų sistemos: (a) Specifinių sekų atkarpos (STS); (b) Mikrosatelitai 
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arba kartotinių sekų atkarpos (SSR); (c) Apibrėžtų sekų atkarpos (SCAR); (d) Pagausintos ir 

sukarpytos polimorfinės sekos (CAPS); (e) Kartotinių paprastų sekų intarpai (ISSR). 

Specifinių sekų atkarpų žymenys tai unikalių DNR nukleotidų sekų atkarpos, kurių vieta 

chromosomoje yra žinoma (paprastai 200-400 bp ilgio sekos, pagausimos PGR pagalba). 

Skirtingai nuo atsitiktinių RAPD pradų, STS  pradai parenkami taip, kad paženklintų 

specifines DNR vietas. STS yra pagrinde kodominantiniai žymenys. Pakartotinių STS 

žymenų analizės rezultatų tapatumas yra didesnis, kadangi naudojami ilgesni pradai nei 

RAPD. Radus specialias sekas identifikuojančius žymenis, tolesnis darbas palengvėja ir 

prigysta standartinėms PGR analizėms. Rasti STS nelengva vienas iš efektyviausių būtų 

cDNR bibliotekos ir EST žymenų polimorfizmo tyrimai (EST 200-400 bp atkarpos 

identifikuojančios cDNR galus). 

Mikrosatelitai (kartotinių sekų atkarpos (SSR)) tai trumpos DNR atkarpos, sudarytos 

iš viena po kitos pakartotų kelių nukleotidų dydžio sekų (pvz. AT-AT-AT), žymenys tai 

paprastai 20-25 bp ilgio DNR atkarpos supančios kartotinių sekų atkarpas (2.1.14 pav.). 

Mikrosatelitai dar vadinami SSR (ang. simple sequence repeats) kartotinių sekų atkarpos 

(sekos ilgis 2-6 bp, paprastai 2-4 bp (AT)n (AG)n, (TCT)n, (TATG)n)). (AT)n būdingi 

augalams. Tam, kad identifikuoti SSR, reikia žinoti juos juosiančių DNR atkarpų sekas 

(pakankamo ilgio, kad identifikuoti šiuos regionus, paprastai 20-25 bp), pagal jas gaminti 

specialias vienos grandinės DNR atkarpas- PGR pradmenis. Turint pradmenis 

identifikuojamas ir PGR pagalba pagausinamas unikalus SSR regionas (t.y. nustatomi vieno 

lokuso alelių skirtumai). Mikrosatelitai parodo paprastų sekų pasikartojimo skaičiaus 

skirtumus tarp lyginamų genotipų (kartotinių sekų atkarpos ilgio polimorfizmą). 

ATG(…)ATA AT-AT-AT-AT-AT ATG(…)GTT
pvz. 25 bp pvz. 25 bp

DNR
Pradmenų atpažįstamos sekos, identifikuojančios mikrosatelitų atkarpą

Paprastų sekų (AT) pasikartojimo 
atkarpa, kur AT atkartota 5 kartus

kartotinė seka

ATG(…)ATA AT-AT-AT-AT-AT ATG(…)GTT
pvz. 25 bp pvz. 25 bp

DNR
Pradmenų atpažįstamos sekos, identifikuojančios mikrosatelitų atkarpą

Paprastų sekų (AT) pasikartojimo 
atkarpa, kur AT atkartota 5 kartus

kartotinė seka

 

 

2.1.14 pav. Mikrosatelitų žymenų sistemos veikimo principas.  
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Privalumai: pakanka sąlyginai nedaug ir ne tokios aukšto kokybės DNR kaip RFLP; 

efektyvus polimorfizmo atskleidimas; kodominantinis, dažnai tinkanti giminingų rūšių 

analizei; aukštas rezultatų pakartojamumas, efektyvus automatizuotas darbas, aiškiai 

atskiriamos segmentų bangos. Trūkumai: kartotinių sekų regioną identifikuojančių DNR 

atkarpų nustatymo poreikis; santykiai aukštesni kaštai nei RAPD. Panaudojimas: 

genotipų (“pirštų antspaudų”) identifikacija; QTL žymenų paieškos tyrimai (genotipo-

fenotipų ryšiai ir genolapiai); populiacijų genetinės įvairovės tyrimai ir identifikacija; 

evoliuciniu procesų studijos (rūšių emigracija, genų migracija). 

Pagausinti specifinių sekų regionai (ang. sequence characterized amplified regions 

(SCAR)) tai RAPD analizės tęsinys, panaudojant polimorfinius ar neaiškius RAPD 

fragmentus juos identifikuojančių žymenų gamybai ar tikslesniam tyrimui (2.1.15 pav.). 

SCAR žymenys tai 16-24 bp ilgio specifinių RAPD fragmentų galai. 

 

.1.15 pav. SCAR molekulinių žymenų sistema. RAPD gelyje identifikuojamas dominantis 
, 

mas 

ranašumai: aukštesnė rezoliucija ir rezultatų pakartojamumas nei RAPD (pagrinde dėl to, 

 

d amplified polymorphic 

SCAR žymuo 1 SCAR žymuo 2

Polimorfinis RAPD fragmentas

DNR

SCAR žymuo 1 SCAR žymuo 2

Polimorfinis RAPD fragmentas

DNR

 

2
DNR fragmentų klasteris (banga) (pvz. polimorfinis fragmentas). Ši banga izoliuojama gelio
ir sekvenuojama. Nustatomi specifiniai šį fragmentą identifikuojantys PGR pradmenys 
(paprastai 16-24 bp ilgio) iš vieno ir kito fragmento galo. Šie fragmentai naudojami kaip 
žymenys (PGR pradmenys) pakartotinėje tos pačios medžiagos analizėje (paprastai gauna
neperpildytas, paprastesnis bangų profilis).  
 

P

kad ilgesni pradai); galima atskirti kodominantinius lokusus. Trūkumai: specifinių žymenų 

gamyba (klonavimas į bakterijas, sekvenavimas); gali prireikti specifinių žymenų keliolikai 

lokusų (jei yra daugiau RAPD polimorfinių bangų); aptinka skirtumus ne visame genome, tik

mažoje jo dalyje (paprastai apie 5000 bp dydžio fragmentuose). 

Pagausintos ir sukarpytos polimorfinės sekos (ang. cleave

sequence (CAPS)) tai RAPD analizės tęsinys, panaudojant tam tikrus RAPD fragmentus ju

identifikuojančių žymenų gamybai ir tikslesniam tyrimui, sukarpant pagausintus fragmentus 

restriktazėmis. CAPS metodas paverčia neaiškius ar nepolimorfius RAPD pagausintus 

fragmentus į mažesnius daugiau įvairovės atskleidžiančius fragmentus. Lyginant su RFLP, 

os 
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nereikia daug darbo reikalaujančių Soutern hibridizacijos ir radioaktyvių markerių 

elektroforezės. Panašus į SCAR tik turi tolesnį žingsnį – DNR sukarpymą restriktazėmis.  

Kartotinių paprastų sekų intarpai (ang. inter-simple sequence repeats (ISSR)) tai 

žymenų sistema, žyminti DNR sekas esančias tarp paprastų kartotinių sekų (mikrosatelitų ar 

SSR). ISSR principas: PGR pagausinimas naudojant PGR pradmenis (ISSR žymenis) 

pagamintus pagal mikrosatelitų (SSR) sekas (2.1.16 pav.). Amplifikacija arba bus arba ne, t.y. 

ISSR yra dominantiniai žymenys. Pranašumai: jei atlikta SSR analizė ar duomenys rasti 

bibliotekose, nereikia iš anksto žinoti žymenų DNR sekų; keliolikos lokusų analizė vienu 

metu; efektyviai atkleidžia polimorfizmą; individualių genotipų identifikacija. Trūkumai: 

dominantiniai žymenys; gali prireikti darbo su radioaktyviomis medžiagomis rezultatų 

 

vizualizacijai po elektroforezės. 

2.1.16 pav. ISSR molekulinių žymenų sistema. ISSR žymenys (PGR pradai) identifikuojami 

GR pagrįstos žymenų sistemos sudarytos iš tokių naujų strategijos: (a) Išreikštų sekų 

žymeny

Dviguba DNR 
grandinė

CACACACACACACA

CACACACACACACA

GTGTGTGTGTGTGTG

GTGTGTGTGTGTGTG

NNNNNNNNNN|NNNN

ISSR žymuo

ISSR žymuo 

DNR atkarpa, kurią pagausins 
(pažymės) ISSR žymenys (N=

bet kokie nukleotidai) 

NNNNNNNNNN|NNNN

Paprastos kartotinės sekos 
(CA)n

Dviguba DNR 
grandinė

CACACACACACACA

CACACACACACACA

GTGTGTGTGTGTGTG

GTGTGTGTGTGTGTG

NNNNNNNNNN|NNNN

ISSR žymuo

ISSR žymuo 

DNR atkarpa, kurią pagausins 
(pažymės) ISSR žymenys (N=

bet kokie nukleotidai) 

NNNNNNNNNN|NNNN

Paprastos kartotinės sekos 
(CA)n

 

iš mikrosatelitų sekų pratęsiant jas vienu ar keliais nukleotidais: galima naudoti vieną PGR 
pradmenį; du skirtingus pradus (pratęstų nukleotidų skirtumai tiek kartotinių sekų skirtumai); 
derinyje su atsitiktiniu RAPD pradu.  

EST žymenysEST žymenys

2.1.17 pav. EST žymenų sistema.  

 

P

s (EST); (b) DNR mikro gardelių technologija; (c) Pavienių nukleotidų polimorfizmas 

(SNP). Išreikštų sekų žymenys (ang. Expressed sequence tags EST) tai dalinės išreikštų genų 

DNR nukleotidų sekos (paprastai 200-500 bp), kurias naudojant kaip polimerinės grandininės 

DNR
Genas

DNR
Genas

DNR
Genas
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reakcijos (PGR) pradmenis galima identifikuoti ir pagausinti išreikštus genus (2.1.17 pav.). 

EST žymenys gaunami sekvenavus vieną ar abu išreikšto geno (komplimentarios DNR 

(cDNR)) galus.  Genas nustatomas iš cDNR bibliotekų ar specialių žymenų sistemų pag

(pvz. cDNR-AFLP, DNR mikro sekos). Geno funkcija nustatoma pagal genų išraiškos vietas 

(augalo audinius) ir pagal atsaką į aplinkos signalus ar stresą. EST ypač efektyvi kandidatinių 

genų paieškos žymenų sistema. Miško medžių EST efektyvi tokia tyrimų seka: genotipai 

bandomi tam tikroje aplinkoje; iš specifinių audinių, kuriuose vyksta atsakas į stresą, 

izoliuojama iRNR (geno kopijos); iš jų sintetinamos stabilesnės cDNR molekulės; atsi

būdu atrinktos cDNR dalinai sekvenuojamos ir lyginamos su cDNR bibliotekose esančiomis 

žinomos funkcijos cDNR sekomis; nustačius atitikimus, pagaminami EST žymenys, 

identifikuojantys tam tikrą geną ar jo alelį. Jei nerandama panašių sekų bibliotekose 

naudojamas “cDNR+AFLP=EST” metodas: tikslas identifikuoti tam tikrose aplinkos

išreikštus genus ir iš jų pagaminti EST žymenis (2.1.18 ir 2.1.19 pav.). 

alba 

tiktiniu 

e 

2.1.18 pav. “cDNR+AFLP=EST” EST žymenų kūrimo metodas. Elektroforezės gelyje bus 

e, 

 

matomi po 2-jų atrankos ciklų patekę DNR fragmentai. Polimorfiniai fragmentai- tai 
bandomose sąlygose išreikšto geno dalys (genotipai identiški, skirtumas tik aplinkos sąlygos
kurios įtakavo skirtingų genų išraišką). Šie fragmentai izoliuojami iš gelio, sekvenuojami ir 
pagaminami EST žymenys tolesniam išbandymui. 
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EST Pranašumai: ypatingai naudingi kaip genetiniai žymenys; kodominantiniai (gali atskirti 

heterozigotinius genotipus); žymenų sekas galima palyginti greitai sukurti; efektyvus 

panaudojimas kitų žymenų sistemų tobulinimui (pagrinde PGR pradai, SSR, SNP). Trūkumai: 

iRNR izoliavimas gali būti sudėtingas (iRNR trapi molekulė); genetinės įvairovės tyrimams 

būtu naudinga ir intronų DNR įvairovė (kurios nėra išreikštoje cDNR). Panaudojimas. EST 

naudojimas pagrįstas tuo, kad šie žymenys yra genų dalys. Naudojami kaip PGR pradai 

tikslinio geno identifikacijai ir tolesnei geno polimorfizmo paieškoje populiacijoje su kitomis 

žymenų sistemomis, pvz.   pavienių nukleotidų polimorfizmo (SNP) žymenų paieškoje. 

(ypač naudingi QTL tyrimuose ir naudojimui selekcijoje). Naudojami kaip hibridizacijos 

markeriai RFLP ir AFLP ar DNR mikro gardelėse. Genetinės įvairovės nustatymo tyrimuose. 

Duomenų bazėse kaip geną žyminčios sekos. Bibliotekose yra nemažai cDNR iš Pinus 

radiata, Pinus tadea, Picea abies, Populus ir Eucalyptus išreikštų genų (pvz. 

ww.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/) ar sekvenuotų EST (http://dendrome.ucdavis.edu/gen_res.htm). 

 

 

2.1.19 pav. Pušies genų atsakingų už gravitacinę kontrolę cDNR paieška. Bandymo tikslas 

identifikuoti EST genų atsakingų už gravitacinė kontrolę (medžių augimą tiesiai). Sėjinukai 

laikomi pakreipti, bet augdami išsitiesina. Stiebo išlenkimuose izoliuojama iRNR ir lyginama 

su kontrolės medelių tos pačios stiebo dalies audinių iRNR bei atitinkančių sekų paieška 

bibliotekose. 

 

DNR mikro gardelės (ang. DNA microarrays) tai trumpos daugelį genų 

reprezentuojančios DNR atkarpos sistemingai išdėstytos gardelėse ant stiklo ar neilono 

plokštelių, kurios naudojamos hibridizacijai su tiriamų genotipų DNR (2.11 pav.). Ši 

technologija leidžia analizuoti daug genų vienu metu. Principas: bandomų genotipų DNR 
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fragmentai hibridizuojami (jungiami) su gardelėse esančiomis žinomų genų dalimis (pagrinde 

cDNR fragmentai). Tikslas nustatytai kokie genai kada ir kaip stipriai yra išreikšti tam tikroje 

medžio fiziologinėje būsenoje (2.1.20 pav.). Tai metodas, leidžiantis vienu metu nustatyti 

tūkstančių genų išraišką, pagal iRNR išraiškos intensyvumą. 

 

 

 

Fragmento dydis 25 bp

DNR mikro gardelė

DNR plokštelė sudaryta iš 
daugybės mikro gardelių

Fragmento dydis 25 bp

DNR mikro gardelė

DNR plokštelė sudaryta iš 
daugybės mikro gardelių

 

 

2.1.20 pav. DNR mikro gardelės pavyzdys. Gardelėje esantys DNR fragmentai tai žinomų 
genų atkarpos, pagal jų jungtis su tiriama DNR nustatoma ar ši DNR yra tam tikrų genų dalys.   
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2.1.21. Mikro gardelių panaudojimo miško medžių bandymuose pavyzdys: genų susijusių 
sezoninio augimo pradžios kontrole paieška.  
 

SNP (ang. Single nucleotide polymorphism) tai žymenų sistema galinti nustatyti vieno 

nukleotido pokyčius tarp homologinių DNR sekų (homologinės: panašios pagal struktūrą, 

vietą ir funkciją~ alternatyvios geno formos) (2.1.23). Augaluose, dauguma DNR skirtumų 

tarp genotipų (DNR polimorfizmas) yra dėl vieno nukleotido vietos pokyčio tikslinėje DNR 

sekoje (vadinamas vieno nukleotido polimorfizmas). Tikslas: žinomų genų alternatyvių formų 

 

(alelių) paieška. 

.1.23 pav. SNP principas.  

NP ir juos žyminčios specifinės gretimos DNR nukleotidų atkarpos randamos:  

2

 

S

SNP žymuo

CTCAGACA
CTGGAGT T

Vieno nukleotido pokytis

Genotipas B

GAGT T

Vieno nukleotido pokytis
SNP žymuo

ATG
CTCA ATAC

Genotipas A

SNP žymuo SNP žymuo

CTCA
GAGT T

GACA
CTG

Vieno nukleotido pokytis

Genotipas B

SNP žymuo

CTCA
GAGT T

GACA
CTG

Vieno nukleotido pokytis

Genotipas B

GAGT T

Vieno nukleotido pokytis
SNP žymuo

ATG
CTCA ATAC

Genotipas A

SNP žymuo
GAGT T

Vieno nukleotido pokytis
SNP žymuo

ATG
CTCA ATAC

Genotipas A
CTCA ATAC

Genotipas A

SNP žymuo SNP žymuo
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(a) sekvenuojant  (ar hibridizuojant mikro gardelėse) polimorfinius PGR fragmentus,  

pagausintus naudojant EST žymenis polimorfinėse populiacijose (kilmės, klonų archyvai); (b) 

analizuojant cDNR sekų duomenų bazėse esančias genų sekas (vadinami eSNP). Paprastai 

SNP randamas kas 1000-2000 nukleotidų. Žinant SNP vietą žyminčias DNR atkarpų sekas, 

tolesnis SNP taikymas ženklai palengvėja naudojant  DNR mirko sekas ar PGR ir automatinio 

sekvenavimą. 

 

 

2.1.24 Molekulinių žymenų panaudojamas miško medžių tyrimuose (FAO 2004).  
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2.3 Kiekybiniu požymių lokusai 

 

Kiekybinių požymių lokusai (ang. quantitative trait loci (QTL))- tai vietos 

chromosomų DNR, kuriose yra genai, sąlygojantys kiekybinius požymius. QTL vietas žymi 

molekuliniai žymenys. Dauguma ekonomiškai svarbių požymių yra sąlygojami daugelio genų 

(poligenų). Šie genai vadinami kiekybiniais, nes kiekvieno geno įtaką galima išreikšti skaitine 

verte (kiekybe). Kiekybinių genų vietos chromosomose vadinamos lokusais (kiekybinių 

požymių lokusai- QTL) (2.1.25 pav.). Tarp jų yra genai turintys didesnę įtaką požymiui 

(pagrindiniai genai). Galima surasti molekulinius žymenis susėjusius su pagrindiniais genais 

ir naudoti kaip pagalbinę priemonė atrenkant individus. Individų atranka, panaudojant 

informaciją apie genetinius žymenų sąsajas su genais, vadinama atranka žymenų pagalba 

(angl. MAS: marker asssisted selection). 

 

20% 50% 15% 5% 5% 5%

Žymuo QTL2QTL1 QTL3

20% 50% 15% 5% 5% 5%

Žymuo QTL2QTL1 QTL3

 

2.1.25 pav. QTL samprata. Kiekybinį požymį sąlygojantys stipresnės įtakos genai, kurių 
vietos chromosomose vadinamos kiekybinio požymio lokusais. 
 

Jeigu visi požymį įtakuojantys genai turėtų vienodą įtaką, būtu sunku juos visus atskirai 

identifikuoti ir naudoti selekcijoje. Kai kurie genai turi didesnę įtaką ar įtakuoja kitų genų 

veiklą. Tikslas rasti žymenis susijusias su šiais genais, galutinis tikslas- rasti pačius genus.  

Žymenų ir QTL sąsajos nustatymo komponentai: (a) polimorfinė populiacija ir požymis (daug 

skirtingų tikslinio geno formų) ir bent vienas iš tėvų heterozigotinis; (b) tinkama žymenų 

sistema tikslinio požymio QTL paieškai; (c) kryžminimai (testas ar bus žymenys atskirti nuo 

genų rekombinacijos metu); (d) palikuonys- QTL nustatymo populiacija (požymių (QTL 

buvimo) ir žymenų sąsajos įvertimas; (e) specifiniai žymens ir QTL sąsajos įvertinimo 

statistiniai metodai (2.1.26 ir 2.1.27 pav.).  
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Lytinės 
ląstelės 

žiedadulkėse

Hipotezė: netiesioginis žymuo M susijęs su 
teigiamu genu (G), žymuo m susijęs su 
neigiamu genu (g)

5 nerekombinantiniai
genotipai (QTL ir 
žymuo vienoje 

sukibimo grupėje) 

3 rekombinantiniai
genotipai (38 %) (QTL 

ir žymuo nesusieją
nes buvo atskirti) 

Principas: kuo silpniau žymuo susiejąs su 
genu, tuo toliau yra jų lokusai chromosomoje, 
tuo dažniau juos atskiria rekombinacija

Rekombinacija: lytinų ląstelių 
formavimo metu iš tėvo ir motinos 

gautos porinės chromosomos 
pasikečia dalimis. Galimi 4 genotipai: 

M-G; M-g; m-G; m-g  

Porinės chromosomos

M

 
2.1.26 pav. Žymenų ir QTL sąsajos nustatymo principas. QTL nustatomi įvertinant sąsajas 
tarp molekulinių žymenų ir tikslinių požymių prieš ir po rekombinacijos (tėvai- kryžminimai - 
palikuonys). Tikrinama ar rekombinacija atskyrė fenotipinį požymį ir molekulinį žymenį.  
 

 

 

2.1.27 pav. QTL nustatymo populiacijos sukūrimo principas.  
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1. Tėvų parinkimas: turintys norimus 
genus, kurie identifikuojami pagal 
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būti paveldimas)
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rekombinacija nutrauks 
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3. Palikuonys = QTL nustatymo populiacija:
palikuonių įvertinimas tikslu nustatyti kiek palikuonių 
turėjo ir fenotipinį požymį ir molekulinį žymenį =
sąsajos stiprumas (nuo 100-200 medelių)

Kiekviename etape medžiaga ir metodai parenkami taip kad maksimaliai palengvintų tikslo 
įgyvendinimą
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įgyvendinimą
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QTL nustatymo efektyvumas didžia dalimi priklauso nuo fenotipinio požymio. Požymių 

atrankos kriterijai: genų sąlygotumo kompleksiškumas (vienos ir kelių grupės susijusių genų) 

ir QTL nustatymo lengvumas; ekonominė vertė (QTL nustatymas duotų taikomąją naudą). 

Tikslinės miško medžių fenotipinių požymių grupės: (a) adaptaciniai požymiai (pvz. 

fenologija: ramybės būsena, sezoninio augimo pradžia ir pabaiga, ūglių medėjimas); (b)  

reprodukciniai požymiai (pvz. lytinė brada ir asimetrija, žydėjimo gausumas, vegetatyvinis 

dauginimas); (c) medienos kokybė (pvz. bazinis tankis, cheminės savybės, mikrofibrilių 

kampas); (d) atsparumas kenkėjams (galima panaudoti gausią ž.ū. kultūrų patirtį). Tokie 

požymiai kaip medžių aukštis ar produktyvumas yra kompleksiniai (keliolikos požymių 

grupių sąveikos išraiška), todėl efektyviau pradžioje nustatyti šių pirminių požymių QTL. 

Tinkamiausias požymis: sąlygojamas nedidelio genų skaičiaus; genų įtaka- nuo vidutinės iki 

stiprios; stipriai paveldimas (ribota aplinkos sąlygų įtaka). Tam, kad gauti heterozigotinius 

individus QTL tyrimams galima naudoti: (a) skritingų populiacijų palikuonis; du tolimos 

kilmės ir skirtingų adaptacinių požymių genotipų adaptacinių požymių lokusai bus 

polimorfiniai (skirtingi tam tikro geno aleliai), o dauguma jų palikuonių – heterozigotiniai; (b)  

rūšių hibridus; du artimų rūšių individai yra genetiškai skirtingi daugumoje lokusų, todėl jų 

palikuonys bus heterozigotiniai. Tikslinga naudoti stipriai tam tikroje rūšyje išreikštų 

požymių QTL identifikacijai (pvz. “pendula” genas Picea abies porūšyje ar Pinus contorta 

atsparumas šalčiui).  

 QTL nustatymo statistiniai metodai. Statistinių metodų tikslas nustatyti potencialaus 

QTL žymens ir požymio ryšio esmingumą ir QTL žymens įtaką fenotipinio požymio išraiškai. 

Reikia paversti DNR fragmentų buvimą gelyje į skaičius (0- nėra, 1- yra) ir suskirstyti 

palikuonių fenotipinių požymių vertes pagal kiekvieno fragmento buvimo ir nebuvimo klases 

(pagal žymenų genotipus). Kiekvienam DNR fragmentui (potencialiam žymeniui), reikia 

palyginti palikuonių fenotipinio požymio vidurkius tarp žymenų genotipų (t.y. nustatyti pvz. 

palikuonių aukščio skirtumus tarp  M1M1 ir M2M2 (kodominantinis žymuo) ar tarp turinčiu 

ir neturinčių M fragmento palikuonių (dominantinis žymuo) (2.1.27 pav.): (a) ANOVA, t-

testas, regresija (kodais išreikštų žymenų genotipų sąsaja su požymio fenotipu), (b) Chi-

kvadrato testas (kategoriniai kintamieji). Jei skirtumai esminiai- žymuo susijęs su atitinkamo 

požymio QTL; skirtumo tarp vidurkių esmingumas = žymens sąsajos su QTL stiprumo 

rodiklis. Jei yra daugiau nei vienas potencialus žymuo (žymenų polimorfizmas gelyje), 

naudojamas intervalų interpoliacijos (maksimalios tikimybės) metodas (Maximum 

Likelihood-Lander & Botstein, 1989), alternatyva Composite Interval Mapping (Linked 

markers-Zeng, 1993).  
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2.1.28 pav. QTL nustatymo statistinės analizės pavyzdys. Atliekami palikuonių DNR tyrimai: 
RFLP metodu nustatomas palikuonių RFLP genotipas (M1M1 ar M1M2); Lauko bandyme 
nustatomas palikuonių RFLP genotipų augimo pradžios laikas (fenotipas =QTL indikatorius). 
ANOVA pagalba lyginamas RFLP genotipų vidutinis augimo pradžios laikas: jei skirtumas 
esminis- M žymuo susijęs su augimo pradžios QTL; skirtumo esmingumas = sąsajos 
stiprumas. 
 

Kiekybinis požymis gali būti sąlygojamas keliolikos genų. Sudaromi genus žyminčių žymenų 

sąsajos su jų QTL žemėlapiai (sankibos grupių žemėlapiai kiekvienai žymenų kategorijai).  

Tam tikrų QTL žymenys išdėstomi žemėlapiuose, kur atstumas tarp dviejų žymenų  

išreiškiamas pagal tai kaip dažnai jie paveldimi vienoje sukibimo grupėje. Rekombinacijos 

tarp dviejų žymenų dažnis išreiškiamas centimorganais (cM) =  rekombinantinių genotipų 

(žymenys buvo  atskirti rekombinacijos metu) procentas. Vienoje sankibos grupėje esantys 

žymenys ~ atitinka vieną chromosomą. Nustačius QTL atliekamas QTL testavimas 

(tikrinimas). Kandidatinių genų identifikacija ir tai alternatyvių geno/QTL formų (alelių 

paieška). Jei testavimo bandymo metu QTL nebuvo pakartotinai gauti, priežastis gali būti per 

mažas QTL populiacijos dydis, todėl QTL nustatymui reikalingos didesnės palikuonių 

populiacijos (ypač mažos įtakos QTL nustatymui). Pageidautinas mažesnis požymių 

kompleksiškumas: pvz. vietoje aukščio vertinti fenologinius požymius ir fotosintetinį 

potencialą. Nepriklausomų tyrimų rezultatai turi būti įrašomi į bendrus tam tikrai rūšiai 

genolapius (palyginamieji genolapiai). Pavyzdys: Eucalyptus grandis- keli nepriklausomi 

tyrimai su skirtingomis šeimomis aptiko medienos bazinio tankio QTL homologinėse 

sankibos grupėse (Grattapagia ir kt. 1996, Verhaegen ir kt. 1997). 

 Miško medžių QTL identifikacijos rezultatai. Tiksliniai požymiai: adaptaciniai 

požymiai (fenologija, tolerancija šalčiui, sausrai); reprodukciniai požymiai (lytinė branda, 
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žydėjimo gausumas, lytinė asimetrija); atsparumas ligoms ir kenkėjams (tolerancija 

aliuminiui); medienos kokybė (bazinis tankis, stiebo suktumas, gravitaciniai požymiai, 

cheminės savybės (celiuliozės išeiga)); kiti požymiai (pvz. eglės “pendula” forma, lapų 

požymiai, stiebo tiesumas, H, D, šaknydamosi energija, dauginimosi gyvašakėmis geba). 

Rūšys (eilės tvarka): Eukaliptas, Populus gentis, pietinės pušys, P. eglė, p. pušis, pocūgė.    

Pagrinde naudotos selekcinių populiacijų rėmuose sukurtos sibų šeimos: atbuline seka nuo 

palikuonių link tėvų. Naudos žymenų sistemos pradedant nuo RAPD, RFLP, AFLP, SSR, 

dabartiniu metu: cDNA-AFLP, EST, SNP. Efektyvi tolimų populiacijų ir artimų rūšių 

hibridizacija. Pastaba: tokie požymiai kaip aukštis yra išvestiniai, kelių kitų kiekybinių 

požymių išdava, todėl efektyviau sumažinti požymį įtakojančių genų grupių skaičių 

(kompleksiškumą) ir ieškoti tiesioginių genų grupių QTL. 

Miško medžių QTL atradimo rezultatus galima sisteminti pagal tokius kriterijus: 

požymį sąlygojančių QTL skaičius ir QTL įtakos stiprumas (kiek QTL sąlygoja požymį ir 

kokia QTL įtaka požymio išraiškai?); įvairių požymių QTL išsidėstymas genome 

(chromosomose) (ar panašių požymių QTL yra netoli vienas kito?); QTL išraiškos stabilumas 

(ar pakartojus tyrimą su ta pačia medžiaga bus gauti tie patys QTL?). Požymio QTL skaičiaus 

ir įtakos tyrimų rezultatai: (a) nors teoriškai kiekybiniai požymiai sąlygojami daugelio geno, 

rastas stebėtinai mažas tam tikro požymio QTL skaičius (vidurkis 2,7 QTL per požymį); (b) 

QTL sąlygotas fenotipinio požymio kintamumo procentas vyravo nuo 4 iki 63 %= pagrinde 

rasta nedaug bet svarios įtakos QTL; (c) daugumai poligeninių požymių tokias išvadas sunku 

pritaikyti; priežastis sąlyginai mažos (<150) palikuonių QTL tyrimo  populiacijos (dėl aukštų 

DNR tyrimų kaštų) = buvo aptiktas mažesnis QTL skaičius nei iš tikrųjų bei jų įtaka 

fenotipiniams požymiams gauta didesnė nei iš tikrųjų; (d) todėl, galutinės išvados dėl QTL 

skaičiaus ir įtakos darytinos tik po  tolesnių QTL testavimo tyrimų. QTL išsidėstymo 

chromosomose tyrimų rezultatai: (principas- ta pati QTL nustatymo populiacija tiriama 

skirtingais žymenimis ir vertinami įvairūs fenotipiniai požymiai): (a) pagrinde, fenotipiškai 

susijusių požymių QTL buvo vienodose ar netolimose sankibos grupėse; (b) jei QTL įtaka 

vienoda, tai reiškia, kad vienas genas koduoja baltymą, kuris yra nors ir nevienodai, bet 

reikalingas abiem požymiams; (c) jei QTL įtaka skirtinga: du susiję genai ar kitą bet susijusį 

požymi sąlygojantys genai; (d) jei fenotipiškai nesusijusių požymių QTL buvo susiję- 

pleotropija- vienas genas įtakoja kelis požymius. 
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2.1 lent. Spygliuočių miško medžių rūšyse rasti QTL (tipiniai pavydžiai). 

Rūšis Požymis Kryžminimo schema 
(palikuonių sk.) 

Žymenų 
sistema 

Referencija 

Pinus elliottii aliuminio tolerancija F1 (186) RAPD Kubisiak ir kt. (1999) 
Pinus palustris 
x eliotti 

sėjinuko aukštis F1 (72) RAPD Kubisiak ir kt. (1997b) 

Pinus pinaster megagametofito svoris; sėklų dygimo laikas, 
sėjinuko aukštis 

F2 savidulka (120) RAPD Plomion ir kt. (1996a) 

Pinus radiata kankorėžių skaičius; šakų kokybė, stiebo skersmuo F1 (134) RAPD Emebiri ir kt. (1997) 
 medienos bazinis tankis F1 kraštutinių genotipų 

atranka 
RFLP, SSR Devey ir kt. 2004 

Pinus teada medienos tankis; vėlyvos medienos procentas, 
mikrofibrilių kampas, ląstelės sieneles cheminė 
sudėtis 

F2 (172) RAPD, RFLP Groover ir kt. (1994), 
Knott ir kt. (1997), 
Brown ir kt. (2003) 

 cheminės medienos savybės F2 (172) RFLP Neatle ir kt. 1997 
 Skersmuo, aukštis  F2(172) RFLP, RAPD Kaja ir kt. 1999 
Pseudotsuga 
menziesii 

adaptaciniai požymiai  F2 (205) RFLP, RAPD Neatle ir kt. 1997 

Picea abies pedula forma; genotipų DNR mišiniai RAPD Lehner ir kt. (1995) 
 aurea forma (geltoni sprogstantys ūgliai) ankstyva 

lytinė branda 
F1 (73) EST, AFLP, 

SSR 
Achere ir kt. (2004) 

 medienos bazinis tankis įvairios šeimos ir 
genotipų DNR mišiniai 

AFLP, SCAR Markussen ir kt. (2004) 

Pinus sylvestris Ūglių lignifikacijos laipsnis, sėjinukų aukštis, 
augimo pabaigos laikas 

F1 (108) pietinis x 
šiaurinis 

RAPD  Yazdani ir kt. (2003) 

 Aukštis, skersmuo, ūglių lignifikacijos laipsnis, šakų 
kampas,   

F1 (95) AFLP Lerceteu ir kt. 2000 

     
 

QTL išraiškos stabilumo tyrimų rezultatai: (1)  QTL aptikimas ir išreikštumas priklauso nuo 

laiko, aplinkos ir genetinių faktorių; laiko faktoriai: genai įjungiami tam tikrame medžių 

ontogenezės etape (pvz. lytinės branda); aplinkos faktoriai: aplinka inicijuoja tam tikrų genų 

įjungimą (pvz. pumpurų ramybės būsena ar sezoninio augimo pradžia); genetiniai faktoriai: 

kai kurie QTL būdingi tik tam tikrai šeimai; todėl vertingiausia QTL aptikti keliose šeimose; 

(2) stiprios įtakos QTL greičiausiai yra genai įjungėjai, priimantys aplinkos signalus ir 

inicijuojantys kitų genų grupių veiklą (pvz. sezoniniai medžių fiziologinės būsenos pokyčiai). 

Didesnis QTL stabilumas rastas adaptaciniams požymiams (priežastis= aukštesnis 

paveldimumas) ir rezistentiškumo kenkėjams požymiams (mažesnis kompleksiškumas). 

 

2.2 Genomų sekvenavimas, genų identifikacija ir genolapiai.  

Tam tikros augalų rūšies genomo sekvenavimas tai genomą sudarančios DNR bazių 

porų sekos nustatymas. Sanger DNR sekvenavimo metodo principas yra toks: sekvenuojama 

DNR molekulė yra pagausinama PGR būdu, panaudojant žymėtus pradmenis ir specialius 

nukleotidų analogus – dideoksinukleotidus, kurių dėka kiekvienas pagausintas fragmentas 

baigiasi specifiniu nukleotidu (G, T, A ar C) ir yra atskiriamas elektroforezės pagalba 

priklausomai nuo savo ilgio (2.18 pav.). Pirmame etape sekvenuojama DNR molekulė 

pagausinama, naujos DNR grandinės sintezei kartu su nukleotidais naudojant jų dideoksi 

analogus - dideoksinukleotidus (ddG, ddT, ddA, ddC), kurie nutraukia naujos grandinės 

 43



sintezę esant jų analogams. Amplifikacija atliekama 4 skirtingose mėgintuvėliuose, 

kiekviename jų naudojant 4 skirtingus dideoksinukleotidus. Tokiu būdu gaunami skirtingo 

ilgio DNR fragmentai, turintys skirtingus nukleotidus DNR atkarpų gale. Elektroforezės metu 

ddG, ddT, ddA, ddC amplifikuoti fragmentai dedami į skirtingus takelius. Elektroforezės 

skalė žymi fragmentų ilgį. Po elektroforezės, pagal kiekvieno fragmento su žinomo galiniu 

nukleotidu ilgį, nustatoma šio nukleoido vieta sekvenuojamoje DNR molekulėje. Naujesni 

efektyvesni sekvenavimo metodai tokie kaip automatinės fluorescencijos (švytėjimo) metodas 

DNR naudojai sintezę nutraukiančius dideoksinuokleotidus su švytinčiomis molekulėmis, 

kurių spalva priklauso nuo bazės ATG ar C. Elektroforezėje amplifikuoti DNR pavyzdžiai 

leidžiami viename takelyje, nuskaitomi lazerio ir automatiškai apdorojami kompiuterio. 

Sekvenuojant, yra patogu patalpinti DNR į bakterijų plazmides, kurios tarnauja kaip 

“bibliotekos”. Prireikus  

 

 

2. 1.29 pav. Vienas pirmųjų Sanger DNR sekvenavimo metodų (pav. pagal Rančelis 2000). 

 

norima DNR atkarpa gali būti susintetinam specifinių šiai atkarpai molekulinių žymenų 

pagalba (2.1.29 pav. 1 dalis).  

Pagrindinės genomo sekvenavimo strategijos skirstomos į (a) hierarchinę arba klonų 

gretinimo (angl. Clone by clone), (b) hierarchinės strategijos atmainą ‘žingsniavimą’ (angl. 

walking) ir (c) viso genomo sekvenavimą iš karto. Hierarchinę arba klonų gretinimo 

sekvenavimo strategijos principai yra tokie: DNR skaidymas į daugybę pakankamai ilgų 
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segmentų ir didelės bakterijų klonų kolekcijos sudarymas; DNR fragmentų sudėliojimas į 

fizinius genolapius; minimalaus fragmentų persidengimo varianto suradimas; kiekvieno 

varianto klono sekvenavimas su ‘Shotgun’; fragmentų apjungimas kaimynystės principu į 

klonų gretinius (angl. contig); visų fragmentų sujungimas į vientisą seką. Šis būdas 

panaudotas mielių, kirmėlių, žmogaus, žiurkės genomų sekvenavimui. “Žingsniavimo’ 

sekvenavimo strategijos principai (kai nesudaromi fiziniai genolapiai): DNR skaidoma į 

daugybę pakankamai ilgų segmentų ir perteklinės bakterijos klonų kolekcijos sudarymas; 

sekvenavimas kiekvieno klono, pirmiausia parinkus keletą kertinių klonų (angl. seed clones); 

vientisos sekos konstravimas vis pridedant sekvenuotus prie jau esamų; tokiu būdu 

sekvenuotas ryžio genomas. Viso genomo sekvenavimas iš karto išvengia genolapių 

sudarymo. Šis būdas taikytas sekvenuojant drozofilos, žmogaus, pelės, žiurkės, šuns 

genomus. 

 

2.1.30 pav. Genomų dydis nėra proporcingas organizmų evoliuciniam lygmeniui. 

 

Naujai įsitvirtinantys sekvenavimo metodai. Pirosekvenavimas (angl. pyrosequencing) 

- tai kiekybinis metodas (analizuojamos gautos pirogramos), paremtas enzimų panaudojimu, 

kurį galima taikyti iškart visai DNR. Šis metodas yra pigus ir greitas bei pasižymi trumpų 

DNR atkarpų analize. Tai pat perspektyvus sekvenavimas panaudojant nanoporą (našumas - 

100 mln. bp per 1 dieną) (www.ist.temple.edu/~vucetic/ cis595spring2003/) 
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Sekvenavimo rezultatai. Eukariotų genomai turi santykinai mažai koduojančių sričių. 

Eukariotų genomus didžiąja dalimi sudaro kartotinės sekos. 2006 m. publikuoti pilni 528 

genomai; prokariotų vykstantys genomų dekodavimai- 1148; eukariotų vykstantys genomų 

dekodavimai- 720 (www.genomesonline.org). Genomų dydis nėra proporcingas organizmų 

evoliuciniam lygmeniui (2.19 pav). Kai kurie duomenys apie sekvenuotus genomus pateikti 

2.2 lentelėje. Augalų genomai skiriasi dydžiu, ploidiškumu ir chromosomų skaičiumi: 

Arabidopsis- 125.000 Kb; Bananas (Musa)- 873.000 Kb; Lilium- 50.000.000 Kb. Iki 2007 m 

vasaros pilnai sekvenuoti augalų genomai: Arabidopsis thaliana (Thale Cress, 2000-12-14); 

Oryza sativa L. ssp. indica (ryžiai), 2002-04-05; Cyanidioschyzon Merolae (raudonieji 

dumbliai, anf. Red Alga) 2004 –04-08; Oryza sativa ssp. japonica (ryžiai), 2005-08-11. 

Ostreococcus tauri (Green Alga) 2006-08-01; Populus balsamifera trichocarpa (Balsam 

Poplar) 2006-09-15; Ostreococcus lucimarinus (Green Alga) 2007-05-03.  

 

2.2 lent. Kai kurie duomenys apie sekvenuotus genomus. 

2 3200 4.7 mln. bp Escherichia coli 
(bakterija) 

32 6300 12 mln. bp Saccharomyces 
cerevisiae (mielės) 

12 19,100 97 mln. bp Caenorhabditis 
Elegans 
( li ji ki ėlė)

10 25,500 125 mln. bp Arabidopsis thaliana 
(baltažiedis vairenis) 

8 13,600 180 mln. bp Drosophila 
melanogaster (vaisinė 

24 ~40,000 450 mln. bp Oryza sativa L. 
(ryžis) 

40 ~30,000 2500 mln. bp Mus musculus 
(pelė) 

42 ~30,000 2,750 mln. bp Rattus norvegicus 
(žiurkė) 

46 ~30,000 3,164 mln. bp Homo sapiens 
(žmogus) 

Chromosomų 
skaičius (2n) 

Apytikslis 
genų 

Dydis, bazinės 
poros 

Organizmas 

 

Nustačius genomo nukleotido sekas, sekantis svarbus uždavinys yra jų identifikavimas 

(anotacija). Genomo anotacija ar išaiškinimas – tai genus atitinkančių DNR sekų 
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identifikavimas, siekiant atsakyti į klausimus: kiek genų yra ir tam tikrose genomo vietose, 

kokius baltymus jie koduoja, kokie yra reguliaciniai mechanizmai ir sąveikos schemos. Tai 

pagrinde atliekama bioinformatikos technologijų pagalba, lyginant nežinomas sekas su 

žinomų funkcijų DNR sekomis: universalios genų pradžios (pvz. ATG kodonas ar TATA 

seka) ir pabaigos (pvz. TAG, TGA kodonai) nukleotidų sekos, ribosominės kilpos, kartotinė 

sekos; atsitiktinai išsidėstę nukleotidai būdingi introninėms geno dalims. Kiti genų 

identifikavimo metodai grindžiami homologija su jau žinomais genais (naudojant 

kompiuterines programas, pvz. GenomeScan kompiuterinė programa): (a) zooblotingas, kai 

hibridizuojant naujai nustatyto vienos rūšies geno DNR sekas su žinomais kitų rūšių genais, 

galima identifikuoti tų genų analogus; (b) CpG (C einančio po G) salelės, kurių buvimas 

nustatytose DNR sekose padeda rasti visą geną; šios salelės labiau būdingos bendriniams 

(angl. housekeeping) genams, pvz., tokiems, kurie koduoja ląstelės energetikai būtinus 

baltymus; (c) egzono įterpimas (angl. exon trapping) paremtas žiniomis apie tam tikras 

nukleotidų sekas eukariotų genuose žyminčias introno pradžią ir pabaigą. Jei gautos mDNR 

ilgis pasikeičia, vadinasi svetimos DNR egzonas buvo atpažintas ir prijungtas. Galima ir 

tiesioginė genų paieška pasinaudojant jau žinomų genų EST žymenimis. Idėja grindžiama tuo, 

kad identiškos sekos atlieka panašų vaidmenį ir kituose genomuose. Specialios kompiuterinės 

programos padeda identifikuoti genus pagal nukleotidų sekų išreikštumą (BLAST, FASTA, 

TBLASTN). 

Genų išraiškos (ekspresijos) analizė tai pagrindinis metodas identifikuojant tam tikrus 

požymius kontroliuojančius genus. Genų ekspresija tirti pasirenkamos dvi strategijos (a) 

tradicinė biologija: ieškoma genų, kurie skirtingai pasireiškia tam tikros aplinkos sąlygose 

(dažniausiai atsaku į stresą) bei tiria šių genų funkcijas ir nustato tiriamo geno sąveiką su 

kitais genais, pvz. vieno genotipo kopijos auginamos skirtingomis sąlygomis, iš atitinkamų 

audinių izoliuojama iRNR ir lyginama su kontrolės iRNR, skirtingai išreikšta iRNR gali būti 

ieškomų genų produktas; atliekama homologinių sekų paieška duomenų bazėse (2.1.31 pav.); 

(b) tyrimai paremti mikrogardelių (jau žinomų genų žymenų bibliotekų) principu: galima 

masinė paralelinė genų ekspresijos analizė; nedidelį genomą galima tirti visą iškart; nustato ne 

tik atskirus besiskiriančius genus, bet ir besiskiriančias genų grupes; analizė parodo 

santykinio ekspresijos lygio skirtumus; analizuoti galima ne tik atskirą molekulę, bet ir jų 

kompleksus; efektyvi funkcinė genų analizė; galima identifikuoti reguliacinius ir ląstelių 

procesus. 
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2.1.31 pav. Genų išraiškos analizės principas simuliuojant stresą: medis kloduojamas ir jo 
kopijos bandomos normaliuose ir streso sąlygose; iš atitinkamų audinių išskiriam iRNR, iš jos 
sintetinama cDNR ir tiriami skirtumai tarp cDNR- streso atsakui specifinė cDNR gali būti 
atsakingų genų kopija.  

 

 Genų, QTL ir jų molekulinių žymenų identifikacijos tyrimų rezultatai pažymimi 

genolapiuose. Genolapiai būna fiziniai, kur atitinkamose chromosomose pažymėtos genų, 

QTL ar jų žymenų vietos (lokusai) ir santykiniai (sankibos grupių), kur atstumas tarp genų 

žymimas rekombinacijų tarp jų dažniu (matuojamu morganais). Genolapiai pagrinde sudaryti 

šioms miško medžių gentims ir rūšims: (a) Populus (Cervera et al. 2001; Yin et al. 2002) P. 

deltoides, P. nigra ir P. trichocarpa); (b) Picea (Plomion 2000), P. abies, P. glauca ir P. 

mariana; (c) Pinus (Kubisiak et al. 1995; Plomion 2000) including P. brutia, P. edulis, P. 

elliottii, P. palustris P. pinaster, P. radiata, P. strobus, P. sylvestris ir P. thunbergii ir (d) kitos 

rūšys Plomion 2000; Butcher et al. 2002; www.pierroton.inra.fr/genetics/Quercus; Acacia 

mangium, Cryptomeria japonica, Larix leptolepis, Pseudotsuga menziesii, Quercus robur and 

Taxus brevifolia (FAO 2004). Genolapių lyginimas (angl. comparative mapping) gali būti 

panaudotas giminingų rūšių bendrų arba konsensuso genolapių sudarymui, taip pat QTL vietų 

nustatymui bei evoliucijos tyrimams, surandant genominius pokyčius. Mikrosatelitų žymenys 

yra tinkami šiems tikslams pasiekti, nes jie yra kodominantiniai, būdingi tik tam tikram 

lokusui, polimorfiški, tolygiai išsidėstę visame genome, o taip pat gali būti bendrai taikomi 

genetiškai artimoms rūšims tirti. Pagal FAO (2004) genomikos tyrimai pagrinde sutelkti į 

tokia medžių gentis: Pinus (32 %), Populus (18 %), Eucalyptus (12 %) ir Picea (9 %). 

Svarbiausi požymiai: medienos savybės per lignino kiekio reguliavimą (57%), atsparumas 
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sausros ir šalčio stresui (20%), genetinės įvairovės nustatymas (8%), augimo greitis (6%), 

žydėjimo biologija (5%) ir atsparumas biotiniams veiksniams (4).  

 

2.3 Bioinformatika  

Bioinformatika tai informacinių technologijų taikymas biologinės informacijos 

saugojimui, tvarkymui ir analizei (naudojimui). Biologinė informacija tai DNR ir RNR 

nukleotidų sekos (cDNR, genai, sekvenuoti genomai, molekuliniai žymenys), genolapiai, 

koduojamų baltymų charakteristika, mokslinių tyrimų rezultatai. Informacinės technologijos 

tai duomenų masyvų tvarkymas, analizė ir rezultatų pateikimas kompiuterinių programų 

pagalba. Biologinės informaciją srautai taip padidėjo, kad jų analizė galima vadinti duomenų 

kasyklomis (ang. data mining). Brangiai kainuojančių biotechnologijos tyrimų efektyvumas 

priklauso nuo spartaus tyrimų rezultatų informacijos praeinamumo (kam tirti ar sekvenuoti 

DNR jei tikslinės nukleotidų sekos jau yra žinomos). Biotechnologija sparčiai besivystanti 

kryptis: pasaulyje dirba tūkstančiai mokslininkų grupių ir produkuoja gausybę informacijos. 

Reikia “sujungti” visų mokslininkų kompiuterius į vieną tinklą ir šį tinka tinkamai tvarkyti ir 

suprantamai pateikti informaciją. DNR sekų duomenų masyvai yra per dideli, kad efektyviai 

juos analizuoti “rankiniu” būdu (pavyzdys: DNR sekos atitikimo paieška žinomų genų DNR 

sekų duomenų bazėse). Duomenų masyvai talpinami į genetines duomenų bazes (pagrinde 

DNR sekos) sparčiai didėja tokiu lygmeniu kad yra poreikis specialiai šios informacijos 

tvarkymui paruoštų specialistų – bioinformatikų bei specialių informacijos tvarkymo 

priemonių (duomenų bazių ir e-programų) specialiai pritaikytų bioinformacijos tvarkymui ir 

analizei. Bioinformatika suderina tokius komponentus kaip: (a) kompiuterinės analizės 

metodai (paieškos varikliai, analizės programos); nemaži duomenų masyvai yra nemokami ir 

laisvai prieinami per Internetą, tai ypač patogu nedidelio biudžeto centrams, kurie gali atlikti 

komiuterines genų sekų analizes ir atrasti naujus genus; (b) duomenų bazės: DNR, RNR sekos 

(sekvenuoti genomai, žymenys ir pan.); baltymų amino rūgščių sekos (virš 120 000 baltymų); 

baltymų molekulinė struktūra (virš 20 0000 baltymų erdvinė struktūra). 

Pagrindinės bioinformatikos kryptys: (a) genomų sekų analizė: sekvenuotų genomų 

sekos, cDNR sekos, EST, SNP žymenų sistemų sekos: QTL ir genų paieškos tyrimai; (b) 

molekulinis modeliavimas: kompiuterinė baltymų sudėties ir erdvinės struktūros prognoze 

pagal nukleotidų sekas; (c) filogenija ir evoliucija: informacija apie rūšių ir populiacijų 

evoliuciją pagal genų sekų panašumus; (d) statistinė biologija: biologinės informacijos 

apdorojimo ir analizės e-priemonių ir statistinių metodų kūrimas ir vystymas. 
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Genomų sekų analizės tikslas yra gausių DNR ir RNR sekų informacijos sisteminimas 

genominių žemėlapių pagalba ir analizė specialiomis kompiuterinėmis programomis. 

Kompiuterizuoti interaktyvūs genominiai žemėlapiai tai atitinkamai susisteminti nukleotidų 

sekų rinkiniai paversti į elektroninį interaktyvų formatą. Genominiai žemėlapiai tai efektyvus 

įrankis genų, genominių sekų, išreikštų sekų (cDNR) ar molekulinių žymenų sankibos grupių 

paieškai ir palyginimui (panašu į elektrinines knygų bibliotekas). Pavyzdžiai: Ar tiriamas 

genas yra kitos rūšies genome, kada išreikštas? Kaip homologinių sekų genai išsidėstę 

chromosomose ir kokia tvarka? Su kokio žinomo geno sekomis, tyrimuose išreikšto geno 

sekos buvo panašios? Kokius pasigaminti PCR pradus, kad efektyviau aptikti genetinę 

variaciją norimame požymyje? Kaip atskirti koduojamas ir nekoduojamas sekvenuoto 

genomo dalis?. Koduojamų sekų nustatymui naudojamos kompiuterines programos ir kodono 

pirmumo principas taikomas sekvenuotų genomų tolesnėje analizėje. Žinant tam tikra medžio 

biocheminėje sudėtyje gausaus baltymo pagrindinę amino rūgštį, kompiuterio pagalba galima 

ieškoti DNR atkarpų, kuriuose vyrauja šią amino rūgštį koduojantis tripletas (kodonas, pvz. 

CUG) (2.1.32 pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.32 pav. Genų paieška DNR sekose. Analizės metu, tiksliniam kodonui suteikiamas 
pirmumas ir pagal kodono pasikartojimo dažnį apskaičiuojant kodono pirmumo rodiklis, kuris 
identifikuojamas kaip intronas ir baltymą koduojančio geno dalis. 
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Filogenija tai biologijos šaka tirianti asociacijas tarp įvairių organizmų (genčių , rūšių, 

porūšių ir pan.). Šios disciplinos tikslas yra homologinių (panašių) genų sekų paieška tarp 

organizmų, genčių ir rūšių Bendrų vystymasis sąsajų tarp įvairių rūšių nustatymas (principas: 

panašios rūšys turi panašesnes baltymų amino rūgščių ar DNR nukleotidų sekas). Baltymai, 

kurių pirminė struktūra panaši tarp rūšių, sudaro baltymų šeimas, o erdvinė struktūra- 

“blokus”. Mokslininkai rekonstruoja evoliucinius ryšius tarp rūšių ir nustato kada paskutinį 

kartą lyginamos rūšys turėjo bendrus tėvus. 

Molekulinio modeliavimo tikslas- kompiuterinė baltymų sudėties ir erdvinės (3-D) 

struktūros prognoze pagal nukleotidų sekas (viena iš proteomikos dalių). Puiki išeitis jei 

neįmanoma atlikti gana brangių baltymų struktūros nustatymo metodų rentgeno 

kristalografijos pagalba.  Baltymų sekos aprašomas raidėmis (kiekviena aminorūgštis- raidė 

(viso 20 raidžių). Pagrindiniai 4 etapai: (a) rasti žinomos erdvinės struktūros baltymus, kurių 

aminorūgščių sekos panašios į tiriamo baltymo sekas; (b) palyginti abiejų baltymų sekas 

tikslu nustatyti identiškas dalis, kurios bus naudojamos kaip jungčių pavydžiai modeliavimui, 

(c) sudaryti tiriamo baltymo erdvinį modelį pagal jungčių pavydžius; (d) išbandyti erdvinį 

modelį pagal eilę testavimo kriterijų. 

Statistinės biologijos tikslas biologinių duomenų analizės ir interpretacijos priemonių 

kūrimas. Priemonės, kurios įgalina efektyvų priėjimą prie duomenų masyvų, jų tvarkymą ir 

naudojimą (pagrinde, duomenų bazių programos, glaustame, naudojimui internete 

tinkančiame formate). Kūrimas naujų algoritmų (matematinių formulių) ir rodiklių, kurie 

padėtų kompleksinių duomenų masyvų analizėje (pvz. DNR sekų asociacijų tyrimai, baltymų 

struktūros modeliai ir baltymų grupavimas pagal jų panašumą. Pavyzdys- BLAST duomenų 

bazė internete. BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) tai specialiai sekų palyginimui 

duomenų bazėse skirta programa. BLAST viena iš pagrindinių nemokamų sekų palyginimo 

programų ir yra laisvai prieinama Internete (pvz. NCBI www puslapis). 

Pagrindinės miško medžių biologinės informacinės sistemos (Duomenys apie DNR 

RNR ir baltymų sekas, “On-line” analizės programos (pvz. BLAST)): NCBI (JAV 

nacionalinis biotechnologinės informacijos centras); EMBL (Europos molekulinės biologijos 

laboratorija) (http://www.embl.org/ ) ir EBI (Europos bioinformatikos institutas 

http://www.ebi.ac.uk/); miško medžiai: pagrinde TreeGenes informacinė sistema (Dendrome 

projektas, JAV). (http://dendrome.ucdavis.edu). 

Genomika yra labiausiai besivystančios sritys miško biotechnologijoje. Tikėtina, kad 

visas genomas ar didžioji dalis išreikštų genų sekų bus artimiausiu metu gauta, be Populus 

trichocarpa, dar bent 2 miško medžių rūšims – tai Pinus taeda ir Eucalyptus globulus. Tada 
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dar labiau suintensyvės funkcinės genomikos vaidmuo (mikrogardelių taikymas, modelinių 

medžių rūšių lyginimas su tiriamomis, genetinių modifikacijų tyrimai). Didelės EST 

bibliotekos bus naudojamos kandidatinių genų tyrimuose, ypač padaugėjus modelinių medžių 

rūšių su pilnais fiziniais ir genetiniais genolapiais. Lyginamoji genomika ir jos taikymas gali 

pasiekti ne tik rūšies, genties, bet net ir šeimos lygį. Kartu su fundamentaliaisiais tyrimais 

išaugs ir taikomųjų tyrimų apimtys. Kartu su tradicine medžių selekcija bus taikomi 

siejamosios (angl. association) genetikos metodai, identifikuojant norimus genų alelius. Vis 

daugiau genų bus identifikuojama genetinių modifikacijų tyrimuose. 

 

3 Miško medžių epigenetika 

3.1 Epigenetikos samprata  

Epigenetika studijuoja paveldimus genų funkcijos pokyčius nesusijusius su branduolio 

DNR nukleotidų sekų pokyčiais. Epigenetinis efektas reguliuoja genų veikimą ir yra susijęs 

su paveldimais, tačiau potencialiai grįžtamais, genų raiškos, bet ne pačios DNR sekos 

pokyčiais. Epigenetinis efektas reguliuoja genų veikimą ir yra susijęs su paveldimais, tačiau 

potencialiai grįžtamais, genų raiškos, bet ne pačios DNR sekos pokyčiais. To paties geno 

skirtingi epigenetiškai reguliuojami aleliai vadinami epialeliais. Pavyzdžiui, kad genas būtų 

aktyvus, t.y. vyktų geno transkripcija (nuskaitymas), reikia atlaisvinti DNR grandinę nuo 

histonų oktamerų nukleksomoje. Epigenetiniai pokyčiai gali kontroliuoti histonų ir DNR 

sąveiką nukleosomoje. Be to, ilgalaikis geno užtildymas ar aktyvacija (individo adaptyvumo 

padidinimas) gali būti hipotetiniai žymenys tolesnei DNR mutacijai DNR replikacijos mitozės 

ar mejozės metu. Tai nauja ir perspektyvi tyrimų sytis, kadangi epigenetinio kintamumo 

įtakos ribos laukinių augalų fenotipiniams požymiams, populiacijų struktūrai ir adaptyvumui 

dar nėra žinomos. Epigenetiniai pokyčiai ypač tinkami tokių stacionarių biologinių sistemų 

kaip miško medžių evoliucijai. Epigenetinės modifikacijos gali pasireikšti aplinkos stresorių 

poveikyje (pvz. dėl poliploidizacijo, ar audinių pakenkimų); virusų, mobilių elementų 

mutagenų sukeltų DNR  pakitimų neutralizacijoje, transgenų (GMO) nutildyme; tolimoje 

hibridizacijoje (branduolėlio dominavimas), apomiksės prevencijoje (genomo imprintingas); 

in vitro dauginime (somakloninis kintamumas). Medžių sezoninio augimo ciklas bei 

ontogenezinis ciklas tai pat nemaža dalimi lemiamas epigenetikos. Išskiriami trys pagrindiniai 

augalų epigenetinio genų reguliavimo mechanizmai: (a) chromatino struktūros pokyčiai dėl 

histonų modifikacijos; (b) tiesioginis DNR metilinimas; (c) mikroRNR (interferencinė RNR) 

(3.1 pav.). 
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3.1 pav. Epigenetinės kontrolė sir genų ekspresijos lygmenys: kokiu ekspresijos etapo metu 
gali įvykti jų veiklos laikinas slopinimas ar užtildymas (ekspresijos kontrolė) ir ilgalaikis 
išjungimas (epigenetinis pokytis). Branduolyje: histonų modifikacija ir DNR promotorių 
metilinimas, citoplazmoje interfercinės (trikdančios) RNR (iRNR ) veikla. 
 
 

3.2. Chromatino modifikacija ir histonų kodas. 

Chromatino permodeliavimas siejamas su nukleosomų padėties pokyčiais, dėl kurio 

vyksta chromatino permodeliavimas DNR topologijos ir jos prieinamumo reguliaciniams 

baltymams pokyčiai (stipriai kompaktuotas chromatinas vadinamas heterochromatinu). 

Tam, kad vyktų geno transkripcija (t.y. transkripcijos faktoriai ir RNR polimerazė galėtų 

prisijungti prie genų promotorių), reikia, kad DNR grandinė būtų atpalaiduota nuo 

vandenilinių jungčių su histonais, kurie turi specifines iš aminorūgščių polimerų sudarytas  

“uodegas” vadinamas N-uodegomis (3.1 pav.). Šių uodegų cheminė modifikacija turi esminę 

įtaką chromatino koncentracijai ir tu būdu įtakuoti genų ekspresiją (3.2 pav.) 
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3.1 pav. Histonai kontroliuoja chromatino kompaktiškumo lygmenis. 

 

 

3.2 Aktyvus (viršuje kairėje) ir neaktyvus –kondensuotas (kairėje) chromatinas ir histonų 
uodegos modifikacijos pavyzdys: prie tam tikrų aminorūgščių prisijungusios molekulės. 
Būtent šių uodeguos esančių aminorūgščių satelitinių junginių modifikacijos turi esminę įtaką 
DNR transkipcijos prieinamumui.    . 
 

Pavyzdžiui, histono Nr.3 (nukleosomą sudaro 4 poros histonų) N-uodegos lizino-9 (skaičius 

reiškia amino rūgšties poziciją uodegoje) metilinimas sukelia kondensavimą į 

heterochromatiną (genų užtildymas dėl kompaktinės chromatinio būsenos), o lizino-14 

acetilinimas susijęs su genų aktyvacija. Nukleosomą sudaro (1) baltymų šerdis, sudaryta iš  8 

histonų molekulių (histonai tai baltymai, priskiriami globulinams, 8 histonų molekulės 

nukleosomos šerdyje sudaro oktamerą: histonų žymėjimas: H2A, H2B, H3, H4), (2) DNR 
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grandinės 2 vijomis apsuka nukleosomą   ir (3) DNR nukleosomos vijas fiksuojančio H1 

histono (3.3 pav.). Nukleosoma gali būti atskirta nuo nukleosomas siejančios DNR (linker 

DNR) degraduojant ją DNR nukleazių pagalba, kurios suskaido (degraduoja) laisvą DNR, bet 

neliečia DNR, kuri stipriai apvyniota aplink nukleosomos šerdį (tyrimais nustatyta, kad aplink 

nukleosomą apvyniotos DNR ilgis 146 bp. 

 

3.3 pav. Nukleosomos sandara. 

 

Histonų uodegos įtakoja 30 nm chromatino siūlo (2-jų nukleosomų eilių siūlas- 

paskutinis chromatino kompaktacijos lygmuo) formavimąsi: (a) N-uodegos gali “supakuoti” 

nukleosomas į chromatino siūlus (b) net ir esant kompaktiškai chromatino būsenai, N-

uodegos gali “laisvai” judėti, tokiu būdu būti tinkama priemonė įvairių signalų perdavimui. 

Įvairios molekulės prisijungę prie N-uodegas sudarančių amino rūgščių gali sumažinti arba 

padidinti DNR prieinamumą transkripcijai (3.4 pav.). Šios molekulės jungiasi prie histono 

aminorūgščių kovalentinėmis jungtimis ir ar egzistuoja specifinė jų prisijungimo sistema, 

 

vadinam histonų kodu (žr. žemiau). 

.3 pav. (a) Scheminis nukleosomos pavaizdavimas: histonai, jų uodegos ir DNR (b)   

s 
su 

3
kiekvieno histono N-uodegos turi specifines aminorūgščių kombinacijas, kurios sudaro 
galimybę specifinėms jungtims tam reikalingose vietose. Įvairių molekulių prisijungima
šioms jungtims jautriose vietose gali trukdyti ar atvirkščia skatinti DNR grandinės sąsajas 
nukleosomos histonais (pav. iš Molecular.biology of the cell).   
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Histonai sintetinami citosolyje (ląstelės terpė tarp branduolio ir sienelių), pakuojami į 

nukleosomas ir transportuojami į branduolį. Mus dominančios N-uodegų modifikacijos

branduolyje po histonų jungimosi į nukleosomas. Tai atlieka specialūs branduolyje esantys 

enzimai: pvz. acitiltransferazės (acetilinimas), deacetilzės (acetilo grupių pašalinimas). 

Histonų N-uodegų modifikacijos pirmiausia veikia (a) 30-np chromatinio siūlo ir tolesnį

chromatino pakavimą, (b) kontroliuoja atrakciją specialių baltymų kompleksų prie atitink

paruošotos chromatino atkarpos: priklausomai nuo tikslios N-uodegų modifikacijos, šie 

baltymų kompleksai gali (1) toliau tęsti DNR ir nukleosomų atskyrimą taip skatinami gen

aktyvumą ar (2) atvirkščiai skatinti jų pakavimą į heterochromatiną (žr. pav. sekančioje 

slaidėje). 

 vyksta 

 

amai 

ų 

Pagrindiniai histonų N-uodegų kovalentinių modifikacijų tipai yra tokie:  (a) 

Acetilinimas (Ac): prie aminorūgšties lizino prisijungia acetilo grupės molekulė; taip 

sumažėja histonų teigiamas krūvis, jie praranda giminingumą DNR ir tokiu būdu skati

transkripcija; Hipoacetilinimas slopina genų raišką, nes chromatinas iš euchromatino virsta 

heterochromatnu (stipriai kondensuotu); dažnai histonų acetilinimas per genų ekspresiją 

reguliuoja augalo vystymosi stadijas; (b) Metilinimas (Me): prie lizino prisijungia metilo 

grupės molekulė. Poveikis- kondensavimas į heterochromatiną ir genų tildymas; (c) 

Fosforilinimas (P): prie serino prisijungia fosforų junginių grupės. Funkcija panaši ka

genų ekspresijos kontrolė; (d) Ubikvitininimas: ubikvitinas tai santykinai didesnė 76 

aminorūgščių dydžio baltymo molekulė, jos funkcija tyrimo stadijoje.    

nama 

ip Ac- 

Histonų kodas – tai histonų funkcinių dalių cheminės modifikacijos sistema, skirta 

genų fu ). 

 

nkcijos reguliavimui (analogiška genetiniam kodui, lemiančiam baltymus) (3.5 pav.

Galima tam tikra modifikacijų kombinacija, turinti specifinę reikšmę chromatino struktūrai ir 

nukleosomos bei DNR tarpusavio sąveikai. Žinoma tik kelių šių kombinacijų funkcija (dalis 

histonų kodo). Pvz. prisijungus metilo grupei prie H3 lizinio Nr.9, nukleosoma atpažįstama 

baltymų grupės, kondensuojančios chromatiną į heterochromatiną. Kai kurios modifikacijos 

yra susiję, pvz. H3 vietos Nr.9 metilinimas blokuoja H3 vietos Nr.10 fosforilinimą ir 

atvirkščiai. 
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3.5 pav. Histonų ės 
odifikacijos, kurių reikšmė pateikiam apačioje. Histonų N-uodegų modifikacijos turinčios 
ą genų aktyvumui: Me-metilo, Ac-acetilo, P- fosfatų grupės, U- ubikvitinas. Skaičius 

arodo amino rūgšties vietą (skaičiuojant nuo N-galo); raidė žymi tam tikrą amino rūgštį 
š 

inė DNR molekulės modifikacija, kurios metu metilo grupė 

(CH3) prijungiama nukleotido citozino aromatiniame žiede (bazėje), kas sukelia geno 

i žymimi CpG, CpCpG, CpNpG DNR motyvai (pvz. 

CCGG

iai 

transpozonus. Augaluose metilo grupę perneša metiltransferazės (Met1, Cmt3, Drm2), jų 

 kodas. Viršuje histonų uodegos ir iki šios nustatytos jų kovalentin
m
įtak
p
(vienos raidės kodas); galima modifikacijų kombinacija, sudaranti histonų kodą (pav. i
Molecular.biology of the cell).  . 
 

3.3 Tiesioginis DNR metilinimas. 

DNR metilinimas tai chem

transkripcijos trikdžius. Dažniausia

 seka, kuri yra atpažįstama kai kurių restriktazių); paprastai vyksta DNR replikacijos 

metu (ląstelėms dalinantis, aktyviai augant augalui ar reprodukcijos metu). Metilinimas geno 

promotoriaus regione sukelia transkripcijos nutildymą (prie metlinto C jungiasi represorin

baltymai MeCP1 ir MeCP2). Metilinimas ne tik slopina genų veiklą, bet ir nutildo 
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alelių mutacijos turi esminę įtaką fenotipui ir išlikimui. Metlinimas gali vykti de novo 

(anksčiau nemetilintuose specifinėse sekose sekose) ar pusiau metilintose DNR 

(hemimethylation), gaunamose iš pilnai metilntos dvigrandės DNR replikacijos. Tr

miRNR molekulės komplimentarios tam tikrai geno promotoriaus sekai yra susiję su C 

motyvų metilinimu DNR grandinėje (RNA-directed DNA methylation) (Mette ir kt. 20

įvairios dvigrandinės (dsRNR) gali tarnauti kaip signalinės molekulės tolesnei 

metiltrasferazių veiklai.  

Tam tikri Arabidobsis thaliana ekotipai turėjo specifinius genų promotorių metili

dėsningumus (Cervera et al. 2005). Tai gali atitikti prisitaikymo dėsningumus prie specifinės 

aplinkos sąlygų. Metilinto citozino cheminė sudėtis labai panaši į timinido (tim

prijungta D-ribozė), todėl galim

umpos 

00). 

nimo 

ino bazėje 

a tolesnė cheminė konversija į timiną; tokiu būdu įvyktų 

perman

” 

3.6 pav. Anksti sezoninį i šalnų. Šis 
aplinkos sąlygų sukeltas
 

 

Nuo nukleotidų ų cheminių 

ktyvumą įtakuojančių baltymų veikimui. Kaip genus reguliuojantys baltymai gali atpažinti 

entinė DNR mutacija. Galima hipotezė, kad kai kurie metilinio dėsningumai gali 

tarnauti kaip ženklai DNR mutacijoms ir būti vienas iš genetinės adaptacijos mechanizmų 

tokiose stacionariose biologinėse sistemose kaip medžiai (3.6 pav.). Kadangi “epimutacijos

yra potencialiai grįžtamos, galimi teigti, kad tai pereinamas adaptacinis mechanizmas 

“skanuojantis” permanentinių mutacijų būtinybę naujoje aplinkoje. 

   

 

 

 augimą pradedantys p. eglės medeliai, dažnai pakenkiam
 stresas gali sukelti epigenetinius pokyčius. 

 sekų priklausanti DNR molekulės forma ir satelitini

junginių sukelta šios formos modifikacija turi didelę įtaką su DNR sąveikaujančių ir genų 

a
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DNR nukleotidus pagal jų kraštuose esančius vandenilinių jungčių donorus ir receptorius 

(nenutr

eotidų 

 

rupės, kurios suformuoja hidrofobinius išsikišimus, parodytos geltonai. H atomai, esantys 
nginyje su C atomais, yra neaktyvus naujoms H-jungtims (pavaizduoti baltai). (b) 

inį 
 

acijos 

mbriogenezė (3.8 pav.). Gametogenezės stadijoje dauguma genų promotorių yra užmetilinti, 

skirian

kurti naują 

 ekspresija.  

aukiat dvigubos DNR grandinės vandenilinių jungčių)? Pasirodo, kiekvienas 

nukleotidas (A, C, T, ar G) turi specifines potencialių vandenilinių (H) jungčių donorų ir 

receptorių vietas erdvinėje DNR grandinės struktūroje (H jungtys tai vietos prie kurių 

pirmiausia jungiasi su DNR sąveikaujantys baltymai, t.y. orientuoja reikiamus genų 

reguliavimo baltymus link reikiamų vietų jungčiai) (3.7 pav.). Todėl pagal DNR nukl

seka susiformuoja specifinė išorinių jungčių prie DNR molekulės sistema.  

3.7 pav.  Kaip genus reguliuojantys baltymai gali atpažinti DNR nukleotidus pagal jų 
kraštuose esančius vandenilinių jungčių donorus ir receptorius (nenutraukiat dvigubos DNR 
grandinės vandenilinių jungčių). (a) Parodytos 4 galimos bazių porų kombinacijos, kur 
potencialūs H jungčių donorai parodyti mėlynai, o H jungčių receptoriai raudonai. Metilo 
g
ju
Kiekviena nukleotidų seka turi unikalų H jungčių sistemos kodą- DNR nukleotidų išor
atpažinimo kodą. Paveiksle pavaizduoti H jungčių donorai ir receptoriai kiekvieno nukleotido
kraštuose žiūrint į DNR spiralės didžiąją ir mažąją vijas. Parodytos 4 nukleotidų kombin
(pav. iš Molecular.biology of the cell).  .     
 

Augaluose DNR metilinimas gali reguliuoti genų ekspresiją reprodukcijos metu. 

Reprodukcijos metu pastebėti skirtingi DNR metilinimo dėsningumai tarp atskirų 

reprodukcijos stadijų: gematogenezė, apvaisinimas, zigotos pirminis vystymaisi, 

e

t visus resursus už gametų vystymąsi ir apvaisinamą atsakingų genų funkcijai. Po 

apvaisinimo daugumą genų yra nemetilinti ir pradinės totipotentinės ląstelės gali at

organizmą, kai per DNR metilinimą ir histonų kodą reguliuojama vystymosi genų
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Pastebėta, kad po kai kurių vystymosi stadijų likę metilinimo pokyčiai išlieka ir brandžiuose 

palikuonyse. Nors tėvo ir motinos aleliai turi skirtingas sekas, epigenetinis mechanizmas 

ekspresuoja juos skirtingai, priklausomai nuo to tėvas ar motina juos suteikė.   

 

 

 

 

 

3.8 pav. Augalų genų promotorių metilinimo dėsningumai reprodukcinės fazės metu.  

 

Miško medžių DNR metilinimo dėsningumai apvaisinimo, zigotos ir gemalo vystymosi metu. 

orvegijos miškų tyrimo instituto mokslininkai (Johansen ir kt., 2006) atliko p. eglės 

imus 

liautinėse kamerose: testuota hipotezė, kad temperatūra prieš ir po apvaisinimo gali suketi 

taka po 

us. 

N

palikuonių požymių išraiškos priklausomumo nuo temperatūros reprodukcijos metu tyr

k

epigenetinius pokyčius palikuonyse (pvz. DNR metilinimas). Atlikti 2 skirtingi testai (3.9 

pav.). Testas I. Vertinta temperatūros įtaka prieš apvaisinimą. Testas II- temperatūros į

apvaisinimo.  Rezultatai parodė, kad tik po apvaisinimo įvykęs temperatūros pokytis turėjo 

esminę įtaką palikuonių augimo ritmui: šiltesnėje aplinkoje brendusi zigota produkavo 

vėlesnės sezoninės augimo pradžios ir pabaigos palikuonis (panašesnius į pietinius genotip
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ohansen ir kt. 2006). Testas I. Vertinta temperatūros įtaka prieš apvaisinimą. Testas II- 
mperatūros įtaka po apvaisinimo. 

 

3.10 pav. Hipotetinis M-AFLP analizės pavyzdys: tiriamos vieno klonų dviejų rametų su 
pumpurų sprogimu susijusio geno promotorius (izoliuotas EST žymenų pagalba). 
 

 

3.9 pav. Norvegijos mokslininkų atliktų tyrimų metodika ir rezultatų interpretacija  (apačioje) 
(J
te
 

A B

iki apvaisinimo 30C ;  
Po apvaisinimo: 20C;

Žiedadulkės

A

Kryžminimas B 
žiedadulkėmis

iki apvaisinimo 10C ;  
Po apvaisinimo: 20C;

A

Šalta: 10CŠilta: 30C

A klonai

Palikuonys vienodi

BB

A B

iki apvaisinimo 30C ;  
Po apvaisinimo: 20C;

Žiedadulkės

A

Kryžminimas B 
žiedadulkėmis

iki apvaisinimo 10C ;  
Po apvaisinimo: 20C;

A

Šalta: 10CŠilta: 30C

A klonai

A B

iki apvaisinimo 30C ;  
Po apvaisinimo: 20C;

Žiedadulkės

A

Kryžminimas B 
žiedadulkėmis

iki apvaisinimo 10C ;  
Po apvaisinimo: 20C;

A

Šalta: 10CŠilta: 30C

A klonai

Palikuonys vienodi

BB

A B

iki apvaisinimo 20C ;  
Po apvaisinimo: 30C;

Žiedadulkės

A

Kryžminimas B 
žiedadulkėmis

iki apvaisinimo 20C ;  
Po apvaisinimo: 10C;

A

Šalta: 10CŠilta: 30C

A klonai

Palikuonys skirtingi
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A B

iki apvaisinimo 20C ;  
Po apvaisinimo: 30C;

Žiedadulkės

A

Kryžminimas B 
žiedadulkėmis

iki apvaisinimo 20C ;  
Po apvaisinimo: 10C;

A

Šalta: 10CŠilta: 30C

A klonai

A B

iki apvaisinimo 20C ;  
Po apvaisinimo: 30C;
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A

Kryžminimas B 
žiedadulkėmis

iki apvaisinimo 20C ;  
Po apvaisinimo: 10C;

A

Šalta: 10CŠilta: 30C

A klonai

Palikuonys skirtingi

BB

Apvaisinimas

Metilinimas- ekspresijos reguliacijai (be įtakos 
palikuonims)

Metilinimas- atsižvelgiant į aplinką, kurioje 
palikuonims teks augti

Gametogenezė Zigotos vystymasis ir embriogenezė

Testas I. Testas II.
A B

iki apvaisinimo 30C ;  
Po apvaisinimo: 20C;
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Po apvaisinimo: 20C;
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Po apvaisinimo: 10C;
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Šalta: 10CŠilta: 30C
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A B

iki apvaisinimo 20C ;  
Po apvaisinimo: 30C;
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A

Kryžminimas B 
žiedadulkėmis

iki apvaisinimo 20C ;  
Po apvaisinimo: 10C;

A

Šalta: 10CŠilta: 30C

A klonai
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Apvaisinimas

Metilinimas- ekspresijos reguliacijai (be įtakos 
palikuonims)

Metilinimas- atsižvelgiant į aplinką, kurioje 
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Gametogenezė Zigotos vystymasis ir embriogenezė

A B
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Po apvaisinimo: 20C;
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Šalta: 10CŠilta: 30C

A klonai

Palikuonys skirtingi

BB

A B
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A B
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A
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A
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CCGG

-M

EcoRi

GAATTCGAATTC CCGG
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-M
CCGG

metiliacija 

AATTC

Rameta A. EcoRi + HpaII kombinacija: HpaII
nekerpa vidurinėje dalyje nes yra CpG

GGCC
adapt

CCGG

-M

CCGG

M

pradas pradas

3. Jungiami adapteriai ir PCR pradai +1+2 nukleotidai

2. Restriktazės sukarpo DNR

AATTC GGCC

-M

GGCC

G AATTC

CCGG

-M

CCGG

-M

4. PCR elektroforezėje gaunamas 
1 ilgas fragmentas: promotorius 
buvo metilintas.

MspI

CCGGCCGG

EcoRi

GAATTCGAATTC CCGG

MspI

-M

CCGG

-M

GGCC

G AATTC

AATTC GGCCCC     GGCC     GG

MspI MspI

AATTC GGCCCC     GGCC     GG

MspI

paII
kerpa vidurinėje dalyje nes nėra metiliacijos 
Rameta B. EcoRi + HpaII kombinacija: H

adapt
pradas pradas pradas pradas

4. PCR elektroforezėje gaunami 2 
trumpi fragmentai: promotorisu
nebuvo metilintas

EST1 EST2

HpaII
HpaII

CCGG

-M

CCGG

-M

CCGG

-M

CCGG

-M

CCGG

-M

EcoRiEcoRi

GAATTCGAATTC CCGG

HpaIIHpaII

-M
CCGG

-M
CCGG

metiliacija 

AATTC

Rameta A. EcoRi + HpaII kombinacija: HpaII
nekerpa vidurinėje dalyje nes yra CpG

GGCC
adapt

CCGG

-M

CCGG

-M

CCGG

M

pradas pradas

3. Jungiami adapteriai ir PCR pradai +1+2 nukleotidai

2. Restriktazės sukarpo DNR

AATTC GGCC

-M

GGCC

G AATTC

CCGG
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GGCCGGCC
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CCGG

-M

CCGG

-M

CCGG
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-M

4. PCR elektroforezėje gaunamas 
1 ilgas fragmentas: promotorius 
buvo metilintas.

MspIMspI

CCGGCCGGCCGGCCGG CCGG

EcoRiEcoRi

GAATTCGAATTC CCGG
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-M

CCGG

-M

CCGG

-M
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-M

GGCCGGCC

G AATTCG AATTC AATTC

AATTC GGCCCC     GGCC     GG

MspI
AATTC GGCCCC     GGCC     GG

MspI
CC     GGCC     GG

MspIMspI MspIMspI

AATTC GGCCCC     GGCC     GG

MspI
AATTC GGCCCC     GGCC     GG

MspI
CC     GGCC     GG

MspIMspI

paII
kerpa vidurinėje dalyje nes nėra metiliacijos 
Rameta B. EcoRi + HpaII kombinacija: H

adapt
pradas pradas pradas pradas

4. PCR elektroforezėje gaunami 2 
trumpi fragmentai: promotorisu
nebuvo metilintas

EST1 EST2EST1 EST2



DNR metilinimą galima nustatyti restriktazėmis: methylation sensitive amplification 

ės RNR (miRNR ir siRNR). 

polymorphism (MSAP ar M-AFLP metodai) (3.10 pav.). DNR sukarpoma retai kerpančia 

restriktaze (pvz. EcoRi). Gauti fragmentai toliau sukarpomi dažnai kerpančiomis metilo 

grupei jautriomis restriktazėmis - MspI ar HpaII, abi atpažįsta 5’-CCGG-3’ DNR sekas ir 

kerpa ties 2-ru C. HpaII neveikia, jei 2-ras C nukleotidas- užmetilintas 5’C aromatiniame 

žiede, abejose DNR grandinėse (t.y. jei bus užmetilinta tik viena grandinės pusė, restriktazė 

kirps DNR grandinę). MspI neveikia, jei 1-mas C nukleotidas- užmetilintas 5’C aromatiniame 

žiede, bent vienoje iš DNR grandinių. Todėl HpaII sukarpys visą DNR atkarpą, o MSpI tik 

nemetilintas DNR atkarpas, taip nurodydama, kur yra aktyvūs genai.  

Bisulfitinimas ir pyrosekvenavimas yra DNR metilinimo nustatymo metodas ilgesnėse 

atkarpose. DNR modifikuojama paveikiant ją bisulfitu: metilinti C lieka nepakitę, o 

nemetilinti C paverčiami į uracilą (U, RNR bazė). PCR būdu DNR pagausima, tik vietoje 

uracilo lieka timinas. Atliekamas PCR pagausintos DNR sekvenavimas: C išlaikymas 

nepakitusioje pozicijoje rodo metilinimą, o timino atsiradimas vietoje citozino – rodo 

nemetilinto C buvimą. Sekos po kurių nebuvo G (naudojamos kaip kontrolė). 

 

3.4. Mažosios interferencin

RNR interferencija tai procesas, kai mažos RNR molekulės degraduoja dvigrandes 

sRNR) RNR molekules ir skatina homologinių DNR sekų metilinimą. RNRi išsivystė kaip 

ovos prieš virusus mechanizmas. Mažosios RNR tai 20-25 nukleotidų ilgio RNR molekulės, 

dalyvau

. 

lio 

 

i 

(d

k

jančios RNR interferencijos (reguliacijos) mechanizmuose susijusiose su genų 

ekspresija. Pavyzdžiui, mažosios interferencinės RNR molekulės dalyvauja paramutacijose

Kartu su gameta paveldėtos vieno iš porinių alelių miRNA ar siRNR gali įtakuoti kito ale

išraišką, nors miRNR ar siRNR generavusio alelio ir nebus zigotoje (Mendelio dėsnio apie

nepriklausomą požymių paveldėjimą korekcija). Augaluose mažosios RNR skirstomos į dv

klases: (a) siRNR (short inhibitory RNR) yra egzogeninės kilmės ir dalyvauja svetimos DNR

(retrovirusų, endogeninių transpozonų) atpažinime ir degradacijoje, bei tiesioginiame siRNR 

komplimentarių DNR sekų ir histonų N-uodegų metilinime (siRNR yra 21-24 nt ilgio) ir (b)

 

 

miRNR (micro RNR) sintetinama savų genų ir dalyvauja endogeninių genų ekspresijos 

kontrol

nt ilgio 

ėje susijusioje su augalo raidos valdymu (vystymusi) (kontroliuoja lapo poliarizaciją, 

žiedo vystymąsi) bei klaidingai besireiškiančių vietinių genų nutildyme; būna 20-25 

(miRNR genai kilę iš invertuotų pasikartojančių sekų (IR DNR)).  
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 Trumpos inhibitorinės siRNR dalyvauja post-transkripciniame genų tildyme. si

veikimo principas pavaizduotas 3.11 pav. Endogeninės ir išorinės kilmės DNR

RNR 

 sekos sugeba 

generuoti dvigrandes RNR (dsRNR) molekules, tuo būdu paleisdamos genų tildymo 

mechanizmą: ds RNR skaidymą į specifinių sekų siRNR molekules, skirtas tam tikrų genų 

NR sintezė (ds- double 

strande

kad 

 veikimo principas 

mRNR paieškai ir degradacijai. Žingsniai: (a) dvigrandės dsR

d), (b) dsRNR atsiradimas veikia kaip signalas specialioms RNR nukleazėms (pvz. 

Rnazė-III), kurios degraduoja dsRNR į atskiras trumpas RNR molekules (20-23 bp ilgio), 

vadinamas siRNR (si-short interfering); (c) siRNR inkorporuojamos į nukleazių kompleksą* 

(RISC) ir veda jį prie homologinių vietų viengrandės mRNR (ssRNR) molekulėse tam, 

jos taptų atpažįstamos ir degraduojamos (sunaikinamos). Visas procesas vyksta citoplazomoje 

ir labai greitai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11 pav. siRNR
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Kitas siRNR interferencijos būdas yra dalyvaujant RNR priklausomai RNR-polimerazei 

DR), kai siRNR gali tarnauti pradmeniu sintetinant mRNR komplimentarią grandinę, o 

usidarius dvigrandė dsRNR karpoma į siRNR, kurios toliau dalyvauja slopinime (b atvejis, 

aveiksle dešinėje, kai RDR jungiasi prie netipinės RNR (pvz. be poly adenilinitų galų) ir 

intetinama dsRNR atpažįstama Dicer nukleazių. Taip, į ląstelę patekusi arba ląstelėje 

usiformavusi dsRNR skaldoma Dicer nukleazės komplekso pagalba į siRNR, kuri gali 

rnauti pradmeniu kitų dsRNR sintezei. Tokiu būdu siRNR padauginama (atvejis c paveiksle 

ešinėje). RNR grandinės sintezė, panaudojant pradmeniu siRNR, labai svarbus yra siRNR 3-

H galo buvimas, nes šis galas tarnauja pradmeniu. siRNR tai kada konservatyvus 

echanizmas daugumos eukariotų rūšyse. Augaluose primą kartą pastebėtos Hamilton ir 

aulcombe (1999). siRNR yra kovos prieš virusus priemonė, kai virusai generuoja dsRNR 

fekcijos metu. 

miRNR ir siRNR: transkripcinis genų tildymas

(R

s

p

s

s

ta

d

O

m

B

in

. siRNR ir miRNR gali tarnauti kaip 

edlys ne tik RISK nukleazėms, bet ir DNR metilinimo bei histonų uodegų metilinimo 

ompleksams (RITS komplekso vedimas prie H3 N-uodegos lizino 9 metilinimui, kas sukelia 

ondensavimą į heterochromatiną (Sigova et al. 2004). Tokiu būdu RNRi dalyvauja tiek TGS 

iliacijos mechanizmas nustatytas pagal Arabidobsis 

rimus. dsRNR gali būti susintetina įvairias būdais, įskaitant (a) sence (s) ir antisens (as) 

NR grandinių transkripciją, (b) atvirkštinių DNR transktiptų RNR (c) segtuko formos RNR, 

) RDR sintezė. DCL tipo nukleazės (dicer like) skaido dsRNR į trumpas RNR (parodytos 

1, 

mi 

a joms 

: 

v

k

k

tiek PTGS. RNR vedamos DNR met

ty

D

(d

punktyrine linija), kurios toliau veda DNR meltilinimo enzimus – metiltransferazes (MET

DRM1, DRM2) link homologinių (reikiamų) DNR sekų. Pirma, nestipriai de novo meilina

CG, CnG, Cnn motyvai (pusiau balti rutuliukai) (de novo: naujai anksčiau nemetilintų sekų 

metilinimas).  Kitos DNR metiltransferazės toliau reguliuoja metilinimą priklausomai nuo 

esančios RNRi kiekio. AGO1-4 yra branduolyje ir jungiasi su trumpomis RNR ir paded

sąveikauti su homologiniais lokusais; Tam tikros metiltransferazės atlieka savitą funkcija

HDA6 ir MET1 palaiko pirminę CG metiliaciją, Cnn motyvų metiliacija negali būti  

palaikoma be trumpų RNR, DRD1 ir DDM1 atlieka de novo metlinimą ir jo palaikymą. 

 Mikro RNR (miRNR) veikimas (3.12 pav.). MiRNR pirmatakas (segutuko fo

RNR molekulė) yra koduojama tarp genų esančiose genomo srityse- pvz. kartotinėje DNR

miRNR pirmtakas, sudarytas iš nepilnai komplementarių invertuotų pasikartojimų, 

suformuoja savo 

rmos 

. 

segtuko formos struktūras, kurias branduolyje skaldo viena iš Dicer 

nukleazių. Susidaręs 70 nukleotidų ilgio nepilnai komplementarus dupleksas 

transportuojamas į citoplazmą, kur jį toliau skaido Dicer tipo nukleazės. Susidaro RNR 
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dupleksas, kuris turi 2nt išsikišusį 3‘-OH galą. Susidariusi dvigrandė dsRNR įjungiama į 

RISC kompleksą ,kur viena iš dsRNR grandžių degraduojama ir gauta miRNR naudojama 

arba degraduoti iš branduolio transportuojamai mRNR (jei miRNR pilnai komplementari 

mRNR), arba stabdoma mRNR transliacija (jei miRNR dalinai komplementari). 

 

3.12 pav. Mi RNR veikimo principas. 

 

Kokie yra dvigrandžių RNR molekulių (dsRNR) šaltiniai? Augaluose vis RNR

mechanizmai vyksta šalia vienas kito: (a) dsRNR sintezė iš DNR ar RNR (RD

(b) dsRNR  skaidymas specialių RNR nukleazių (Rnasių) pagalba, (c) viengradinių mRN

skaidymas siRNR, vedamų RISK nukleazių komplekso (d) siRNR amplifikacija RDP 

polimerazė. Mažosios RNR yra svarbus faktorius RNRi sistemoje, nes veikia kaip gidai, 

nurodantys prie kurių RNR molekulių represoriniai kompleksai turi prisijungti. Mažos RN

gaunamos skaidant dsRNR, todėl svarbu aptarti dsRNR šaltinius. dsRNR šaltiniu

i 

R polimerazės), 

R 

R 

s galima 

skirstyti į “dirbtinės”, “natūralios” kilmės ir RDR sintetinamas dsRNR. “Dirbtiniai” šaltiniai 

(pvz. transgenai, virusai). Antisens DNR genų inkorporacija, kai Antisens transgenas 

sintetinama RNR komplimentarią natūralaus geno pre-mRNR. Kartotinės transgenų kopijos 

gali sukelti dsRNR sintezę RDR pagalba, gautos dsRNR sukarpomos į siRNR, kurios veda 

histonų uodegų metilinimo kompleksą RITS (RNR induced initiation of transcriptional 

silencing) link histono 3 N-uodegos 9 amino rūgšies lizino, kurio metilinimas susijęs su DNR 

koncentracija į heterochromatiną (Sigova ir kt. 2004). Daugumos virusų turi ssRNR, užkrėtus 

ląstelę virusų replikazės gamina dsRNR, kurios yra lengvas taikinys RNRi degradacijai. Kita 

vertus, virusai evoliucionuoja ir turi savo kovos mechanizmus, tokius kaip siRNR jungiantys 

baltymai. “Natūralūs” šaltiniai (koduojamus savų augalo genų ar kitų sekų (pvz. transpozonų). 
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Pirmiausia tai miRNR genai, kilę iš invertuotų pasikartojančių sekų, kurios einančios tam 

“stem ę siRNR 

. Taip pat gali 

bū Savos 

tikroje sistemoje vien po kitos gali sudaryti pilnai ar dalinai komplimentarias dsRNR 

molekules (degraduojamos DICER į miRNR). Transpozonai taip pat gali sudaryti panašias 

 and loop” dalines dsRNR molekules (Sijen ir Plasterk 2003). Iš transpozonų kil

gali dalyvauti jų produktų degradacijoje ar pačių transpozonų DNR metilinime

ti sintetinama sence ir antisence DNR grandinės pusės o jų RNR jungtis į dsRNR. 

RDR (nuo RNR priklausomos polimerazės- RNR dependent RNA polymerase) kilmės. 

ų 

 

3.13 pav. Bendras RNR interferencijos (RNRi) mechanizmas augaluose (pav. iš “Plant 

epigentics”). 

 

Bendras RNR interferencijos (RNRi) mechanizmas augaluose pavaizduotas 3.13 pav. 

RNRi galima skirstyti į endogeninės kilmės (miRNR genai, transpozonai), inkorporuota 

virusų DNR ir egzogeninės kilmės – dirbtinai įterpti genai. Post transkripcinis transgen

tildymas (post transcriptional gene silencing (S-PTGS): (a) Nuo RNR priklausoma RNR 

polimerazė (RDR6) atpažįsta ir jungiasi prie netipinių transgeno RNR (pažymėta žvaigždute), 
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sintezuoja nestabilias dsRNR kurios AGO1, HEN1 (DCL2/4) nukleazių kompleksų skaidomis

į siRNR, kurios savo ruožtu dalyvauja netipinių RNR paieškoje ir skaidyme (vesdamos RISK

kompleksą) ar degraduojamos. (b) (R-PTGS) IR (inverted repeats) kopijų tildymas, kurio

 

 

s 

pačios sąlygoja nepilnai komplimentarių dsRNR sintezę; šios dsRNR karpomos DCL2/4 

nukleazi

Endogenin a arba 

entari mRNR), 

arba stabdom

 

paveldim

dė tas ir lieka 

nepriklausom  (pvz. A1) turi 

įtaką

įtaką alelio 

 

ų į siRNR, kurių telsnė funkcija panaši į (a) atvejyje aprašytą funkciją.  

ės kilmės miRNR sintezė iš miRNR prekursorių Gauta miRNR naudojam

degraduoti iš branduolio transportuojamai mRNR (jei miRNR pilnai komplem

a mRNR transliacija (jei miRNR dalinai komplimentari). 

5.5. Paramutacija. 

Paramutacija tai dviejų vieno lokuso alelių tarpusavio sąveika, kai vienas alelis sukelia 

us kito alelio ekspresijos pokyčius (3.14 pav.).  Paramutacija prieštarauja Medelio 

sniui, kad gametų formavimosi metu aleliniai genai atsiskiria į atskiras game

i vieni nuo kito. Vykstant paramutacijai vienas iš alelinių genų

 kitam aleliniam genui (A2) palikuonyse, nors pats alelis A1 nebuvo perduotas  

 3.14 pav. Paramutacijų pavyzdys. Su aleliu A1 susijusius RNRi molekulės turi 

A2 ekspresijai palikuonyse, kuriuose pačio A1 alelio nėra.   
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palikuonims. Kas yra perduodama tai alelio A1 palikimas- mažosios RNR (miRNR, siRN

esančios gametos citosolyje ir gametogenzės metu galinčios sukelti A2 alelio epigene

R) 

tines 

ametos (kiaušialąstės) 

ei iš vyriškos, motininio genotipo paramutacija gali turėti didesnę įtaką. 

 Paramutacija pirmą kartą buvo atrasta R.A. Brik 1950-tais metais Wisconson-Madison 

as kukurūzuotų kryžminimus, jis pastebėjo kad specifinis, silpnai 

ekspres

dėl 

a 

utacija 

i 

suteikia eilę ūzų sėklų spalva pereitų 

 požymio variacija yra 

kontroliuojam tacijų molekulinio 

mechanizmo ę su epigenetiniais genų 

tildymo mechanizm os RNRi 

molekulių: su param tino būsenos stabilumas 

reikalauja mop1 geno, kuris  RNR polimerazę). RDR 

yra bū , kurios sukelia paramutacijas. 

Tikslus RNRi veikim ra aiškus, bet kaip ir kiti 

epigenetiniai poky is mutacijomis ar DNR 

metilinimu. 

 
4. Genetinė

4.1 Metodai.  

btinė genų modifikacija ir 

nelytinio genų perkėlimo metodų naudojimas tikslinei požymių, produktų ir procesų 

modifikacijai (FAO 2004). Genetiškai modifikuotas organizmas (GMO)- tai organizmas į 

modifikacijas (paramutaciją), kurios gali išlikti ir palikuonio embriogenezės ir visos 

ontogenezės metu. Tad, RNR kaip ir DNR yra paveldimą genetinę informaciją perduodanti 

molekulė. Kadangi daugiau citosolio ir organelių patenka iš motininės g

n

universitete. Tirdam

uotas alelis red1, sukeliantis kukurūzų sėklų raudoną spalvą, gali paveikti stipriai 

ekspresuotų alelinių genų paveldėjimą. Šio paramutageniško alelio poveikis tęsėsi per keltą 

generacijų. Tačiau, generacijų kaitoje, pradinis paramutageniškos RNRi kiekis gali mažėti 

didesnės kitų gametų citosolio dominavimo, taip sumažindamas paramutacinį efektą. Tai yr

pagrindinis skirtumas nuo permanentinių DNR mutacijų. Įdomu, tai, kad alelio param

gali būti įvairaus stiprumo, priklausomai nuo paveldėtos RNRi kiekio gametos citosolyje, ta

Genetinė inžinerija (sin. genetinė modifikacija) tai dir

 pereinamų fenotipo išraiškų, kaip pvz,. red1 atveju kukur

nuo baltos iki raudonos. Tai sudaro išimtį iš dėsningumo, kad tęstinė

a daugelio genų. Dabartiniu metu spartėjantys paramu

 atskleidimo tyrimai parodė, kad paramutacijos yra susij

ais. Aleman (2006) pasiūlė, kad paramutacijos yra vedam

utacijomis ir transpozonų tildymu susijęs chroma

koduoja RDR (nuo RNR priklausančią

tina, kad palaikyti pakankamą RNRi molekulių skaičių

o mechanizmas paramutagenezėje nė

čiai, tai yra susiję su histonų uodegų  kovalentinėm

 inžinerija. 

kurio genų visumą (genomą) yra įterptas svetimas genas (ai). 
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4.1 Pagrindiniai genetinės inžinerijos etapai: (1) DNR izoliavimas; (2) geno izoliavimas ir 
klonavimas, (3) geno modifikacija; (4) transformacija (geno perkėlimas į svetimą organ
 
 

Išskiriami 4 pagrindiniai genetinės inžinerijos etapai: (1) DNR izoliavimas; (2) geno 

izoliavimas ir klonavimas, (3) geno modifikacija; (4) transformacija (geno perkėlimas į 

svetimą organizmą). 

izmą). 

DNR izoliavimas. Ląstelės branduolyje yra chromosomos, sud

DNR molekulių, kuriose esantys genai sąlygoja visų organizmui reikalingų baltymų gamybą. 

Reikia išskir

arytos iš 

ti šią DNR molekulę iš kitų ląstelės organelių ir chromatiną sudarančių baltymų: 

stu azotu ir sutrinami, taip suardant ląstelių sieneles; (2) 

e tirpale ir centrifuguojami: tirpalas sluoksniuojasi ir 

kitos sunkesnės molekulės nusėda mėgintuvėlio dugne; (3) įpylus organinio 

tirpikli  

NR 

a 

yra išsiskirdamos iš tirpalo; (5) 

NR izoliuojama ir laikoma pastovaus PH tirpale.  

Geno izoliavimas ir klonavimas.

(1) augalo audiniai užšaldomi sky

sutrinti audiniai ištirpinami druskingam

DNR, RNR ir 

o (pvz. fenolis), ištirpsta prie DNR ir RNR prisijungę baltymai; įpylus vandens su

pamaišius, tirpalas sluoksniuojasi: tirpiklis su baltymais nusėda, palikdamas DNR ir R

molekules viršutiniame sluoksnyje; (4) paveikus tirpalą ribonukleazės enzimu degraduodam

RNR, o įpylus alkoholio, DNR molekulės koncentruojasi taip 

D

Vizualiai išskirti genų neįmanoma. Sudaromos genų 

i

pecifinėse bakterijų DNR molekulėse) kartotekos: (1) restriktazės (“kerpantieji” enzimai) 

b bliotekos, t.y. skirtingų DNR dalių (~geno dydžio) patalpintų bakterijų plazmidėse 

(s
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“sukarpo” DNR molekules į apytikriai geno dydžio dalis; (2) tirpalas su sukarpyta DNR 

as į tirpalą su bakterijų plazmidėmis, kurios iš anksto sukarpytos tų pačių enzimų 

agalba ir specialiai modifikuotos, įterpiant antibiotikams atsparų geną; (3) kadangi 

lazmidės DNR ir tiriamos DNR molekulės sukarpytos tomis pačiomis restriktazėmis (tinka 

NR atkarpų ir plazmidžių DNR galai), DNR atkarpos įsiterps į plazmidės; (4) plazmidės su 

aujais genais įterpiamos atgal į bakterijas elektros šoko būdu (ląstelių sienelės įtrūksta ir 

lazmidės patenka į vidų); (5) bakterijos supilamos į antibiotikų tirpalą; kadangi buvo 

audotos plazmidės, turinčios atsparų antibiotikams geną, gyvos liks tik naujus genus 

rinčios bakterijos; (6) bakterijos dauginasi, susidaro jų kolonijos; kad kiekvienoje lėkštelėje 

ūtų skirtinga DNR atkarpa, reikėtų keliolikos tūkstančių lėkštelių. Norima DNR seka ir 

enas atpažįstamas ir taip gali būti išimamas iš genų bibliotekos specifinių sekų žymenų 

 

įpilam

p

p

D

n

p

n

tu

b

g

(ETS) ir polimerinės grandininės reakcijos pagalba (4.2 pav.). 

 

 
 
 
4.2 pav. Specifinių DNR sekų ar genų paieška bibliotekose atliekama EST žymenų ir PGR
amplifikacijos pagalba. 
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4.3 Genų dytos 3 skirtingos 
koduojanč tis (pažymėta 
spalvotos form
 
 
 Geno m

 modifikacijos principas- geno funkcinių dalių pakeitimas. Paro
ios dalys, o pasekoje pasikeičia baltymo amino- rūgščių sudė

os) 

odifikacija. Genus galima modifikuoti, pakeičiant jų f

lygotų pageidaujamą požymio išraišką. Prieš atliekant geno m

as: (a) kada reikia norimo baltymo? (atsakingas prom

o? (promotorius); (c) kiek norimo baltymo reikia

unkcines dalis taip, kad 

įterpus, genai są odifikacija 

reikalingas planavim otorius); (b) kur 

riekia norimo baltym ? (promotorius). 

) Kokio baltymo reikia? (koduojanti dalis). Reikia parinkti tikslinius geno promotoriaus ir 

oduojančios dalies derinius. Pvz. jei norima modifikuoti organizmą įterpiant tam tikram 

 

ų? (jei per genas bus išreikštas per daug intensyviai tai be reikalo 

audotų išteklius). Problemos pavyzdys: pastebėta, kad dirvos bakterijos genas “BtCRYA” 

amina baltymus nuodingus kenkėjams; tačiau perkėlus bakterijos geną į augalą, jo pradas 

etiks ir neįjungs geno = reikia pakeisti pradą. Gali būti naudojami du žinomi genų pradai- 

35S, ir PEP: 35S pradas gautas iš tam tikro viruso ir aktyvuota genus visose ląstelėse (gali 

įjungti bet kokį geną bet kur), todėl įterptas genas veiks visame organizme visus metus; 

(d

k

kenkėjui nuodingą baltymą koduojantį geną, reikia įvertinti: ką ir kada valgo kenkėjai? kiek

nuodingo baltymo reikėt

n

g

n
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PEP pradas gautas iš fotosintezėje dalyvaujančio geno, kuris veiks tik “žaliuose” audiniuose ir 

tik šiltojo sezono metu. Geno modifikacijos metodika pavaizduota 4.4 pav. 

 

.4 pav. Geno modifikacijos metodika.  

 
 
4
 

Transformacija tai naujo geno yra įterpimas į ląsteles, iš kurių išauginamas naujas 

augalas. Genai įterpiami į funkcijų neįgijusias ląsteles (kaliusą) bakterijų, dalelių 

bombardavimo ar elektros impulsų pagalba. Mikrodauginimo metodai leidžia iš šių ląstelių 

(audinių) išauginti naują augalą. Geno įterpimo sunkumai: genas turi patekti būtent į 

chromosomas; po įterpimo ląstelės turi likti gyvos; kaip identifikuoti kuriose ląstelėse genas 

įsiterpė? turi būti parinktos specialios ląstelės (kaliusas), kurios gali išaugti į naują augalą; 

naujas genas neturi įsiterpti į esančio geno dalį, bet jį pilnai pakeisti. Taikant bakterijų 

transformacijos metodą augalo kaliuso audiniai laikomi tirpale su bakterijomis, kurios pačios 

natūraliu būdu įterpia savo migruojančias plazmides į kaliuso ląstelių branduoliuose esančias

DNR molekules. Privalumai - tai natūralus metodas, bakterija pati įterpia savo plazmidę kar

su nauju genų į įterpimui tinkančia DNR molekulės vietą (bus išvengta problemų kai genas 

įterpiamas ne į branduolį ar viduryje kito geno, kas sutrikdo jo veiklą). 

 

tu 

Genų patrankos 

transformacijos metodas: mikroskopinės aukso dalelės padengiamos 100-tais geno kopijų 

išaunamos kaliuso ląsteles. Principas- vaakumo, kameroje dalelės iššaunamos į aukšto slėgio 
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dujomis. Minusas – genas gali įsiterpti bet kur ir kelis kartus vienoje vietoje. Atliekama 

transformacijos kontrolė: išbandoma daug transformuotų GMO augalų (transformuoti 

trankami pagal EST žymenis) ir atrenkami tik sveiki turintys modifikuotą požymį (pvz. iš 

1000 vnt.- 1 vnt.). 

a

GM augalo išauginimas audinių kultūros metodu. Audinių kultūra tai augalo 

išauginimas dirbtinėje aplinkoje (in vitro) iš izoliuotų ląstelių grupės (audinio). Audinių 

ūros principas yra toks: nedidelė meristeminio (augančio) audinio dalis (iš įvairių augalo 

ų pvz. iš gemalo užuomazgos ar pumpuro), įdedama maitinimo terpę, kuri neturi augimo

hormonų, “įsakančių” į kokį audinio tipą joms vystytis, todėl ląstelėms dalinantis, 

susiformuoja specifinės funkcijos neatliekančių ląstelių masė, vadinama kaliusu. Kaliuso 

stelės turi visą naujo augalo išauginimui reikalingą genetinę informaciją. Įdėjus tam tikrus 

 diferenciaciją į gemalo ar stiebelio pirmines ląsteles sąlygojančius augimo hormonus ir 

paveikus tam tikru temperatūros ir šviesos rėžimu, išauginamas naujas gemalas ar augalas. 

Tam, kad atskirti kaliuso ląsteles su nauju genu, naudojami molekuliniai žymenys (ar 

specialios fluorescencinės molekulės), kurie įterpiami į naujus genus turinčias bakterijų 

plazmides ir taip patenka į augalo ląsteles kartu su naujuoju genu. Audinių kultūros problema

tinkamos terpės, aplinkos sąlygų režimo ir hormonų derinio parinkimas, kuris gali skirtis tarp 

kult

dali  

lą

jų

- 

šių ir genotipų. Alternatyvos audinių kultūrai: genų įterpimas į lytinių organų pradines 

r kiaušides- šių augalų sėkliniai palikuonys turės 

aujus 

erciniu 

umas, 

rū

ląsteles, kurios išsivystys į žiedadulkes a

n genus; genų įterpimas tiesiogiai į žiedadulkes; žiedų “mirkymas” skystyje su 

modifikuotomis bakterijomis (perspektyviausias). 

4.2 Miško medžių genetinės inžinerijos pasiekimai. 

Miško medžių genetinė modifikacija atliekam moksliniu (fundamentu) ir kom

(taikomuoju) tikslais. Fundamentinių mokslų tikslai yra išsiaiškinti kokius požymiu kokie 

gena sąlygoja,  koks veikimo mechanizmas, kaip juos veikia aplinka, kokie jų paveldėjimo 

dėsningumai. Taikomųjų tyrimų tikslai yra naudos siekimas, dirbtiniu būdu įterpiant  

pageidaujamą požymių sąlygojančius genus. Poligenų nulemtus požymius yra sunkiau valdyti 

genų inžinerijos metodais. Todėl modifikacija atliekama kelių genų sąlygojamiems 

požymiams ar požymiams, poligeniniams požymiams, kuriems yra identifikuoti svarią įtaką 

turintys (pvz. homeotiniai) genai (4.5.5 pav.): (a) atsparumas herbicidams, kenkėjams ir 

ligoms, (b) medienos požymiai, (c) žydėjimo kontrolė (sterilumas: padidintas produktyv

apribotas genų/rūšių išplitimas, vaisių alergenų sumažinimas miestų želdiniuose; žydėjimo 

indukcija: greitesnė selekcija, naujos selekcijos galimybės), (d) toksinių medžiagų skaidymas 
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(atsparumas taršai); (e) kiti specifiniai požymiai, pvz. vaistinių savybių pagerinimas. 

Genetinių modifikacijų tyrimų kryptys miško medžių biotechnologijos srityje: DNR se

modifikacijos (geno išraiškos vietos ir produkto modifikacija) ir genų ekspresijos 

reguliavimas (pvz. 

kų 

antisens technologija). DNR sekų modifikacijos. Svetimo geno įterpimas į 

medžių tūraliu 

 tai 

r 

rodukcija 

i 

 genomą turi neišmatuojamą potencialą. Taip galima kryžminti rūšis, kurios na

būdu savaime nesikryžmina. Transformacijos sukėlė nemažą visuomenės susirūpinimą ir

lėmė griežtų bioapsauginių protokolų testavimui ir dauginimui atsiradimą. Kai kurios šalys (a

net valstijos) ir organizacijos apribojo GM medžių testavimą ir sodinimą. Rizikos įvertinimo 

studijos yra reikalingos, esant modifikuotų genų išplitimo pavojui. GM medžių rep

turi būti eliminuota ar pavėlinta iki rotacijos amžiaus ribos. Biotechnologiniai metodai gal

žymiai pagerinti medienos plaušo, kaip ir kitų svarbių požymių kokybę ar kiekybę.Genų 

reguliavimas/išjungimas. Genų funkcijos slopinimas pasiekiamas įterpiant genus. Šis meto

bus vis plačiau taikomas, kai bus sukaupta pakankamai duomenų naudojant mikrogardelių i

proteomikos analizės būdus. Ateityje išsiplės funkcinės genomikos taikymo sričių sąra

tačiau kartu ir etinių problemų gali daugėti.   

 

das 

r 

šas, 

 

4.5 pav. Pagrindinės kryptys, kuriomis vykdomi miško medžių genetines modifikacijos 
tyrimai (pagal FAO 2004). 
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Daugeliuose laboratorijų tuopa yra naudojama kaip modelinė sistema: tinkamu

genų inžinerijai, komercinė svarba, pritaikomumas kitoms medžių rūšims. Reprodukcijos 

sterilumo inžinerijoje naudojama strategija: padėti sumažinti susirūpinimą dėl tran

plantacijų veisimo (būtina sąlyga ir komercinei sėkmei); išlaikyti greitą augimo tempą; 

sumažinti genetinę taršą. Populus genties medis buvo pirmasis genetiškai modifikuotas 1986 

m. ir išlieka labiausiai ištirtas ir tiriamas dėl genetinių modifikacijų panaudojimo (47 % visų 

tyrimų). Tą lemia ir kai kurių šios rūšies genotipų lengvas genetinis transformavimas bei 

vegetatyvinis dauginimas reikalingas testavimui. Toliau pagal apimtį sektų tyrimai Pinus (19 

%), Eucalyptus (7 %), Liquidambar (5 %) ir Picea (5 %) gentyse. GM medžių bandomuosius 

želdinius didele dalimi sudaro 4 gentys (Populus, 51 %; Pinus, 25 %; Liquidambar, 11 %; ir

Eucalyptus, 7 %) (FAO 2004). 

Medienos savybių genetinės modifikacijos pavyzdys-

mas 

sgeninių 

  

 lignino genetinė modifikacija. 

Medienos ląstelės pagrinde sudarytos iš celiuliozės, hemiceliuliozės ir lignino, kuris  

supaprastintai vadinamas ląstelių klijais. Kaip ir celiuliozė, ligninas sudarytas iš C, H ir O2,

tačiau jie išdėstę skirtingai, suformuodami ski

 

rtingas molekules, klasifikuojamas kaip fenolių 

polimerai, sudaryti iš feno-propano monomerų. Ligninas pagrinde randasi tarpląstelinėje 

terpė edienos 

masė resinėje 

me

tarplą , (b) ruošiantis 

žiemai, m

tarplą

medienos l  sunku 

suskaldyti to tus grybine 

liga pad nis lignino 

panaudojim  (ligninas 

išskiria d

celiulioz ėl 

mažesnis lig

ligniną uo celiuliozės. Dažniausiai lignino genetinė modifikacija atliekama siekiant 

urio 

nkanti jungčiai) su vieno iš lignino sintezei reikalingų enzimų 

(oksida ės ar peroksidazės) genų RNR; vietinio ir naujai įteprto genų RNR sudarys dvigrandę 

RNR molekulę, kuri yra sukarpoma specialių dvigrandes RNR molekules atpažįstančių kaip 

je ir “suklijuoja” ląsteles vieną prie kitos. Apytikriai liginas sudaro 1/3 sausos m

s ir yra svarbus komponentas celiuliozės gamyboje. Ligino ypač daug komp

dienoje (stiebo sulinkimo pusėje). Ligninio biologinės funkcijos: (a) ligninas užpildo 

stelinę terpę taip suklijuodamas ląsteles ir priduodamas medienai tvirtumą

edelių ūgliai lignifikuojasi- virsta iš žalių sultingų į sumedėjusius rudus-  

stelinėje terpėje sparčiai sintetinamas ligninas virsta į želė formos masę ir apsaugo 

ąsteles nuo šalčio; (c) ligninas padeda formuoti vandens indus, ligniną

dėl jis yra efektyvus fizinis barjeras ento ir fito kenkėjams (užsikrė

idėja lignino sintezė) be to jis palaiko stiebo stabilumą (tvirtumą). Ekonomi

as: (a) daugiau lignino: tvirtesnė mediena, didesnė energetinė vertė

augiau energijos nei celiuliozė), (b) mažiau lignino: popieriaus gamyboje, kur 

ė atskiriama nuo lignino, kas yra ekonomiškai ir ekologiškai brangus procesas. Tod

ino kiekis pageidaujamas požymis popieriaus masės gamyboje, kai reikia atskirti 

 n

sumažinti jo kiekį ir tinkamumą popieriaus gamyboje. Modifikacijos tikslas įterpti geną k

iRNR yra komplimentari (ti

z
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nenorm

 

diata 

 

ar 
ą 

alų reiškinį enzimų ir taip slopinant šių genų veiklą ir ligninio sintezę (antisens 

technologija 4.6 pav.). Identifikuotas vienas iš lignino sintezėje dalyvaujančių genų 4CL ir

sumažinta jo ekspresija, naudojant antisens metodą. Pakeitus lignino sudedamų dalių 

syringilio ir guaiacylio santykį,  galima lengviau atskirti ligniną nuo celiuliozės (Pinus ra

Jounin ir Goujon 2004). Identifikuotas vienas iš syringilio sintezėje dalyvaujančių genų-  

CAld5H (reguliuojančio syringilio sintezės intensyvumą) ir modifikavo CAld5H ir 4CL genų

ekspresiją drebulėje. Rezultate GMM turėjo 52 proc. mažiau lignino, taip pat GMM buvo 

pagreitinta ksilemos ląstelių branda (Populus Chiang ir kt. (2003). 

 

 

 
 

4.6 pav. Antisens technologija, pritaikyta lignino sintezės slopinimui, įterpiant oksidazės 
peroksidazės enzimų genų RNR (paveiksle nurodoma kaip “lignino genų”) komplimetari
RNR koduojančius genus.  

 
Atsparumo oksidaciniam stresui genetinė modifikacija. Tokie aplinkos stresai kaip 

ozonas, intensyvi šviesa, karšis ir sausra gali sukelti oksidacinį stresą augalo ląstelėse. 

Oksidacinis stresas (OS) apibrėžiamas kaip žalingų laisvųjų radikalų molekulių kaupimasis 

augalo ląstelėse. Laisvieji radikalai tai atomai ar jų grupės turintys neporinį elektronų skaič

(laisvą elektroną) ir todėl yra labai reaktyvūs, gali pažeisti ląstelių sienelės, baltymų ir DNR 

molekules. Molekuliniame lygmenyje OS sukeliamas kai laisvieji radikalai prisijungia iš kito

ių 

s 
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molekulės deguonies atomo vieną elektroną. Šioje formoje deguonis sudaro ypač reakty

hidrokslio radikalus. Enzimas superoksidismutazė (SOD) skaldo laisvuosius radikalus ir taip

juos neutralizuoja. Genetinė modifikacija, šiuo atveju, galima įterpti modifikuotą SOD

su dažniau transkribuojamu promotoriumi ar įterpiant daugiau SOD geno kopijų. Bandymai 

parodė, kad tabako augalai su padidinta SOD geno ekspresija buvo labiau atsparūs ozono 

poveikiui, o GM medvinės , alfaalfa ir kukurūzų augalai buvo atsparesni aplinkos stresams 

(Breusegem ir Inze 2004). Su sumedėjusiais augalais tyrimai atliekami Suomijos 

biotechnologijos institute, kur Betula pendula medeliai paveikiami kritin

vius 

 

 geną 

ėmis ozono dozėmis, 

kas sukelia laisvų radikalų formavimąsi ląstelių sienelėse bei kartu aktyvuoja už šių radikalų 

neutralizaciją atsakingus genus. Iš kontrolinių ir paveiktų medelių tų pačių audinių 

identifikuojami tie genai, kurie buvo išreikšti stresą patyrusiuose augaluose bet nebuvo 

išreikšti kontroliniuos augaluose (2 to pačio genotipo kopijos gali būti naudojamos kaip 

kontrolė ir kaip testuojamas augalas, taip eliminuojant skirtingų genotipų efektą, 4.7 pav.). Šie 

kandidatiniai genai  toliau tiriami: sekvenuojami, skaidomi į funkcines dalis, lyginami su 

genais duomenų bazėse bei naudojami GM išbandymuose. Indukuojamos dirbtinės mutacijos 

ir stebima kuris iš kandidatinių genų turi stipresnę įtaką požymio išraiškai. Kadangi O3 

poveikis aktyvuota etileno sintezės genų veiklą, bandoma etileno kaip signalinės molekulės 

apie stresą perdavėjo vaidmuo atsakant į laisvų radikalų atsiradimą ir atitinkamų gynybinių 

genų aktyvaciją (Arabidobsis). Pagrinde tyrimai su tabaku ir Arabidobsis (Breusegem ir Inze 

2004). 

 

 
4.7 pav. Skirtingai (diferencijuotai) išreikštų genų paieškos modelis miško medžiuose.  

 
 

Išreikštų genų 
identifikacijos 
modelis  

DNR 
RNR 
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Atsparumas vabzdžiams. Tai labiausia paplitęs GM požymis tiek žemės tiek miškų 

ūkyje. Principas: identifikuojamas ir įterpimas atitinkamam kenkėjui nuodingo baltymo 

sintezę sąlygojantis genas. Taip išvengiama ekonominių nuostolių bei brangaus ir gamtai 

žalingo purškimo insekticidais. Baltymas gali būti nuodingas ir giminingam kenkėjui. Taip 

GM patirtis iš žemės ūkio buvo pritaikyti miško medžiuose. Sėkmingiausias pavyzdys CR

genai, identifikuoti žemės bakterijoje Bacillus thuringiensis (Bt CRY genai) sąlygojantys 

kenkėjams nuodingų baltymų sintezę. CRY geną su augalams būdingu promotoriu

augalus jie tampa atsparūs kenkėjams. Naudojami ir virškinimo toksinių genai (PIN2 bulvės 

genas, stabdantis proteazės sintezę). Bandymai atlikti su drebule, maumedžiu, eukaliptu, kai 

kuriomis pušies ir eglės rūšimis) (Klopfenstein ir kt. 1991, Heuchelin ir kt. 1997, Su

Lagrimini 1993, Lida ir kt. 2004). Iki 2006 m. vienintelė komerciniu būdu naudojama G

miško medžių rūšis yra Populus tomentosa Kinijoje: įterptas vienam iš lapų kenkėjų nuod

baltymą sintetinantis modifikuotas CRY genas (4.7 pav.). Jautrios vabzdžių gentys: 

Lepidoptera, Coleoptera, Dipytera.    

 

Y 

mi įterpus į 

llivan ir 

M 

ingą 

 

 

4.7 pav. Genetiškai m dfiikuotą BtCRY geną Populus 
tomentosa tapo atspari lap

 

 

Atsparumas virusam

odifikuota drebulė Kinijoje: įterpus mo
ų graužikams (nuotrauka Dag Lindgren). 

s. Po bakterijų ir grybinių ligų

ikroorganizmų sukeliančių pakenkimu

 virusai yra trečia pavojingiausia 

augalams patogenų (m s) kategorija. Virusai įsiterpia į 

apkrėst s ląstelės DNR ir dideliais kiekiais gamina savo apvalkinio baltymo ir DNR ar RNR 

lių 

žuvimą kad išvengti kaimynių audinių infekcijos. Genetinė modifikacija gali padėti (Jeske 

o

kopijas ir taip sutrikdo normalų ląstelės funkcionavimą ar indikuoja užprogramuotą ląste

, 
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2004):  

 

s 

(a) kosupresija, kai identifikuojamas viruso baltyminio apvalkalo sintezės genas ir jis

įterpiamas į augalo DNR, virusinės infekcijos atveju, augalo imuninė sistema greičiau 

sureaguoja į padidintą šio geno išraišką ir blokuoja tiek virusinio tiek modifikuoto geno 

transkripciją (paprastai metilinant geno promotorių); (b) antisens metodai, kai įterpiami 

virusinių genų antisens genai blokuojantys jų transliaciją ar dviejų grandinių RNR molekulės

atpažįstamos specifinių RNR degradazės enzimų ir yra degraduojamos, (c) daugumai žemė

ūkio kultūroms pavojingų virusų genai identifikuoti ir jų sekos žinomos (Jeske 2004).   

Atsparumas grybinėms ligoms. Enzimai glutanazė ir chitinazė yra susiję su 

patogeninės grybienos ląstelių sienelių hidrolizacija ir padidina augalo atsparumą grybinei 

ligai (pvz. Cercospora bacco tabako augaluose) (Tenhaken 2004). Antimikrobiniai peptidų 

(defencinų) genai ženkliai padidina atsparumą prieš bakterijas, grybines ligas ir net virusus.

Pvz. teigiamų rezultatų davė bandymai su transgeniniais tabako augalais su iš ridiko izoliuotu 

defensino genu RsAFLP2: ženklai padidėjo atsparumas grybinėms infekcijoms. Dide

lipidų transportavimo peptidų LTP2 g

 

snė 

enų ekspresija transgeniniuose Arabidobsis augaluose 

padidino atsparumą grybinei infekcijai (Tenhaken 2004). Modifikuoti ribosomas 

deaktyvuojančių baltym u promotoriumi deakatyvuoja 

tik svetimų ląstelių ), ir padidina atsparumą prieš 

mikrobus ir grybines ligas (bandym uotos 

ląstelių mi ą promotorių. 

Kartu su žuvusiomis l

Atsparum

ų (RIP) genai su pažeidimu indukuojam

 ribosomas (sustabdo baltymų sintezę

ai su tabako augalais) (Tenhaken 2004). Program

rties geno ekspresija prie šio geno prijungiant patogeno indukuojam

ąstelėms žūna ir patogenas (Tenhaken 2004).       

as herbicidams. Įgijus atsparumą herbicidams, gali

as krūmų rūšis miško želdiniuose.

terpimas modifikuotas genas, sintetinantis tam 

ma efektyviai kontroliuoti 

agresyvias piktžoles ir nepageidaujam  Principas: (1) 

identifikuojamas ir į tikrai herbicidų klasei 

jautrius bet modifikuotus baltymus ir herbicido toksinai nesijungia prie modifikuoto geno 

baltym ų triptofano, tyrosino ir 

mų valino ir leucino 

sitenzę opulus tremula ir Pinus radiata); (2) identifikuojamas ir įterpimas iš mikrobų 

izoliuo

ų  (pvz. herbicidas glifosatas (Roundap) blokuoja baltym

fenilanino sitenzę Populus alba, Populus trichocarpa, Eucalyptus grandis, Larix decidua ir 

Pinus radiata medeliuose, herbicidas chlorosurfulonas blokuoja balty

 P

tas genas koduojantis enzimą, kuris detoksikuoja (sugeria ir degraduoja) herbicido 

toksinus (GM naudota įvairių Populus rūšių medeliuose, Eucalyptus, Picea abies (Ho ir kt. 

1998, Bishop-Hyrley ir kt. 2001).  

Atsparumas sunkiesiems metalams. Sunkieji metalai (pvz. Cu, Zn, Ni, Cd, Hg) sudar

junginius su azoto atomais baltymuose ir taip juos deaktyvuoja, bei junginių su 02 pasekoje 

o 

produkuoja žalingus laisvuosius deguonies radikalus. Šie pakenkimai dažnai sukelia spyglių 

 79



ar lapų chlorozę (geltimas dėl chlorofilo netekimas) ir stabdo augimą. Principas: randami su 

atsparumu susiję genai ir stiprinamas jų poveikis modifikuojant šiuos genus prijungiant

dažniau transkribuojamus promotorius. Identifikuotos genų grupės: (1) neutralizavimas p

junginius su nemetalais (paprastai jungtys su baltymais vad. paprasfitochelatinu, 

metalotioneinu)), (2) sekvestracija (metalo jono prisijungimas); (3) šalinimas iš ląstelių; (4) 

biotransformacija (genų modifikacija iš bakterijų atsparių tam tikram metalui (pvz. merA 

genas iš bakterijos, skaidantis gyvsidabrio jonus); (5) taisymas- genai atsakingi už paken

 

er 

ktų 

audinių gijimą.     

Žydėjimo ir vyriško sterilumo indukcija. Medžiai be vyriškų žiedų/strobilų neskleist

žiedadulkių: (a) GM medžiai gali būti bandomo be GM pasklidimo rizikos, (b) medžiai 

sodinami miestuose, kur yra nemažai žiedadulkėms alergiškų žmonių. Principas: (a) įterpimas 

ląsteles žudančių genus (pvz. Barnazės genas, degraduojantis visas RNR) su žiedinių 

struktūrų genų promotoriais (bandymai su Populus. Kitas bakterijos rastas genas Barstar y

Barnazės inhibitorius ir naudojamas kontroliuoti jo ekspresiją; (b) su žiedinių struktūrų 

iniciacija susijusių genų supresija ar, norint saktinit žydėjimą, žydų formavimuisi 

genų (FLC ar EMF) supersija antisens metodu. Pinus radiata, Arabidobsis, Betula pendula, 

Ecalyptus, Populus rūšyse identifikuoti žiedų iniciacijoje dalyvaujantys ir vyriškų strob

formavimo genai ir jų promotoriai (pvz. LEAFY, PrCHS1 ir PrCHS2 ekspresijos tyrimai ir 

cDNR sekos, Walden ir kt. 1999). Ankstyvo žydėjimo įjungimas: padidinta LEAFY geno 

ekspresija su CaMV35S promotoriumi indukavo ankstyvą Arabidopsis ž

ų 

ra 

kliudančiūų 

ilų 

ydėjimą. Bandomos 

rūšys: Eucalyptus, Populus, Betula. Skinner ir kt. 2000, Mellan ir kt 2001, Lemmetyinen ir 

Sopanen 2004. 

Atsparumas klimatiniams aplinkos stresams. Atsparumo tokiems stresams kaip sau

ar šaltis požymiai yra kompleksinės daugelio genų sinergetinės veiklos pasekmės. Todėl, 

norint pasiekti rezultatų, reikia skaidyti šiuos kompleksinius požymius. Išskiriamos tokio

atsako į stresą kategorijos: (a) greita reakcija (šalinami tiesioginiai pakenkimo padariniai; 

atsako sistemos panašios tarp rūšių), (b) pokyčiai, kad pasiekti naują metabolizmo 

pusiausvirą, esant stresui (pvz. uždaryti stomatas esant dehidracijai), pvz. PaFT4 geno 

ekspresija p. eglės medeliuose susijusi su pumpurų sukrovimo laiku ir rudeninių šalnų 

pakenkimų išvengimu (Gyllenstrand et al. 2007) (3) ilgalaikiai vystymosi pokyčiai. Vystam

tokios miško medžių atsako į aplink

sra 

s 

os 

os stresą modifikacijos ir tyrimų kryptys: (a) skatinti 

metabo

 

lizmą, įterpiant aktyviau transkribuojamas atsakingų genų kopijas ar kelias geno 

kopijas (pvz. spartesnis augimas per azoto asimiliacijos efektyvumo padidiną (tyrimai su 

Picea ir Populus, Gallardo ir kt. 1999) ar osmotinio slėgio reguliavimas ksilemos tracheidėse;
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(b) streso signalo perdavimo sistemos efektyvumo didinimas (pvz. atsakas į dehidraciją ir 

vaksinių junginių sintezė lapo epidermyje, ar stomatų uždarymo greitis ir standumas; stie

spyglių lignifikacijos greitis atsake į žemesnes temperatūras, atsako į fotoperiodo pokyčius 

greitis; pagrinde su signalinių molekulių (giberelinas, ABA rūgštis, etilenas, citok

sinteze susiję genai; (c) ekspresijos tyrimai ir skirtingai ekspresuotų DNR analizė bei susijus

genų identifikacija (atsako į stresą tyrimai klimatinėse kamerose, cDNR analizės ir EST 

žymenų kūrimas). 

bo ir 

ininai ir kt.) 

ių 

odifikacijų pasiekimų miško sektoriuje apibendrinimas.Genetinių m  Transformuotų 

augalų 

- 17) 

 

in vitro regeneracija turi techninių apribojimų daugumai rūšių ir genotipų. Genetiškai 

transformuotų augalų linijos yra sukurtos Populus, Eucalyptus, Pinus (kartu su  P. taeda 

ir Picea genčių rūšims. Regeneracijos procesai dar nėra tinkamai ištirti ar netgi tinkamai 

kontroliuojami (ypač brandžiuose audiniuose). Dar nėra GM medžių, kurie galėtų būti

panaudoti komerciniais tikslais (www.agbios.com). Kontroliuojančių požymius genų 

įterpimas yra ribojamas esant nepakankamai žinių apie molekulinę šių požymių kontrolę

Dauguma svarbių selekcijai požymių (augimas, adaptyvumas, medienos kokybė ir pan.) yra 

poligeniniai, todėl atskiras genas mažai įtakoja požymio pasikeitimus. Aplinkosaugos 

taisyklės nurodo, kad GM naudojimo įtaka aplinkai turi būti sekama ilgą laiką (čia būtų ir 

genų stabilumas, žiedadulkių ir sėklų platinimas, įtaka kitiems ekosistemos elementams). 

Taisyklių griežtumas lemia galutinio produkto kainos padidėjimą, lyginant su vienmečiais 

augalais.  Plačios bendradarbiavimo programos, kaip kad Populus, Pinus ir Eucalyptus 

tyrimai, skatina pasiekimus miško medžių genetinių modifikacijų srityje. Yra inicijuojami 

GM medžių stab

. 

ilumo abiotinio streso sąlygomis ir jų įtakos aplinkai projektai. Daug naujos 

inform

 

 

teomikos 

iems 

olerių, 

os 

jimų 

acijos yra gaunama iš genomų bibliotekų apie medienos kokybę, augimą ir atsparumą 

stresoriams. Ypač EST bazių vystymasis turi didelį potencialą, tačiau jų panaudojimas 

praktinėje selekcijoje vargu ar prasidės ateinančiame dešimtmetyje. Kai kurie mokslininkai

mano, kad genomų tyrimai bus plečiami žymiai daugiau nei gentinių transformacijų. Daug

kas priklausys nuo to, kaip ši sritis vystysis žemės ūkyje. Tyrimai genomikos ir pro

srityje padidins ir klasikinės selekcijos efektyvumą. Klasikiniu selekcijos būdu gaunam

miško medžių varietetams prireikia 15-20 metų ir tai kainuoja maždaug 400 000 JAV d

neįskaitant investicijų (Fenning and Gershenzon 2002). Kol kas molekuliniais žymenimis 

paremtai selekcijai reikia kur kas daugiau investicijų. Tačiau tikslesnė selekcinės medžiag

atranka ir vertinimas, paremti biotechnologiniais metodais, padės pasiekti didesnių laimė

klasikinėje selekcijoje. 
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Bioetika. Ką mano mokslininkai? “Tai yra mitas, kad žmonės sugalvojo genų 

perkėlimą į augalus. Tai vyko daug milijonų metų per dirvos bakterijas, ir dabar yra galimybė 

panaudoti jų DNR genetinei transformacijai miško medžiuose. Mes turėtume galvoti apie 

galutinį produktą, o ne apie procesą, kuriuo jis gaunamas. Ir nieko nėra blogo tame, kad 

genetinė inžinerija reikalauja kruopštaus patikrinimo, nes ir įprastinės selekcijos būdu gauti 

genotipai yra dar kruopščiau tikrinami ar testuojami“ (Prof. Toby Bradshaw, Vašingtono 

universitetas). “Viena dilema išlieka, ir ji susijusi su GM geno, migravusio į natūralų medyną, 

atpažin

 

). 

imu, nes kultūrinių augalų selekcija buvo vykdoma šimtmečiais, o miško medžių ji 

siekia tik kokias 4 kartas ir dėl to jie mažai skiriasi nuo neselekcionuotų genotipų. Todėl 

reiktų naudoti genų žymenį Catch-22, kad aptikti tą geną” (Prof. James Hamrick, Džordžijos 

universitetas).  

4.3 Genetinės modifikacijos taikymo miškų ūkyje ypatumai. 

Dabartiniu metu pasaulyje yra virš 210 bandymų su GM miško medžiais, 16 šalių 

(pagrinde JAV). Dažniausiai tiriamos 4 gentys: Populus (51%), Pinus (23%), Liquidambar 

(11%), Eucalyptus (7%). Pusė GMM tyrimų skirti metodų kūrimui (genų stabilumas, 

ekspresija) ar fundamentaliems klausimams. Kita pusė tyrimų: (a) tolerancija herbicidams 

(13%), (b) tolerancija kenkėjams (12%), (c), cheminės medienos savybės (9%), (d) 

reprodukciniai požymiai (6%) (FAO 2004 FAO.2004. Preleminary rewiev of biotechnology

in forestry including genetic modification. Working paper FRG/59E, FAO, Rome, Italy.

Komerciniu mastu GMM naudojami tik Kinijoje: Populus hibridai (P. alba x tomentosa) ir 

Populus nigra, kuriuose buvo įterptas modifikuotas Bt genas, koduojantis kenkėjams 

nuodingą baltymą. Šių modifikuotų medžių naudojimo apimtys: 300-500 ha (2002 m.). Atlikti 

dviejų pakopų lauko išbandymai ir gauti visi teisiniai leidimai, reikalingi Kinijoje.  

Su GMO testavimu susijusios problemos. Testavimui reikia laiko Prieš naudojant 

genetiškai modifikuotus medžius komerciniu mastu juos reikia išbandyti. Tam reikia nemaž

laiko. Žemės ūkyje GMO testuojami kelių rotacijų metu. Kaip su miško medžiais? Ar genas 

bus išreikštas? Kaip įtakos kitus požymius? Ar naujai įterptas genas bus išreikštas vėlesniame

amžiuje?  Pušis ir eglė – testavimas truktų bent 20 metų. Tai gana nemažos laiko ir kaštų 

investicijos. GM sukelia esminius tikslinio požymio pokyčius, kurie yra drastiškesni nei 

klasikinėje selekcijoje, bandant pakeisti genų dažnius. Todėl GMM išbandymas turėtų būti 

ilgesnis. Ryšiai tarp požymių, įvertintų laboratorinėje ir lauko aplinkose dažnai būna silpni: 

reikalingas ilgesnis testa

ai 

 

vimas. 
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Ar galima lengvai pritaikyti žemės ūkio GMO pasiekimus miškų ūkyje? Testuo

santykinai trumpai ir nedideliuose bandymuose, ekologinės GM pasekmės gali likti 

nepastebėtos. Atsparumas herbicidams turi ribotą panaudojimą miškų ūkyje. Vienintelė 

realizuota nauda tai atsparumas kenkėjams, lignino kiekio ląstelėse ir žiedinių struktūrų 

modifikacija. 

jant 

Svarbu integruoti tradicinių miško medžių genetinių tyrimų rezultatus į GMM 

tyrimus. Pastaruoju metu nemaža dalis miško medžių genetinių tyrimų finansavimo yra 

nukreipta GMM ir su jais susijusiems biotechnologijos tyrimams. Ženkliai sumažėjo kitų 

miško medžių genetikos sričių, kurios yra naudingos miškų ūkiui, finansavimas. Miško 

medžių biotechnologiniai projektai per daug sukoncentruoti į metodų vystymą ir praranda 

sąsajas su nemaža miško medžių tyrimų patirtimi (Fenning 2002).   

Su GMO dauginimo ūkiniame lygmenyje susijusios problemos. Iš kelių transformuotų 

pus reikia padauginti 

vegetat u 

ezė ar 

aprasti 

dų 

– 

ląstelių reikia išauginti medelį ar keletą medelių. Transformuotus genoti

yviniu būdu iki komerciniu mastu priimto donorinių genotipų skaičiaus. Komercini

mastu donorinius genotipus reikėtų dauginti vegetatyviniu būdu ekonomiškai efektyviais 

metodais. Nepageidaujami GMM gali pasklisti per žiedadulkes. Naudojama organogen

somatinė gemalų genezė: gaunama apie 10 medelių. Šie 10 medelių testuojami- ar bus 

išreikšti įterpti genai. Produkuojamas didesnis skaičius donorinių genotipų: galimi p

augūnų šaknydinimo metodai. Komercinis naudojimas: masinis dauginimas- efektyviausia 

vegetatyvinis: organogenezė, somatinė gemalų genezė, augūnai (rooted cuttings). Šių meto

kombinacija priklauso nuo rūšies vegetatyvinio dauginimo ypatumų: pagrinde spygliuočiai 

lapuočiai. 

Reikalingi tiek metodiniai tiek įstatyminiai miškininkystės taisyklių polyčiai. 

Palyginkime įprastinę miškininkystę su GMO naudojimu. Įprastinė miškininkystė: (a) 

selekcija = pranašūs genotipai; (b) sėklinė plantacija/medynas= sėklos, (c) medelynas = 

sodmenys; (d) želdymas – ilgos apyvartos ūkiniai miškai (pakankama rūšies genetinė 

įvairovė, gamtai artimas išdėstymas, rūšių mišiniai)l (e) medynų priežiūra (retinimų sistema, 

sanitarinė priežiūra), (f) galimas natūralus medynų atkūrimas. GMM miškininkystė. (a) 

selekcija = pranašūs genotipai, genai ir GMM sukūrimas; (b) GMM mikrodauginimas 

laboratorijoje ir = donoriniai klonai; (c) medelynas ir vegetatyvinis dauginimas = sodmen

(d) želdymas – trumpos apyvartos ūkiniai miškai (nedidelė rūšies genetinė įvairovė, ūkiniu 

požiūriu patogus sistematinis medžių išdėstymas); (e) medynų priežiūra (sanitarinė priežiūra

(f) negalimas natūralus atkūrima

ys; 

); 

s. Esminis skirtumas- GMM auginimas galimas tik trumpos 

rotacijos želdiniuose. Sėklinės plantacijos- nereikalingos, nes GM reprodukcinė medžiaga 
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gaunam ių 

minės 

da 

a naudoti sterilius medžius; galima apseiti be “gamtinio” aspekto (4.9 pav.). 

Monok kelių 

i būti 

ėje ir Pinus sylvestris (dešinėje) bandomieji želdiniai Rokų 
004 m.) 

a tik vegetatyviniu būdu (kodėl? Dėl rekombinacijos nemaža dalis sėklinių palikuon

gali neturėti įterpto naujo geno). Tinkamiausi GMM panaudojimui yra aukštos ekono

vertės rūšių trumpos rotacijos želdiniai (pvz. Populus, Eucalyptus): aktualiausia GM nau

(dabartiniu metu rezistentiškumas kenkėjams); mažesnė pasklidimo rizika (nes rotacija 

trumpa); galim

loniniai GMM želdiniai būtų jautrūs kitiems aplinkos veiksniams. Reikėtų bent 

klonų. pvz. tam, kad kenkėjai neįgytų imuniteto GMM Bt geno baltymui, tarp GMM gal

įmaišomi nemodifikuoti klonai. Tam, kad sumažinti GMM pasklidimo riziką, GMM 

želdiniams tiktų nevietinės rūšys (4.8 pav.) 

 

4.8 pav. Pinus controrta kair
Kelmyne (2

 

Genetiškai modifikuotų augalų keliami pavojai ir jų vertinimas.  GMM gali leng

pasklisti: sėklos nešamos vėjo; žiedadulkės skrenda tūkstančius kilometrų; lytinės 

reprodukcijos būdu gauti GMM palikuonys gali turėti defektų, kurie nekontroliuojama

pasklistų. Išeitis- sterilūs medžiai. Sterilumas gaunamas įterpiant “knock-out” genus, kurie 

“išjungia” lytinės struktūras brandinančius genus. Sterilumo indukcija padidina GMM kū

kaštus. Genetiškai modifikuoti organizmai: (a) patys gali neturėti tiesioginės neigiamos 

žmonių sveikatai, bet jų metabolizmo produktų poveikis gali būti toksiškas arba alerginis ir 

pasireikšti daug vėliau po kontakto su tokiais organizmais; (b) gali būti patogeniški žmonėm

kurie turi imunitetą natūraliai egzistuojantiems organizmams; (c) gali būti potencialus 

nepageidaujamų genų kombinacijų perdavimo kitoms organizmų rūšims horizontalaus genų 

dreifo metu šaltinis; (d) gali pasireikšti netikėtų požymių genetiškai modifikuotuose 

vai 

i 

rimo 

įtakos 

s, 
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augaluose, neprognozuojamai pakisti augalų populiacijos dėl konkurencinio pranašumo, 

palyginti su nepakeistais augalais. Tai iš esmės gali pakeisti evoliucijos kryptį ir sukelti 

nevienodas pasekmes teik gyvūnams, augalams, tiek ir žmonėms. Genų inžinerija palyginti 

nauja biotechnologijos sritis ir iki šiol pasaulyje ji vertinama nevienareikšmiškai. Didžia

pavojus iškyla kai genetiškai modifikuoti augalai ar gyvūnai išleidžiami į aplinką, kur jie tur

galimybę kryžmintis su laukiniais augalais ar gyvūnais. Taip gali būti sunaikintas natūralus 

genofondas, pažeistas ekosistemų stabilumas. Dažnai GMM bandymai tampa “žaliųjų” ar 

“eko-fašistų” protestuojančių prieš GMO aukomis (kaip ir banginių ar žvėrių medžiok

skerdyklos, branduolinės jėgainės, plyni miško kirtim

usias 

i 

lė, 

ai). GMO lauko testų prižiūrėtojai 

dažnai baiminasi jų sunaikinimo. Pasekmės – padidėję GMO sukūrimo kaštai. 

 
 
 

 
 
4.9 pav. GMM miškininkystės modelis. 
 
 

Apibendrinant, GMM gali būti netolimoje ateityje naudojami jei (a) rotacija 

apie 10-15 metų ; (b) egzotinė rūšis (ribotas išplitimas); (c) egzistuoja kloninės 

miškininkystės metodai (ekonomiškai efektyvus vegetatyvinis dauginimas); (d) 

veikianti selekcinė programa (nėra adaptacinių problemų, yra kompetencija ir lauko 

bandymai); (e) noras rizikingai investuoti. 
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5. Genetinės įvairovės tyrimai. 

5.1 Įvadas 

Tam tikros miško medžių rūšies genetinės įvairovės tyrimai (rūšies viduje) skirti 

genetinės įvairovės dydžio, pobūdžio ir geografinio išsidėstymo dėsningumų nustatymui 

molekuliniame lygmenyje, populiacijų evoliucijos ir dinamikos bei žmogaus įtakos 

populiacijų genetinei įvairovei tyrimai, panaudojant molekulinius ir genetinius žymenis bei 

populiacinės genetikos principus.  

Didžioji dalis medžių molekulinės genetikos tyrimų atliekama genetinei įvairovei ta

populiacijų ir populiacijų viduje ištirti (57% visų tyrimų), nemažai tyrimų skirti

rp 

 ištirti genų 

geografinį pernešimą –poledynmečio migracijos kelius ir genų pernešimą tarp populiacijų 

(12%) bei poravimosi sistemų ir giminystės ryšių populiacijose tyrimams “pirštų antspaudų” 

me

nėra plač ose.  

ų 

susikūrim tu (pvz. 

prieglobs

klimatini

požym ūdis); 

(c) žm škų 

veisimas). 

5.2 Tyrim

 viduje, 

tarp populiacijų, tarp regionų ir kt. įvertinimas; (b) Ryšių tarp individų, populiacijų, regionų ir 

kt. įvertinimas – apim ų atstumų tarp visų porų apskaičiavimą; (c) 

ryšių tarp individų, populiacijų, regionų, gautų analizuojant skirtingus požymių rinkinius, 

pavaizdavimas klusterin

žymens n

(1) kiekybiniai

todais (12%), taksonominiai ir filogeneiniai tyrimia (6%). Kol kas šių tyrimų rezultatai 

iai taikomi praktinėse miško medžių genetinių išteklių išsaugojimo program

Medžių rūšių populiacijų genetinė įvairovė ir populiacijų struktūra priklauso nuo (a) j

o istorijos- evoliucijos paskutinio ledynmečiu ir poledynmečiu periodų me

čio zonos; migracijos keliai, genų migracija tarp populiacijų; ekologinių ir 

ų sąlygų pobūdis (gradientas) jų plitimo regionuose); (b) rūšių gyvavimo istorijos 

iai (pvz. apdulkinimo dėsningumai; sėklų plitimo dėsningumai, dauginimosi pob

ogaus veikla (pvz. žemdirbystės plotų plėtra miškų sąskaita, sėklų perkėlimai, mi

ų metodika 

Genetinės įvairovės analizė apima šiuos tris etapus: (a) Variacijos populiacijų

a geometrinių arba genetini

ėse dendrogramose. 

Molekulinių žymenų duomenys yra binariniai: turi tik dvi reikšmes 1- žymuo yra , 0 

ėra (5.1 pav.). Duomenų statistinėje analizėje naudojami kintamieji skirstomi taip: 

 kintamieji: (a) tęstiniai, turintys bet kokią reikšmę, pvz. medžių aukštis (m), 

), dienų skaičius iki pumšaknų svoris (g), lapo plotis (cm purų sprogimo (dienomis), (b) 

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

vaisiak ų skaičius: 1, 2, 3, 4, 5; (2) kokybiniaiūni  požymiai ar savybės: (a) kategoriniai, 
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turintys reikšmes iš daugelio galimų: (i) eiliškieji (ordinal): kategorijos, kurioms būdingas 

mo laikas - 1, vidutinis - 2, vėlyvas – 3, (ii) nominalūs: 

kategorijos, kurios nesusiję, pvz., žiedų spalva: geltoni - 1, raudoni - 2, balti - 3, purpuriniai – 

4, (b) b

Tarppopulacinė genetinė įvairovė įvertinama naudojant šiuos rodiklius: (a) 

ciacija pagal vieną lokusą (gST); (b) tarppopuliacinė diferenciacija 

pagal k  

tų 

čius lokuse; (b) pagal variantų dažnumą – 

naudoj ; 

 

 

se 

inių 

 tie 

patys). D = 1 kai du pavyzdžiai neturi bendrų genetinių elementų 

eiliškumas, pvz.,  ankstyvas sprogi

inariniai, turintys tik dvi reikšmes: yra - 1, nėra - 0, pvz., alelis lokuse, lapų 

plaukuotumas,  ligų ar šalnų pažeidimai ir kt.  

 

5.1 Molekulinių žymenų duomenų masyvų sudarumas. Viršuje elektroforezės DNR 
fragmentų profilis. Apačioje DNR fragmentų buvimas ar nebuvimas elektroforezės gelyje 
paverčiamas į 0 ir 1 duomenų masyvą.  

 

tarppopuliacinė diferen

eletą lokusų (GST); (c) populiacijos indėlis bendrai genetinei įvairovei; (c) F statistika

(Wright); (d) molekulinės dispersijos analizė (AMOVA). Molekulinių žymenų genetinė 

įvairovė populiacijų viduje įvertinama: (a) pagal variantų skaičių - naudojant šiuos rodiklius: 

polimorfizmas (polimorfizmo mastas) – Pj; polimorfinių lokusų proporcija; alelinių varian

turtingumas (kiekis) – A; vidutinis alelių skai

ant šiuos rodiklius: vidutinis laukiamas heterogeniškumas – He; Nei genetinė įvairovė

efektyvus alelių skaičius –  Ae. Tai pat gali būti vertinama nukleotidų įvairovė pagal keletą jų

sekų atskirame genomo regione populiacijoje (rodiklis kinta nuo 0 iki 1 ir parodo nukleotidų

įvairovę pagal keletą sekų duotame genomo regione. Jis yra tapatus alelių įvairovės loku

rodikliui). Genetinis atstumas tarp dviejų pavyzdžių yra išreiškiamas proporcija genet

elementų (alelių, genų, gametų, genotipų), kurie dviejuose pavyzdžiuose nėra bendri (ar
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Objektai grupuojami ar klasifikuojami į kategorijas ar klases pagal jų bendrus bruož

arba ryšius. Grupavimas gali būti: (a) hierarchinis: (i) esminis, kuris mėgina atskleisti tikrą

prigimtį ar formą, (ii) kladistinis, kuris remiasi geneologija ar filogeneze, (iii) evoliucinis, 

kuris remiasi filogeneze ir evoliucinių pokyčių kiekiu, (iiii) fenetinis, kuris remiasi d

kiekiu organizmo požymių ir jo gyvenimo ciklu

us 

ją 

idžiausiu 

; (b) nehierarchinis; (c) persidengiantis. 

Efektyvus yra fenetinis grupavimo metodas – tai įvairių požymių naudojamas klasifikacijos 

procedū i trys 

jungimo ų 

pačių

me

5.3 Tyrim

roje: morfologinių, fiziologinių, ekologinių, molekulinių, citologinių. Naudojam

pagrindiniai grupavimo metodai: paprastojo jungimo (‘artimiausios kaimynystės’); pilnojo 

 (‘toliausios kaimynystės’) ir vidutinio jungimo (UPGMA). Skirtingi metodai iš t

 duomenų sudaro skirtingas dendrogramas. Tyrėjas turi išanalizuoti ryšius keliais 

todais ir analizuojant kartu su kita turima informacija pasirinkti labiausiai tinkančią. 

ų pavydžiai 

Populiacijų genetinė įvairovė (rūšies viduje). Tyrimų pavydžiai: 

Serija Quercus robur tyrimų Europoje pagal chloroplastų DNR paplitimą ir variaciją

nustatant filogeografinę struktūrą, poledynmečio migracijos kelius ir ledynmečio 

čio zonas ir kt. (Petit et al, 2002, Csaiki et al 2002 ir kt.), 

•  

prieglobs

rimai 

s Europoje tyrimai DNR mikrosatelitų žymenų 

paga

udoti 

, 

• Fraxinus excelsior genetinės įvairovės pasiskirstymo, filogeografinės struktūros ty

chloroplastų DNR žymenų pagalba (Vendramin et al 2006) 

• Fraxinus excelsior genetinės įvairovė

lba (Heuertz et al 2003, 2004). 

• Fagus sylvatica chloroplastų DNR haplotipų pasiskirstymo studijos Europoje (Vendramin 

et al, 2006). 

• Picea gentyje buvo išvystyti motinine linija paveldimi mitochondrijų žymenys ir pana

tiriant populiacinę struktūrą šiauriniame  juodosios pušies arealo pakraštyje (Jaramillo-

Correa et al. 2002). 

• Sukurti 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). 
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• ES FP7 projekto EVOLTREE programoje (2006-2010) Europoje numatoma identifikuoti

adaptacijai klimato pokyčiams reikšmingus genus ir tirti genetin

 

ę įvairovę trijose 

mod

5.2 menis 
(V lė haplotipinė 
dif ldinmetinės imigracijos 

 

5.3  
Ec  grupės. Du atskiri išplitimo arealai: 
a)Šiaur ečio rekolonizacija vyko iš 2 arba 3 

elinėse medžių gentyse (Pinus, Populus ir Quercus). 

 

 
 pav. Fraxinus excelsior populiacijų įvairovės tyroimai pagal chloroplastų DNR žy
endramin ir kt. 2002) . Analizuotos 185 populiacijos. Nustatyta dide
erenciacija; keturios pagrindinės haplotipų grupės sutikančios su po

keliais; atitikimas tarp žiedadulkių ir genetinių duomenų. 

 pav. Picea abies mtDNA kartotinų sekų variacija (Sperisen ir kt (2001) - Molecular
ology 10: 257-263). Dvi pagrindinės haplotipų

ės Europa b)Pietų-centrinė Europa. Poledynm
ledynmečio prieglobsčio zonų: Maskvos  ir Karpatų bei Balkanų. 
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Filogeografinių studijų apibendrinimas. Daugumai medžių rūšių  būdinga 

geografinė struktūra. Diferenciacija pagal cpDNA stipriai varijuoja priklausomai n

lų pernešimo (skleidimo) strategijų. Daugelio medžių rūš

filo uo 

sėk ių divergencijos ir įvairovės 

ndencijos Europoje yra panašios. Ledynų prieglobsčio zonoms charakteringa didelė 

divergencija bet nedidel

genetinė į

esminę inform

suprasti pasekm

atsižvelgti į

genetinę sistem

rekombinacij

tyrima

nem

populiacijas, kuri

inform

ilogeografiniai tyrimai turėtų įgalinti prognozuoti rūšių migracijos pobūdį, apimtis ir kryptis 

torizacija įgalins sertifikuoti ir 

sekti medienos judėjim  panaudoti 

sertifikuoti/žymė

Filogenetiniai ty

te

ė variacija populiacijų viduje. Dėl genų pernešimo ir hibridizacijos 

vairovė populiacijose didėja šiaurės kryptimi nuo prieglobsčio zonos. 

Filogeografinių tyrimų ir pritaikymo perspektyvos. Filogeografiniai tyrimai gali teikti 

aciją, įgalinančią atskirti dabartinius procesus nuo procesų, vykusių praeityje, 

es tokių svarbių veiksnių kaip kolonizacija ir kt. Tam pasiekti būtina 

 “gyvenimo istorijos” požymius (tokius, kaip sėklų išplatinimo pobūdį ir kt.) ir 

ą (tokius, kaip perdavimą per organoidus vyriškų ir moteriškų gametų ar 

ą) ne kaip fiksuotą, bet kaip evoliucionuojančią. Tuo būdu filogeografiniai 

i gali pasitarnauti evoliucinės biologijos inovatyvioms studijoms. Turėtų atsirasti 

ažai filogeografinių tyrimų praktinio pritaikymo. Pvz. – identifikuojant rajonus ar 

ų genetinius išteklius reikėtų išsaugoti. Filogeografinių studijų teikiama 

acija apie sėklų pernešimą bus svarbi įvertinant riziką, susijusią su GMO auginimu. 

F

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 inven

ą ir taip nustatyti nelegalų miškų kirtimą. Bus galima

ti produktus gaunamus iš tvarios miškininkystės regionų.  

rimai – tai evoliucinė organizmų istorija, dažnai vaizduojam

u. Ir yra tik viena tikra organizmų filogenetinė istorija. 

 atskleidžia parinktą filogenetinio medžio struktūrą

s metodus nustatomas organizmo ar m

cinis kelias (delecijos, insercijos, substitucijos). Mo

olekulinius duomenis nustatomi

 (pvz., naudojant rRNR sekas). Fenetinis grupavimas atliekam

a 

klasteriniu grupavim

Taksonomija/klasifikacija . Molekulinės 

evoliucijos studijos - naudojant kladistiniu olekulės, 

baltymo ar geno evoliu lekulinės 

sistematikos studijos - naudojant m   genealoginiai ryšiai tarp 

rūšių ar populiacijų as 

lasifikacijos procedūroje naudojant įvairius vieno tipo požymius (morfologinius, 

i proporcingi atstumui ar 

panašumui tarp grupuojamų vienetų ar yra proporcingi evoliucinių pokyčių mastui. 

k

fiziologinius, ekologinius, molekulinius, citologinius) arba skirtingo pobūdžio požymių 

derinius, kas įgalina padidinti klasifikacijos tikslumą. Kladogramose šakų ilgis nieko 

nereiškia ir parodomi tik genealoginiai ryšiai. Filogramų šakų ilgia
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Populiacijų identifikacija.  Populiacijos gali turėti tik joms būdingus specif

ar jų derinius (haplotipus) ir todėl gali būti identifikuojamos molekulinių žymenų pagalba

svarbu reprodukcinės medžiagos kilmės kontrolės sistemoje. Miško reprodukcinės medžia

kilmės rajonui ar populiacinei priklausomybei nustatyti yra naudinga turėti populiacijų

molekulinių žymenų “pirštų antspaudus”. Populiacijos , kuriose neaptikta neturinčių savitų 

alelių gali būti identifikuojamos pagal haplotipų dažnius bei jų kiekį, jei rūšis toje teritorijoje 

inius alelius 

. Tai 

gos 

 

pasižym

i 

i šių haplotipų įvairove. Tačiau pakankamam tikslumui pasiekti būtinas didelis 

pavyzdžių (medžių) kiekis kiekvienoje populiacijoje. Neturinčios savitų alelių populiacijos 

gali būti identifikuojamos pagal alelių dažnius bei jų kiekį. Tačiau didesniam tikslumu

pasiekti būtinas didelis pavyzdžių (medžių) kiekis kiekvienoje populiacijoje. 

Genotipų identifikavimas (genų banko kolekcijų medžiagos, klonų, sukauptų klon

kolekcijose ar sėklinėse plantacijose, klonų in vitro ir kt.). Atskiri genotipai ar klonai gal

patikimai identifikuojami (t.y. atskiriami vieni nuo kitų) pagal genospaudžius (sin. DNR

pirštų antspaudus- specifinius DNR fragmentų derinisu elektroforezės gelyje), sudarytu

polimorfinius žymenis (pvz. Mikrosatelitus, AFLP) pagal daugelį lokusų. Patikimam 

nustatymui reikia bent 13 lokusų (SSR). 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. Atskiro genotipo populiacinę 

priklausomybę nustatyti sudėtingiausia, nes paprastai tie patys genotipo aleliai yra randami 

daugelyje populiacijų. Populiacinę priklausomybę galima nustatyti tik retais atvejais, ka

genotipas turi alelį, kuris yra retas ir būdingas tik vienai konkrečiai populiac

ų 

i būti 

 

s pagal 

i 

ijai. 

Genosp al 

ama RFLP 

 

masis 

netinė 

audžių metodas (genetic fingerprinting) naudojamas identifikuoti individus pag

DNR pavyzdžius. Metodas sukurtas 1985 metais. Pradžioje tam buvo naudoj

žymenų metodas, vėliau – PCR paremti metodai – AFLP, STR, SNP. Tikrinamo abejotino 

arba nežinomo klono genotipo genospaudžiai lyginami su spėjamų genotipų (pvz. pliusinių

medžių, klonų iš klonų archyvų arba in vitro klonų banko) genospaudžiais. 

DNR metodais tiriami poravimosi pobūdžio (mating pattern) klausimai: genų 

pernešimo iš kitų medynų intensyvumas ir proporcijos; savidulkos laipsnis; kryžmini

tarp giminingų individų, inbrydingas; neatsitiktinio poravimosi laipsnis; medynų ge

struktūrizacija; efektyvusis populiacijos dydis; genetinės įvairovės priklausomybė nuo 

derančių medžių skaičiaus, lyčių proporcijų, medžių išsidėstymo ir kt.; tarprūšinė 

hibridizacija. 
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6. Mikrodauginimas. 

6.1 Įvadas.  

  Mikrodauginimas tai vegetatyvinis (nelytinis) dauginimas in vitro (dirbtinėje 

aplinkoje): augūnų šaknydinimas, organogenezė ir somatinė gemalų genezė (FAO 2004). 

Pagrindinis vegetatyvinio ir mikrodauginimo privalumas –greitas identiškų tam tikro individo

kopijų gavimas. Lytinio dauginimo atveju reikia laukti lytinės brandos (pvz. apie 10-20 m

eglei), be to 1/2 genų gaunama iš tėvinio genotipo, kas gali būti nepageidaujama. Terminų 

definicijos. 

 

. p. 

Morfogenezė- tai ląstelių diferenciaciją į skirtingus audinius ir struktūras. 

Organogenzė- organų formavimosi ir vystymosi procesas: augalų morfogenzėje tai ūglių ir 

šaknų d

 

iferenciacija iš kaliuso, meristemos ar suspensinių audinių (audiniai skystoje 

maitinimo terpėje) ląstelių. Kai ląstelių diferenciacijos galutinis rezultatas yra apibrėžtas 

organas (šaknis, ūglis), šis procesas vadinamas organogenezė; kai diferenciacijos galutinis

rezultatas nėra organas – morfogenezė (pvz. organo užuomazga ar organų kompleksas).  

Audinių kultūra- tai augalo išauginimas iš audinių laboratorijoje.In vitro dauginimas- 

auginimas dirbtinėje aplinkoje (laboratorijoje). Meristema- aktyviai besidauginančios l

produkuojančios naujus audinius.  

Pagrindiniai miško medžių mikrodauginimo metodai: (1) Organogenezė- augalų

išauginimas iš meristemų (pvz. kaliuso) laboratorinėse sąlygose (labiau tinkantis 

(2) somatinė (nelytinė) gemalų genezė- gemalų išauginimas iš kaliuso  ir dirbtinų sėklų 

sukūrimas laboratorinėse sąlygose bei įprastinis medelių auginimas iš sėklų (tinkantis 

spygliuočiams, dėl sunkumų su organogeneze); (3) somatinė hibridizacija: nelytin

genotipų somatinių ląstelių protoplastų (ląstelė be sienelės) suliejimo metodas (4) augūnų 

šaknydinimas ar skiepijimas: jaunų medelių ūglių karpymas, ūglių šaknydinimas ir augūn

auginimas medelyne (pigiausias metodas). 

6.2. Organogenzė 

Organogenzė- organų formavimosi ir vystymosi procesas: augalų mo

ąstelės 

 

lapuočiams); 

is skirtingų 

ų 

rfogenezėje tai 

ūglių ir ystoje 

), 

ų 

lo 

ikalingą genetinę informaciją. Paveikus kaliuso meristemas specifiniais ląstelių 

 šaknų diferenciacija iš kaliuso, meristemos ar suspensinių audinių (audiniai sk

maitinimo terpėje) ląstelių (6.1 pav.).  Audiniai iš įvairių augalo dalių (pvz. drebulės žirginių

įdedamos į lėkštę, kur esanti terpė neturi augimo hormonų, “įsakančių” į kokį audinio tipą 

joms vystytis . Ląstelėms dalinantis, susiformuoja specifinės funkcijos neatliekančių ląsteli

masė, vadinama kaliusu (trukmė apie 1 mėn.). Kaliuso ląstelės turi visą naujo auga

išauginimui re
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transformaciją į tam tikros funkcijos ląsteles sąlygojančius augimo hormonais (organogenzė) 

peratūros ir šviesos rėžimu, “įjungiami” reikalingi genai ir išauginamas naujas 

augalas, mikroūglių ar pumpurų indukcijos ir šaknydinimo būdu. 

lių 
ė 

i 

Organogenezės etapai: (a) donorinio augalo dalies (eksplanto) parinkimas (pvz. 

pumpur

ir tam tikru tem

 

 

 

6.1 pav. Mikrodauginimo metodų derinio schematinis pavaizdavimas. 3 pagrindiniai 
organogenezės metodai: a) tiesioginė mikroūglių indukcija iš eksplanto audinių  ir jų 
šaknydinimas, b) adventyvinių (spontaninių) pumpurų indukcija, pumpurų sprogimas ir ūg
išauginimas c) ūglių indukcija iš kaliuso ir tolesnis šaknydinimas. Somatinė gemalų genez
(embriogenzė) (apačioje). Dešinėje parodytos medelio dalys, iš kurių gali būti paimti audinia
mikrodauginimui. 
 
 

ų, nesumedėjusių ūglių audiniai), sterilizacija ir audinių kultūros iniciacija; (b) 

adventyvinų (spontaniškų) pumpurų indukcija ir iš pumpurų išaugusių ūglių suformavimas, 

arba tiesioginis mikroūglių proliferavimas kaliuse (pagrinde veikiant hormonu citokininu 

augimą skatinančioje terpėje); (c)| mikroūglių įšaknijimas (pagrinde veikiant hormonu 

auksinu augimą skatinančioje terpėje sunkus etapas dėl užkrato rizikos), (d) augalų 

adaptavimas nesterilioje aplinkoje. 
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Maitinimo terpės ir hormonai: (1) maitinimo terpės tai kiekvienai rūšiai specifinės 

augimą skatinančios terpės (metabolizmą ir šviesos energijos įsisavinimą skatinantys enzimai, 

maisto medžiagos ir angliavandeniai (energijos ir anglies šaltinis: pvz. gliukozė); (2) 

hormonai tai audinių diferenciacijos reguliatoriai. Mikrodauginime naudojamos tokios 

a 

em ų 

sen

 

lą

m ines 

lą

klonuoti, šioms gemalų pirminėms ląstelėms indukuojamas augimas į gemalus, kurie 

apvelkami dirbtiniu maisto medžiagų sluoksniu ir taip paverčiami į dirbtines sėklas. Dirbtinės 

 genezės stadija (Miškų institutas, Švedija) (kairėje). 
velkamas kietų maistmedžiagių lukštu, kurios sudrėkus 

pradeda irti ir tampa prieinamas maisto rezervas gemalui (dešinėje). 

pagrindinės grupės: (a) auksiniai pagrinde indikuoja pridėtinių šaknų formavimąsi ir 

viršūninių pumpurų vystymąsi, (b) citokininai indikuoja ląstelių diferenciaciją į ūglius, (c) 

giberelinai skatina sėklų dygimą, (d) abscizinė rūgštis yra augimo inhibitorius ir naudojam

brionų susidarymo iš kaliuse stimuliacijai, (e) etilenas slopina audinių augimą ir skatina j

ėjimą, (f) adeninas naudojamas mikroūglių regeneracijai paspartinti. 

6.3. Somatinė gemalų genezė 

Alternatyva audinių kultūrai organogenzės būdu yra somatinė gemalų genezė- tai 

vegetatyvinio mikro-dauginimo metodas kai gemalai išauginami iš vegetatyvinių ar 

negametinių (somatinių) audinių (6.2 pav.). Somatinė= nelytinė (augalai turi lytinės ir 

somatinės (augimo) ląstelės). Somatinė gemalų genezė = gemalų “gamyba” iš nelytinių 

stelių. Gemalų genezės sinonimas embriogenezė (ang. embryogenesis)Manipuliuojant 

aitinimo terpėmis ir aplinkos sąlygomis, indukuojama audinių profiliacija į gemalų pirm

steles, kurios gali būti užšaldomos skystame azote neribotam laikui. Norint genotipus 

sėklos auginamos įprastu būdu į medelius medelynuose (pigu). 

 

 
6.2 pav. P. pušies somatinės gemalų
Dirbtinių sėklų maketas: gemalas ap
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Pagrind

o 

ezė 

 

u: 
aus p. 

stinių iš 

 

inis somatinės gemalų genezės privalumas, kad juvenyliniai donorinio genotipo 

audiniai gali būti laikomi giliai užšaldyti neribotą laiko tarpą ir bet kada gali būti paimti 

somatiniam gemalų klonavimui. Tolesnis naudojimas komerciniu mastu (priklauso nu

rūšies): dirbtinės sėklos (paprastoji pušis, nes augūnai sunkiai įsišaknija); kloninė 

miškininkystė (hedges) (p. eglė, nes augūnai lengvai įsišaknija); somatinė gemalų gen

naudojama Pinus sylvestris, Pseudotsuga menziessi, Pinus taeda, P. radiata, Picea glauca x 

engelmanni (6.6 pav.); “iš gemalinio audinio gabaliuko galima įveisti apie 6 ha miško” 

(Timmis 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 pav. Vienų metų amžiaus p. pušies medeliai išauginti somatinės gemalų genezės būd
medeliai nesiskiria nuo įprastinių iš sėklų išaugintų medelių (kairėje). Dviejų metų amži
pušies medeliai išauginti somatinės gemalų genezės būdu: medeliai nesiskiria nuo įpra
sėklų išaugintų medelių (Švedijos miškų institutas) (dešinėje). 

 

6.4 pav. Vienas iš komercinio embriogenezės panaudojimo pavydžių, taikomas vienos iš JAV
kompanijų.  
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6.4 Somatinė hibridizacija. 

Somatinės hibridizacijos metodas taikomas tada, kai norima sukryžminti negimin

rūšis, suliejant jų genomus. Gauto hibrido chromosomų skaičius yra lygus abiejų tėvinių

augalų chromosomų sumai. Pagrindiniai somatinių hibridų kūrimo etapai: (a) gauti

protolastus (ląstelės gali būti gaunamos iš įvairių augalų lapų); (b) sulieti gautus protoplast

panaudojant elektros lauką arba cheminiu būdu; (c) iš gautų ląstelių išauginti naują augalą. 

Definicija: protoplast- plant or bacterial cell that has had its cell wall removed 

(

ingas 

 

 

us, 

org/biotech101/glossary.cfmwww.ncbiotech. ). Daugumoje atvejų somatiniai hibridai gali 

ūti v

ugalų selekcines linijas. RFLP DNR genospaudžiai gali būti panaudoti, norint įsitikinti, ar 

krai buvo gauti somatiniai hibridai. 

.5 Augūnų šaknydinimas 

Augūnų šaknydinimas tai vienas iš paprasčiausių ir seniausia naudojamų 

egetatyvinio dauginimo metodų: jaunų medelių ūglių karpymas, ūglių šaknydinimas ir 

ugūnų auginimas medelyne (6.5; 6.7 pav.). Donoriniai augalai (ang. hedges) auginami 

 

ažiaus. Didėjant amžiui, ūglių 

šaknijimo

ugūnus. Švedijos miškų institutas 1998. 

b ėl kryžminami su tėvine rūšimi tam, kad naujieji genai būtų inkorporuoti į kultivuojamų 

a

ti

 

6

v

a

medelyne iki 3 m. amžiaus, t.y. pakankamas augalo pajėgumas produkuoti ūglius karpymui.

Donorinių augalų ūgliai karpomi ir šaknydinami, taip gaunant jų kopijas, kurias galima veisti 

miške. Karpymo intensyvumas dindinamas priklausomai nuo m

si potencija mažėja. Pavyzdžiui, p. eglės optimalus amžius 3-10 m. 

 

6.5 pav. Picea abies donoriniai genotipai (hedges), skirti vegetatyviniam dauginimui 
šaknydinant a
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