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I SKYrIUS

ŽMOGAUS GENOMO ORGANIZACIJA IR 
ANALIZĖ

1.1. ŽMOGAUS bRANdUOLIO IR MITOChONdRIJų  
GENOMO STRUkTūRA

Žmogaus genomas – tai visa genetinė informacija (viengubas DNr in-
formacijos rinkinys), esanti žmogaus (Homo sapiens) organizmo ląstelėje. 

Žmogaus genomą sudaro branduolio ir mitochondrinė DNr.
- Branduolio genomo dalis sudaryta iš 24 skirtingų DNr molekulių 

(22 autosomų ir dviejų lyties chromosomų (X ir Y). Kiekviena DNr 
molekulė formuoja atskirą chromosomą. Žmogaus chromosomų rin-
kinį – kariotipą – sudaro 22 autosomos ir dvi lyties chromosomos 
(1 pav.). Branduolio genomo dydis – 3 200 Mb.

- Mitochondrijų genomo dalį sudaro žiedinės dvigrandės DNr moleku-
lės, kurių skaičius ląstelėse gali būti nuo dešimčių iki tūkstančių (pri-
klausomai nuo ląstelės tipo, oksidacinio fosforilinimo aktyvumo ir kt. 
veiksnių). Vienos mitochondrinės DNr molekulės dydis – 16,6 kb.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 X Y

1 pav. Žmogaus chromosomų rinkinys somatinėje ląstelėje (kariograma) 46,XY
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Branduolio genome esanti genetinė informacija koduoja didžiąją dalį po-
lipeptidų, sintetinamų ribosomose ląstelės citoplazmoje.

Mitochondrijos turi savo ribosomas ir 13 polipeptidus koduojančių genų, 
kurie sintetinami mitochondrijų ribosomose. Didžioji dalis mitochondrijų 
polipeptidų yra koduojami branduolio genų ir sintetinami citoplazmos ribo-
somose, tik po to patenka į mitochondrijas. 

Žmogaus genome yra apie 5 proc. itin konservatyvių sekų, 1,5 proc. ge-
nomo sudaro koduojančioji DNr, kita dalis konservatyvių sekų yra netrans-
liuojamama DNr, reguliuojantys elementai ir kitos sekos. Didžioji dalis ko-
duojančiosios DNr panaudojama informacinės rNr ir vėliau polipeptidų 
sintezei, ir iki 10 proc. žmogaus genų koduoja kitas netransliuojamas rNr 
molekules. 

Koduojančios sekos dažnai priklauso panašių sekų šeimoms (DNr sekų 
šeimos), kurios gali būti organizuotos į grupes vienoje ar keliose chromoso-
mose ar būti išsibarsčiusios. 

Kaip ir kituose sudėtinguose genomuose, didelę žmogaus genomo dalį 
sudaro nekoduojančioji DNr. Dalis šių sekų išsidėsčiusios paeiliui pasikar-
tojančiose sekose, tačiau didžioji dalis nekoduojančiosios DNr – išsibarsčiu-
sios įterptinės sekos. 

1.1.1. branduolio dNR

1.1.1.1. Žmogaus chromosomų dydis ir struktūra

Branduolio genomą sudaro 24 skirtingos linijinės dvigrandės DNr mole-
kulės, atitinkančios 24 skirtingas žmogaus chromosomas (22 autosomas bei 
X ir Y chromosomas).

Žmogaus ląstelės branduolio DNr sudaro daugiau nei 99 proc. ląstelės 
DNr (išimtis – oocitai, kuriuose apie 30 proc. DNr sudaro mtDNr). 

linijinės dvigrandės DNr molekulės kartu su histonais, kitais nehistoni-
niais baltymais ir rNr molekulėmis formuoja chromosomas, kurias galima 
aiškiai diferencijuoti panaudojant chromosomų dažymo metodus. Chromoso-
mos yra suskirstytos į grupes pagal dydį ir pagal centromeros padėtį (1 pav.).

Chromosomas sudaro chromatinas – tai ląstelės branduolyje esantis 
DNr ir baltymų kompleksas. Skirtinga chromatino kompartizacija formuoja:

- euchromatiną – tai labiau išretėjusią, mažiau kompaktizuotą chroma-
tino dalį. Dažniausiai tai genetiškai aktyvios vietos, kur gausiau genų, šiose 
srityse vyksta genų raiška;
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- heterochromatiną – tai tankesnės, labiau kompaktizuotos, transkripciš-
kai neaktyvios chromatino struktūros. Heterochromatinas skirstomas į:

• fakultatyvųjį heterochromatiną – tai stipriau kondensuotos euchromatino 
struktūros. Nuo euchromatino skiriasi tik kondensacijos, kompaktizaci-
jos laipsniu ir trukme. Greta nekoduojančiosios DNr, šiose DNr sekose 
yra ir genų bei su genais susijusių sekų, tačiau jų raiška nevyksta ar nėra 
intensyvi. Priklausomai nuo ląstelės tipo ar raidos etapo, fakultatyvusis 
heterochromatinas gali tapti mažiau kompaktiškas ir virsti euchromatinu;

• konstytutyvųjį heterochromatiną – tai kondensuotas specifinių DNr 
sekų, nukleotidų sudėties chromatinas, kurio kondensacija nekinta ir 
nurašymas (transkripcija) nevyksta. Šį heterochromatiną dažnai sudaro 
kartotinių sekų sankaupos centromerose (apie 3 Mb kiekvienos chromo-
somos pericentromerinės srities), didelės atkarpos kai kuriose chromo-
somose, trumpuosiuose akrocentrinių chomosomų 13, 14, 15, 21 ir 22 
pečiuose, didelė dalis ilgojo Y chromosomos peties ir ilgųjų 1, 9 ir 16 
chromosomų pečių dalis telomerose bei kitose chromosomų vietose.

1 lentelė. Skirtingų chromatino kompaktizacijos formų – euchromatino ir hetero-
chro matino savybių palyginimas

Chromatino savybės Euchromatinas heterochromatinas 
Struktūra Mažiau kondensuotas, 

atviras, prieinamas 
Kondensuotas, uždaras,  
neprieinamas 

DNr sekos Daug genų Pasikartojantys elementai 
Aktyvumas Ekspresuojamos sekos, 

aktyvus 
represuotos sekos, tylus 






         





 

2 pav. Euchromatino ir heterochromatino schema: skiriasi atstumas tarp 
nukleosomų. Chromatino kondensacija / dekondensacija – vienas iš genų veiklos 

reguliavimo būdų
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1.1.1.2. Nukleotidų sudėtis

tarptautinio žmogaus genomo konsorciumo duomenimis, euchromati-
nėse chromosomų dalyse GC nukleotidų porų yra apie 41 proc. (nuo 38 proc. 
GC 4 ir 13 chromosomose iki 49 proc. 19 chromosomoje). 

taip pat nustatyti nukleotidų sudėties skirtumai ir pačioje chromoso-
moje: GC nukleotidų poros 17q 50 proc. distalinėje dalyje (apie 10,3 Mb) ir 
38 proc. greta esančioje 3,9 Mb srityje. 

GC kiekis tiesiogiai susijęs su Giemsa dažymu:
- tamsiuosiuose ruožuose – mažau GC (apie 37 proc.),
- šviesiuosiuose ruožuose – daugiau GC (apie 45 proc.).

1.1.1.3. Nukleotidų deriniai

Žmogaus, kaip ir kitų stuburinių, genome nustatyta mažiau CpG dinu-
kleotidų, negu jų turėtų būti pagal GC nukleotidų porų dalį genome.

Jei genome yra apie 41 proc. GC, tai G = C = 0,205 atskirų bazių.
teoriškai CpG turėtų būti (0,205)2 = 0,042. tačiau praktiškai CpG yra tik 

1/5. taip yra todėl, kad CpG (rečiau CpNpG) citozinas yra taikinys metili-
nimui į 5-metilcitoziną, kuris yra chemiškai nestabilus ir po deamininimo 
virsta timinu (3 pav.). 








 

3 pav. Citozinas – taikinys deamininimui (virsmas į uracilą) ir metilinimui, 
deamininimui (virsmas į timiną per tarpinį 5-metilcitoziną)
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Evoliucijos eigoje CpG dinukleotidų skaičius palaipsniui mažėjo, jiems 
virstant tpA dinukleotidais.

Nors CpG dažnis žmogaus ir kitų stuburinių genome yra santykinai ma-
žas, tačiau nedidelėse genomo atkarpose nemetilintos DNr nustatomas CpG 
dažnis artimas teoriniam. tokios CpG sankaupos (CpG salelės) apima tūks-
tančius nukleotidų ir dažnai aptinkamos 5’ geno dalyje.

Apie 3 proc. CpG yra metilinti – CpG salelės.

branduolio DNr sudaro genai ir su genais susijusios sekos (unikalios ir 
vidutinio kopijų skaičiaus) ir negeninė dNR.

Genus ir su genais susijusias sekas sudaro koduojančioji DNr (egzonai) 
ir nekoduojančioji DNr – intronai, nekoduojančios ir reguliacinės genų da-
lys, pseudogenai, genų fragmentai.

Negeninė DNr apima unikalias arba mažai kopijų turinčias sekas, viduti-
nio ir didelio kopijų skaičiaus sekas, paeiliui pasikartojančių sekų sankaupas 
(satelitinė, minisatelitinė ir mikrosatelitinė DNr) bei išsibarsčiusias kartoti-
nes sekas.

1.1.1.4. Žmogaus genai

Genas (gr. genos – giminė, kilmė) yra organizmų paveldimumo vienetas. 
Genuose užkoduota genetinė informacija, lemianti organizmo požymius ir 
savybes.

Genas yra DNr molekulės sekos dalis, koduojanti tam tikrą informaciją 
arba funkciją: apie polipeptido aminorūgščių seką arba informaciją apie ri-
bosominę rNr (rrNr), transportinę rNr (trNr) ar kitas netransliuojamas 
rNr molekules.

Žmogaus genome yra apie 22 000 genų, tačiau genų skaičius vis dar tiks-
linamas. Vienai chromosomai tenka vidutiniškai apie 1 400 genų. Dauguma 
jų koduoja polipeptidus, apie 10 proc. – netransliuojamas rNr molekules.

toks nedidelis genų skaičius žmogaus genome aiškinamas sudėtinga 
transkripcijos sistema bei alternatyviu sukirpimu žmogaus branduolio ge-
nome. 

Žmogaus genų pasiskirstymas
Žmogaus genai yra netolygiai pasiskirstę chromosomose. Vidutinė genų 

tankio reikšmė ~12 genų 1 Mb. Vidutinis atstumas tarp genų – 30 kb. Kons-
titutyvinio heterochomatino srityse genų nėra arba yra labai mažai. Euchro-
matino srityse genų tankis nevienodas tiek įvairiose tos pačios chromosomos 
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dalyse, tiek skirtingose chromosomose. Pirmas detalus bendras viso genomo 
genų pasiskirstymo vaizdas gautas CpG salelių frakcijas hibridizavus su me-
tafazinėmis chromosomomis. Šiuo metodu nustatyta, kad genų tankis dides-
nis subtelomerinėse dalyse, taip pat, kad kai kuriose chromosomose yra daug 
genų (didžiausias genų tankis nustatytas 19 chromosomoje (apie 20  genų 
1 Mb)), tuo tarpu kitose (pvz., Y, 18) – genų nedaug (mažiausias tankis yra Y 
chromosomoje (apie 3 genus 1 Mb)). 








 

4 pav. Genų tankis chromosomose: genų skaičius, tenkantis 1 Mb DNr sekos

Procentiniai GC skirtumai tarp Giemsa šviesių ir tamsių ruožų taip pat 
atspindi diferencinį genų tankį, nes chromosomose, kuriose daugiau GC nu-
kleotidų (19 chromosoma), ir ruožuose (blyškus G ruožas) taip pat palyginti 
daug genų. Pavyzdžiui, daug genų yra žmogaus leukocitų antigeno (HlA) 
komplekse (180 genų, apimantis 4 Mb), kuris yra 6p21.3 šviesiame ruože, 
tuo tarpu didelis 2,4 Mb apimantis distrofino genas yra tamsiame G ruože.

baltymus koduojantys genai 
Genų struktūra
Žmogaus genai išsidėsto linijine seka ir yra konkrečioje chromosomos 

vietoje – srityje. Geną sudaro koduojančios dalys – egzonai – ir nekoduojan-
čios – intronai bei reguliacinės sritys (5 pav). 
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5 pav. Žmogaus geno schema

Daugelis genų turi promotorius – DNr sekas su trumpais sekos elemen-
tais, kurie svarbūs transkripcijos pradžiai ir palaikymui bei rNr polimera-
zės aktyvinimui. Jie yra apie 200 np (–200) prieš pirmąjį transkribuojamą 
nukleo tidą (+1). Dauguma promotorių turi TATA (–30), CAAT (–80), Oct 
ar GC sekas, prie kurių jungiasi transkripcijos veiksniai. 

reguliaciniai elementai promotoriaus srityje vadinami cis kontrolės ele-
mentais. Jie lemia greta esančio geno raišką. transkripcijos veiksniai vadina-
mi trans kontrolės elementais, nes veikia abi geno kopijas (alelius) toje pačio-
je chromosomoje ir yra sintetinami kitų genų.

Stiprintuvai yra raišką stimuliuojančios DNr sekos. Jie gali būti nutolę 
nuo geno transkripcijos pradžios vietos; kai transkripcijos faktorius prisi-
jungia prie promotoriaus, stiprintuvai erdviškai, formuodami DNr kilpas, 
priartėja prie reguliuojamojo geno. Geno raišką slopina neigiami reguliaci-
niai elementai slopintuvai. Ribiniai elementai, paprastai 500 np–3 nb ilgio 
sekos, slopina reguliacinių elementų poveikį greta esantiems genams. Atsako 
elementai indukuoja genus po specifinių signalų. 

Žmogaus genome koduojančioji DNr sudaro tik apie 1,5 proc. viso žmo-
gaus genomo. Intronai atskiria egzonus. Genų raiškos metu susidaręs pir-
minis transkriptas turi ir intronines geno sekas, tačiau pre-irNr brendimo 
metu intronai yra „iškerpami“ (vyksta rNr splaisingas) ir subrendusi irNr 
turi tik egzonines geno sekas. Intronai prasideda dinukleotidu 5’ Gt (dono-
ru) ir baigiasi 3’ AG (akceptoriumi) (GT-AG taisyklė). tai labai konservaty-
vios sekos, svarbios, kad įvyktų taisyklingas sukirpimas. Šias sekas atpažįsta 
splaisomos kompleksas, sudarytas iš baltymų ir snorNr. 

Didžioji polipeptidus koduojančių žmogaus genų dalis turi intronus. tik 
labai nedaug žmogaus genų intronų neturi (histonų genai) ir šie genai yra 
maži. tų genų, kurie turi intronus, yra stebima antvirkštinė priklausomybė 
tarp genų dydžio ir koduojamos DNr atkarpos. taip yra ne todėl, kad dide-
liuose genuose yra mažesni egzonai (vidutinis egzono dydis žmogaus genuo-
se yra mažesnis nei 200 np ir egzonų dydis dažniausiai nepriklauso nuo geno 

http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Transkripcijos_faktorius&action=edit
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ilgio). Dideliuose genuose yra didesni intronai (nors yra ir išimčių: kolageno 
tipo 7 ir titino genai). 

Kadangi ilgų intronų transkripcija užtrunka ilgai ir sunaudoja daug ener-
gijos, gamtinei atrankai palankesni trumpi intronai dažnai ekspresuojamuo-
se genuose. 

Genų dydis 
Žmogaus, kaip ir kitų sudėtingų organizmų, skirtingų genų dydis pasižy-

mi labai didele įvairove. Vidutinis geno dydis yra 27 kb. Vidutiniškai genas 
turi 9 egzonus (6 pav.). 













 



 



 



 



 



 

















          

 



 

 













 

 










 





 















6 pav. Žmogaus genų dydis: nuo kelių šimtų nukleotidų (trNr) iki 2,3 Mb 
(distrofino genas). Procentais nurodyta koduojančioji geno dalis (egzonai)

Kai kurie žmogaus genai yra labai dideli, o tai reiškia, kad transkripcija 
užtrunka ilgai, pvz., 2,4 Mb dydžio distrofino geno nurašymas vyksta apie 
16 valandų. Nors yra tiesioginis ryšys tarp geno ir produkto dydžių, yra ke-
letas neatitikimų. Pavyzdžiui, apolipoproteiną B sudaro 4 563 aminorūgštys 
ir yra koduojamas 45 kb geno, bet didžiausias baltymas koduojamas 2,4 Mb 
distrofino geno ir susideda tik iš 3 685 aminorūgščių.

Funkciškai susiję genai
Genai, koduojantys identiškus arba panašius polipeptidinius produktus, 

dažnai yra išsidėstę vienoje ar keliose grupėse, kurios gali būti toje pačioje 
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arba skirtingose chromosomose. tačiau genai, kurie turi tik bendrus kon-
servatyvius komponentus (domenus), dažnai yra išsibarstę po visą genomą. 
Genai, koduojantys funkciškai susijusius produktus, kurie nepasižymi labai 
didele sekų homologija, yra išsibarstę.

Funkciškai tapatūs genai
Žmogaus genome žinomi vos keli genai, kurie koduoja du ar daugiau 

vienodus genų produktus. Dažniausiai tai neseniai duplikuotų genų kopijos, 
pvz., padvigubėję α-globino genai. Nustatyti keli funkciškai tapatūs genai, 
esantys skirtingose chromosomose ir koduojantys vienodus produktus:

• Histonų genai: 86 skirtingos histonų sekos, pasiskirsčiusios skirtin-
gose chromosomose. Nors ir sudaro dvi dideles grupes 6p, kai ku-
rie pošeimių nariai yra vienodi, o koduojantys genai yra skirtingose 
chromosomose.

• Ubikvitino genai: 76 aminorūgščių ubikvitinas yra labai konservaty-
vus baltymas, kuris svarbus baltymų degradavimui ir dalyvauja ląsteli-
niame streso atsake. Žmogaus ubikvitino genai nustatyti keliose chro-
mosomose. Kai kurie yra paeiliui pasikartojančiose koduojančių sekų 
sankaupose, sudarydami policistroninį transkripcijos vienetą. Kiti yra 
monomerai (bet susilieję su ribosominių baltymų genais ir sudaro bi-
cistroninį transkripcijos vienetą).

Funkciškai panašūs genai
Funkciškai panašūs genai sudaro genų šeimas, kuriose atskiri genai yra 

artimai susiję, bet jų sekos neidentiškos. Dažniausiai šie genai kilę dėl pasi-
kartojančių genų duplikacijų, pvz., skirtingų narių kiekvienos iš α-globino ar 
β-globino genų grupėse. 

Genai, kurie koduoja panašius polipeptidus, bet yra skirtingose chromo-
somose, yra mažiau susiję nei genai tose pačiose chromosomose, kaip nusta-
tyta α-globino ir β-globino genų atveju. 

tačiau HOX genų šeimos atveju, kurią sudaro apie dešimt genų grupių 
kiekvienoje iš keturių chromosomų, genai skirtingose chromosomose gali 
būti tarpusavyje labiau susiję nei tos pačios genų grupės nariai. 

Funkciškai susiję genai
Kai kurie genai koduoja produktus, kurių sekos nėra panašios ar artimos 

struktūros, tačiau akivaizdžiai susiję funkciškai. tokie produktai gali būti to 
paties baltymo ar makromolekulės struktūros subvienetai, to paties metabo-
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linio ar vystymosi kelio sudėtinės dalys arba gali būti reikalingi specifiškai 
susijungti (ligandai ir receptoriai). 

Beveik visais tokiais atvejais genai nėra sugrupuoti ir dažniausiai yra ran-
dami skirtingose chromosomose.

Sanklotiniai genai
Iš dalies persidengiantys genai
Skirtingai nei paprastųjų organizmų, sudėtingų organizmų genai yra 

daug mažiau sugrupuoti ir genų tankis mažesnis: žmogaus branduolio geno-
me yra maždaug vienas genas  100 kb atkarpoje, o E. coli – maždaug vienas 
genas 0,5 kb.

Iš dalies persidengiantys genai sudėtinguose žinduolių branduolio geno-
muose yra reti, bet jei kur jie pasitaiko, tai dažniausiai nurašomi nuo prie-
šingų DNr grandinių. ryškus genų grupavimas GC turtingose chromoso-
minėse srityse ir srityse, kuriose yra labai didelis genų tankis, atsiranda dėl 
persidengiančių genų. Pavyzdžiui, III klasės ŽlA (žmogaus leukocitų antige-
nų) komplekso srityje 6p21.3 vidutinis genų tankis yra maždaug vienas genas 
15 kb, ir joje nustatyti keli persidengiantys genai.




      





 

7 pav. 6p21.3 Žmogaus leukocitų antigenų (ŽlA) sritis, kurioje nustatytas didelis 
genų tankis ir keli persidengiantys genai

1. Genai genuose
MborNr genai yra išskirtiniai tuo, kad dauguma jų yra kituose genuose, 

dažniausiai tuose, kurie koduoja su ribosomomis susijusius baltymus arba 
branduolėlio baltymus. toks išsidėstymas galimai užtikrina baltymų ir ri-
bosominių rNr sudėtinių dalių suderintą gamybą. Kartu su mborNr ge-
nais, kai kurie kiti genai, tape tarpe ir keli polipeptidus koduojantys genai, 
yra didesnių genų intronuose. Pavyzdžiui, NF1 (neurofibromatozės pirmojo 
tipo) geno intronuose trys maži genai yra nurašomi nuo priešingos grandi-
nės (8 pav.), F8 (kraujo krešėjimo faktorius VIII) gene du vidiniai genai yra 
nurašomi priešingomis kryptimis, RB1 (retinoblastomos) gene vienas vidinis 
genas yra nurašomas nuo priešingos grandinės.
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8 pav. Genai genuose. NF1 geno 26 introne yra trys maži genai (OGMP, EVI2B ir 
EVI2A), kurie nurašomi nuo priešingos grandinės

2. Policistroniniai transkripcijos vienetai
Policistroninis (daugiageninis) transkripcijos vienetas yra įprastas dažnas 

bakterijų genomuose ir taip pat randami C. Elegans genome. Du dideli policist-
roninių transkripcijos vienetai žmogaus genome nustatyti žmogaus mitochond-
rijų genome ir pagrindinėse rrNr genų grupėse. Be to, kai kurie reti polipep-
tidus koduojantys bicistroniniai transkripcijos vienetai nustatyti branduolio 
genome: nurašymas prasideda nuo vieno geno ir tęsiasi nuo gretimai esančio 
viena kryptimi. Baltymo pirmtakas padalijamas ir gaunami skirtingi baltymai.

A ir B insulino grandines koduojamtys genai galimai kilę iš bicistroninio 
transkripcijos vieneto ir yra labai susiję funkciškai. tačiau kartais bicistroninis 
transkripcijos vienetų produktai funkciškai skirtingi. UBA52 ir UBA80 genai ga-
mina ubikvitiną ir ribosominius baltymus (S27a arba l40). Kiti ubikvitino genai 
yra paeiliui pasikartojančios koduojančios sekos, kurios gali sudaryti policistro-
ninį transkripcijos vienetą. Ubikvitino genai neturi intronų, bet kituose bicistro-
niniuose transkripcijos vienetuose sukirpimas (splaisingas) yra būtinas tam, kad 
susietų vieno geno egzonus su kito, toliau einančio geno. SNURF-SNRPN trans-
kripcijos vienetas yra dviejų polipeptidų koduojamų skirtingų egzonų pavyzdys.

Žmogaus genų tipai
Unikalūs pavieniai genai
Unikalūs pavieniai genai sudaro didžiąją dalį žmogaus genų, kurie ko-

duoja polipeptidus, atliekančius įvairias funkcijas ląstelėje ar už jos ribų. tai 
genai, kurie koduoja fermentus, hormonus, receptorius, struktūrinius ir re-
guliacinius baltymus.

Polipeptidus koduojančių genų šeimos
Dauguma genų, koduojančių netransliuojamą rNr, taip pat dalis poli-

peptidus koduojančių genų yra sujungti į atitinkamas šeimas. Šeimos narių 
DNr sekos yra panašios, tačiau sekų panašumas ir šeimos narių struktūra 
gali gerokai skirtis. Dalis šeimos narių (pseudogenai ir genų fragmentai) gali 
būti nefunkcionalūs, taip padidinami šeimos sekų skirtumai.
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1. klasikinės genų šeimos
Klasikinių genų šeimų narių sekos labai panašios. Histonų genų šeimos: 

histonai yra labai konservatyvūs ir pošeimių nariai yra iš esmės vienodi; 
α-globino ir β-globino genų šeimos: kiekvienos šeimos nariai labai panašūs.

2. Genų šeimos su dideliais konservatyviais domenais 
Šių genų šeimų nariai pasižymi didele homologija tarp labai konserva-

tyvių genų sričių; kitos geno dalys gali gerokai skirtis. Dažnai šių šeimų ge-
nai koduoja transkripcijos veiksnius, kurie yra labai veiklūs ankstyvajame 
vystymesi, bei konservatyvias sekas, koduojančias baltymų domenus, kurie 
specifiškai jungiasi prie pasirinktų genų taikinių DNr. 

3. Genų šeimos su trumpais konservatyviais motyvais
Kai kurių genų šeimų narių sekos nėra labai panašios, bet koduoja genų 

produktus, kurių bendra ar panaši funkcija ir labai būdingi trumpų konser-
vatyvių sekų motyvai, tokie kaip DEAD seka Asp-Glu-Ala-Asp ar WD pasi-
kartojimas (trp-Asp).

4. Genų superšeimos
Genų superšeimos nariai yra daug labiau evoliuciškai nutolę, nei klasi-

kinės genų šeimos ar konservatyvių domenų genų šeimos. Jie koduoja pro-
duktus, kurie yra susiję funkciškai bendrąja prasme, ir pasižymi labai silpna 
sekų homologija, be jokių konservatyvių aminorūgščių motyvų. tačiau yra 
bendrų struktūros ypatybių ir susijusių funkcijų:

• Imunoglobulinų superšeima – labai didelė šeima, apimanti imuno-
globulinus koduojančius genus, t ląstelių receptorių genus, ŽlA 
genus ir daug kitų. Genai koduoja produktus, kurie yra pakankamai 
nutolę sekų lygyje, bet veikia imuninėje sistemoje ir turi panašius do-
menus.

• Globinų superšeima – labai maža šeima, kuriai priklauso ne tik α-globino 
ir β-globino genų šeimos, dalyvaujančios deguonies transporto ir saugo-
jimo kraujyje procesuose, bet ir lygiaverčiai genai, koduojantys raumenų 
ir smegenų globinus, mioglobiną ir neuroglobiną.

• G baltymo receptorių superšeima – labai didelė ir įvairi receptorių šei-
ma, kuri yra tarpinės molekulės ligando signalo perdavimo iš ekstra-
ląstelinės aplinkos sąveika su viduląsteliniais G baltymais. Jie pasižymi 
vienoda septynių α-spiralės transmembraninių segmentų struktūra, 
bet dažniai pasižymi maža sekų homologija.
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Pseudogenai, sutrumpėjusios geno kopijos ir genų fragmentai  
daugiagenėse šeimose
Polipeptidus koduojančių genų šeimose dažnai aptinkami pseudogenai 

(nefunkcionalios genų kopijos, kurių seka labai artima veikliam genui ar jo 
koduojančiai daliai), sutrumpėję geno fragmentai (be 5’ ar 3’ galo), vidiniai 
fragmentai, kai kuriais atvejais – pavieniai egzonai. 

Pseudogenai, sutrumpėjusios geno kopijos ir genų fragmentai daugiage-
nėse šeimose atsiranda dėl tandemiškų genų duplikacijų, netolygaus genų 
krosingoverio ar netolygių seserinių chromatidžių mainų, atvirkštinės trans-
kripcijos nuo rNr transkriptų (retrotranspozicijos). 

Pseudogenai genų šeimose. Dažniausiai dėl duplikacijų atsiradusios genų 
kopijos turi funkcionuojančių genų egzonų, intronų ir promotorių sritis, bet 
dažnai juose nustatomas ankstyvas baigties kodonas egzoninėse sekose. 

Sutrumpėję genai ir vidiniai geno fragmentai genų šeimose. tokių su-
trumpėjusių genų ir genų fragmentų yra ŽlA I klasės genų šeima 6p21.3: 
dviejų Mb atkarpoje yra 6 veiklūs genai, 4 pseudogenai, 5 sutrumpėjusios 
genų kopijos ir 2 maži vidiniai geno fragmentai. 

Netransliuojami RNR genai
Žmogaus branduolio genome yra apie 6 000 genų (galimai jų skaičius yra 

dar didesnis), kurių galutinis produktas – netransliuojamos rNr molekulės. 
Dauguma rNr genų produktų naudojami molekulių gamybai, kurios 

dalyvauja genų raiškos procesuose. rrNr ir trNr šeimos dalyvauja irNr 
transliacijoje. Daugelis kitų rNr molekulių šeimų dalyvauja rNr brendime, 
kitų rNr molekulių (irNr, trNr, rrNr ir kt.) skilimo ir bazių modifikaci-
jos reakcijose; daugelis klasių rNr molekulių (mikrorNr ir kitos) svarbios 
genų raiškos reguliavime. 

Ribosominės RNR (rRNR) genai
Žmogaus genome yra apie 700–800 rrNr genų. Dauguma jų išsidėstę 

paeiliui pasikartojančiose sankaupose kartu su pseudogenais.
Be 16S ir 23S mitochondrijų rrNr molekulių, yra keturi citoplazminės 

rrNr tipai, trys susiję su didžiuoju ribosomos subvienetu (28S, 5,8S ir 5S 
rrNr) ir vienas – su mažuoju ribosomos subvienetu (18S). 

28S, 5,8S ir 18S rrNr yra koduojamos vieno transkripcijos vieneto. Yra 
penkios tokios sankaupos (klasteriai), kiekvieną iš jų sudaro 30–40 paeiliui 
esančių pasikartojimų, esančių 13, 14, 15, 21 ir 22 chromosomų trumpuo-
siuose pečiuose. 
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5S rrNr genai taip pat yra paeiliui pasikartojančiose sekose. Didžiausia 
yra iš 200–300 5S genų su pseudogenais 1q41–42 netoli telomeros. toks di-
delis genų skaičius būtinas, kad užtikrintų didelį šių genų produktų poreikį 
baltymų sintezei. 

Transportinės RNR (tRNR) genai
Žmogaus branduolio genome yra nustatyta 516 genų, koduojančių cito-

plazmines trNr molekules, ir 234 iš trNr kilę pseudogenai. Šie genai su-
skirstyti į 49 šeimas pagal antikodonų savybes.

Nors universalus genetinis kodas turi 61 skirtingą prasminį kodoną, ku-
riuos atpažįsta antikodonai trNr molekulėje, nevienareikšmė kodonų sąvei-
ka trečios bazės padėtyje reiškia, kad kai kodono trečios bazės padėtyje yra 
pirimidinas (U arba C), vienintelis antikodonas gali susiporuoti su dviem 
alternatyviais kodonais. Antikodonas parenkamas alternatyviems žmogaus 
kodonams pagal bendras eukariotų citoplazminių trNr taisykles.

tokiu būdu galima išskirti 46 skirtingas žmogaus trNr klases, bet, ne-
paisant trečios bazės nevienareikšmės sąvokos bendrumo, kiekviena iš trijų 
kodonų porų – AU(U/C), UA(U/C), AA(U/C) – turi po du antikodonus ir 
sudaro tris papildomas trNr klasės. 

Nors trNr genai išsibarstę visame žmogaus genome (randami visose 
chromosomose, išskyrus Y chromomosomą, kurioje yra vienas pseudogenas), 
didžioji dalis yra išsidėstę grupėmis. Daugiau nei pusė jų (273 iš jų 516) yra 
arba 6-oje chromosomoje (kurioje yra 140 trNr genų – įskaitant beveik 
visus skirtingus trNr genų tipus – 4 Mb atkarpoje 6p2), ir 1-oje chromo-
somoje (kurioje daugelis Asn ir Glu trNr genų yra sugrupuoti). Daugelis 
kitų trNr genų taip pat yra aptinkami grupėmis (18 iš 30 cisteino trNr yra 
0,5 Mb atkarpoje 7-oje chromosomoje).

Mažos branduolio RNR ir mažos branduolėlio RNR 
Dvi rNr klasės, kurios dalyvauja genų raiškoje, yra mažos branduolio 

rNr (mbrNr, angl. snrNr) ir mažos branduolėlio rNr (mborNr, angl. 
snorNr). Jas koduoja beveik 100 genų (mbrNr) arba daugiau nei 100 genų 
(mborNr) šeimos. 

Mažų branduolio RNR (mbRNR) genai
mbrNr molekulių ilgis – nuo 106 iki 186 nukleotidų. Heterogeninės 

mbrNr molekulės turi daug uridino, todėl mbrNr molekulės atitinkamai 
pavadintos, pvz., U3 mbrNr. Kai kurios iš jų yra splaisosominės rNr, rei-
kalingos didelių ir mažų splaisosomų funkcionavimui ir yra koduojamos 
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daugiau nei 80 genų šeimų. Daugiau nei 70 šių genų koduoja mbrNr, įei-
nančias į daugelio splaisosomų sudėtį. tarp tokių genų yra 44 nustatyti genai, 
koduojantys U6 mbrNr, ir 16 genų, koduojančių U1 mbrNr.

U1 ir U2 mbrNr šeimos genai formuoja sankaupas. U2 rNr genai yra 
RNU2 srityje, paeiliui pasikartojančiose sekose beveik identiškų 6,1 kb vie-
netų 17q21–q22 segmente, kurių skaičius labai įvairus (nuo 6 iki daugiau nei 
30 kartotinių sekų). U1 rNr genų sankaupos yra maždaug 30 kopijų RNU1 
srityje 1p36.1. 

Mažų branduolėlio RNR (mboRNR) genai
mborNr molekulė yra nuo 60 iki 300 nukleotidų ilgio. Didelė mborNr 

šeima yra branduolėlyje, dalyvauja specifinėse rrNr bazių modifikaci-
jose, taip pat vykdo bazių modifikacijas kitose stabiliose rNr, įskaitant 
U6 mbrNr. Nustatyti du pošeimiai. C/D sekos mborNr yra daugiausia su-
sijusi vykdant 2’-O-ribozės metilinimą (105–107 rrNr metilinimo varian-
tai). H/ACA mborNr susijusios su pseudouridilinu (uridinas izomerizuo-
jasi į pseudouridiną – dažniausiai modifikuojama bazė). Vienos mborNr 
koduoja vieną arba daugiausiai dvi modifikacijas. MborNr genai dažnai 
yra kitų genų intronuose ir todėl daugelis mborNr genų yra sudaryti iš 
vienos kopijos ir yra išsibarstę. Žinomos kelios didelės grupės, iš kurių dvi, 
randamos dideliame SNURF-SNRPN transkirpcijos vienete, yra 15q chro-
mosomoje. Pastarieji genai yra su tėviniu įspaudu ir raiška vyksta smegenyse. 
Manoma, kad šie genai turi įtakos Prader-Willi sindromui (OMIM 176270).

MikroRNR: mažos valdymo RNR molekulės
MikrorNr (mirNr) yra labai mažos, apie 22 nukleotidų ilgio, rNr 

molekulės, kurios veikia kaip kitų genų produktų reguliuojantys veiksniai, 
irNr neigiami reguliatoriai. Jie kilę iš didesnių, maždaug 70 nukleotidų il-
gio, pirmtakų, kuriuose yra atvirkštinis pasikartojimas ir sudaro dvigrandes 
segtuko formos rNr. toks segtuko formos rNr pirmtakas yra skeliamas 
ribonukleazės III (specifinė dvigrandė rNr, žinomos kaip dicer). mirNr 
veikia kaip nekoduojantys (antisense) reguliatoriai (valdymo vienetai), pri-
sijungdami prie komplementarių sekų 3’ Utr irNr genų taikinių, slopin-
dami transliaciją ir taip slopindami geno taikinio baltymų sintezę. mirNr 
veikia kaip vystymosi reguliatoriai, taip pat svarbios karcinogenezės, lėtinio 
ir ūmaus miokardo pažeidimo procesuose.

Nustatyta apie 4  000 mirNr genų. Nors jie išsibarstę daugelyje chro-
mosomų, yra susigrupavimo vietų, pvz., 7 mirNr grupės 0,8 kb atkarpoje 
13 chromosomoje. 
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piRNR: su piwi baltymais sąveikaujanti RNR 
Žinoma daugiau nei 15 000 skirtingų pirNr. tai pati įvairiausia rNr 

šeima iš visų žinomų žmogaus rNr molekulių. Aptinkamos gemalinėse 
ląstelėse apie 24–31 nukleotidų dydžio. Manoma, kad šios rNr molekulės 
sintetinamos nuo didelių daugiagenių trankriptų: multi-pirNr transkrip-
tuose yra šimtai skirtingų pirNr. pirNr riboja retrotranspozonų plitimą 
bei reguliuoja genų raišką (transpoziciją galimai slopina interferencijos keliu 
sąveikaudamos su piwi baltymais).

Endogeninės siRNR (endo-sirNr)
Ilgos dvigrandės rNr molekulės, kaip ir pirNr, yra vienos gausiausių ir 

įvairiausių tarp rNr molekulių. Manoma, kad jos susiformuoja atsitiktinai 
transkribuojant pseudogenus. Pagrindinė funkcja – indukuoja nespecifinį 
genų išveiklinimą interferonų keliu.

Vidutines ir dideles valdymo RNR molekules koduojantys genai 
Ilgos (kb) rNr molekulės koduoja daugiau nei 3  000 genų. Šios rNr 

svarbios persidengiančių prasminių transkriptų reguliacijoje. Daugelio nu-
statytų šios grupės molekulių funkcija dar nežinoma. tačiau nustatyta, kad 
H19 rNr molekulės svarbios imprintingo procese – slopina tėvinį ar moti-
ninį alelį, XISt rNr dalyvauja X chromosomos inaktyvavime.

1.1.2. Negeninės kartotinės sekos

Dalį Žmogaus genomo sudaro kartotinės sekos, išsidėsčiusios sankaupo-
mis. tokios sekos gali būti trumpos (1–10 bp) arba ilgos (dešimtys ar net 
šimtai bp). tokios kartotinių sekų sankaupos, dažnai vadinamos genomi-
niais vektoriais, yra visose chromosomose. Pagal genominio vektoriaus dydį 
kartotinių sekų sankaupas galima suskirstyti į tris pagrindines grupes: sateli-
tinę, minisatelitinę ir mikrosatelitinę DNr. 

Satelitinė DNr, kaip ir beveik visa minisatelitinė DNr, netranskribuoja-
ma, tačiau dalis mikrosatelitinės DNr yra koduojančiose sekose.

1.1.2.1. Satelitinė dNR

Žmogaus satelitinė DNr sudaryta iš labai didelių kartotinių DNr sekų 
fragmentų. Pasikartojimo vienetas gali būti labai nedidelis (nuo kelių nukleo-
tidų) iki pakankamai ilgų sekų. Satelitinė DNr sudaro genomo heterochro-
matininių sričių pagrindą, ypač pericentrinio heterochromatino srityse. Kai 
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pasikartojanti seka yra labai trumpa, šių sričių, kaip ir visos satelitinės DNr 
nukleotidų seka, gali skirtis nuo bendros genominės DNr sekos. remian-
tis šiais skirtumais, didėjančio tankio gradiento centrifugavimo metodu iš 
bendros genominės DNr buvo išskirti I, II, III klasės satelitai. Kiekvieną 
satelito klasę sudaro kelios skirtingos kartotinių DNr sekų šeimos (sateli-
tų pošeimiai), kai kurios iš jų sudaro skirtingas klases. Alfoidinė dNR ir 
centromerinis heterochromatinas: alfa satelitą (arba alfoidinę DNr) sudaro 
171 bp pasikartojančių sekų elementai, formuojantis didžiąją centromerinio 
heterochromatino dalį. Didelė sekos įvairovė tarp skirtingų alfoidinės DNr 
šeimų rodo, kad yra tam tikri pošeimiai visose žmogaus chromosomose.

tiksli satelitinės DNr funkcija nėra žinoma. Centromerinė žmogaus 
chromosomų DNr yra sudaryta iš įvairių satelitinės DNr šeimų (9 pav.).








 

















 




9 pav. Satelitinės DNr šeimos centromerinėje žmogaus chromosomų dalyje

Iš visų šeimų tik α-satelitas yra visose chromosomose ir jo pasikartojan-
čioje sekoje yra specifinio centromeros baltymo (CENP-B) prisijungimo vie-
ta. Klonuoti α-satelitų vektoriai gali sudaryti centromeras de novo žmogaus 
ląstelėse – tai rodo α-satelito svarbą centromeros funkcijai.

1.1.2.2. Minisatelitinė dNR

Minisatelitinė DNr yra vidutinio dydžio pasikartojančių sekų genomi-
niai vektoriai, išsibarstę po visą branduolio genomą. Kaip ir satelitinės DNr 
sekos, dažniausiai šios sekos taip pat netranskribuojamos.

Minisatelitinės DNr sekos yra labai polimorfiškos (nuo 0,1 iki 20 kb il-
gio). Skirtingų genominių vektorių kartotinis elementas būna skirtingo ilgio, 
tačiau turi bendrą šerdinę seką GGGCAGGAXG (kur X – bet kuris nukleo-
tidas). Šios sekos aptinkamos ne tik prie telomerų, bet ir kitose chromosomų 
vietose. Nors minisatelitinė DNr yra netranskribuojama, žinomi keli raiškos 
atvejai (pvz., MUC1 sritis).
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Šios negeninės DNr funkcija žmogaus organizme: manoma, kad ji yra ho-
mologinės rekombinacijos taškai žmogaus ląstelėse. tam tikros sritys, pasižy-
minčios polimorfiškumu, panaudotos kaip genetiniai žymenys, nors tai, kad 
minisatelitinė DNr yra išsidėsčiusi subtelomerinėse srityse, apribojo jos pa-
naudojimą viso genomo sankibos analizės tyrimuose. Pagrindinis pritaikymas 
yra DNr „pirštų atspaudai“, kai vienas DNr zondas su bendra šerdine seka 
hib ridizuojamas su daugeliu minisatelitinės DNr sričių visose chromosomose 
ir susidaro tam tikras unikalus hibridizavimo produktų išsidėstymas. Dide-
lė minisatelitinės DNr sekų šeima yra chromosomos galuose – telomerose. 
Žmogaus chromosomų telomerinę DNr daugiausia sudaro 3–20 kb ilgio pa-
sikartojantys heksanukleotidai, ypač ttAGGG, kurie yra prisintetinami fer-
mento telomerazės. Veikdami kaip chromosomų galų apsauga nuo degradavi-
mo bei netekimo ir palaikydami chromosomų galų linijinės DNr replikacijos 
mechanizmą, šios pasikartojančios sekos kontroliuoja telomerų funkcijas.

1.1.2.3. Mikrosatelitinė dNR

Mikrosatelitinė DNr, vadinamosios paprastos pasikartojančios sekos 
(angl. simple sequence repeats SSR) arba trumpos paeiliui pasikartojančios se-
kos (angl. short tandem repeat), yra trumpi genominiai vektoriai (dažniausiai 
trumpesni nei 10 bp). Jie yra išsibarstę po visą žmogaus genomą ir sudaro maž-
daug 60 Mb (2 proc. genomo) ir, manoma, yra kilę dėl replikacijos praslydimo. 
Dinukleotidinai pasikartojimai yra patys dažniausi, sudaro maždaug 0,5 proc. 
genomo. CA/tG pasikartojimai yra labai dažni (maždaug kas 36 kb genome) 
ir labai polimorfiški. At/tA (kas 50 kb) ir AG/Ct (kas 125 kb) pasikartojimai 
yra gana dažni, tačiau CG/GC pasikartojimai yra reti (kas 10 Mb), kadangi 
dinukleotidas CpG yra linkęs metilintis, o tada – deaminintis.

Iš mononukleotidinių pasikartojimų dažni yra A ir t; G ir C yra gerokai 
retesni. trinukleotidiniai ir tetranukleotidiniai pasikartojimai yra palyginti 
reti, tačiau labai polimorfiški ir plačiai naudojami kaip genetiniai žymenys. 

Mikrosatelitinė DNr yra aptinkama tarpgeninėje DNr arba genų intro-
nuose, tačiau nustatyti trinuleotidiniai pasikartojimai ir koduojančiose genų 
sekose kaip mutacijų „karšti taškai“, nes yra linkę į replikacijos praslydimą, 
pasikartojimų išilgėjimą (Hantingtono liga, spinocerebeliarinė ataksija, mio-
toninė distrofija).

1.1.2.4. Išsibarsčiusios kartotinės nekoduojančiosios dNR sekos

Dauguma žmogaus genomo išsibarsčiusių kartotinių sekų yra kilusios 
iš judriųjų genomo elementų (transpozonų) – judrių DNr sekų, kurios gali 
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pereiti į kitas genomo sritis. Beveik 45 proc. genomo priklauso šiai klasei. li-
kusi „unikalios“ DNr dalis taip pat yra kilusi iš labai senų judriųjų elementų 
kopijų, kurios atsiskyrė labai anksti.

Žmogaus genome nedidelė dalis judriųjų elementų yra aktyviai transpo-
zuojami. Pagal transpozicijos būdą judrieji elementai gali būti suskirstyti į 
dvi dideles grupes:

• Retrotranspozonai. Kopijavimo mechanizmas yra paremtas atvirkštinės 
transkriptazės panaudojimu iš rNr transkriptų susintetint kDNr. Šis 
mechanizmas primena būdą, kuriuo susidaro pseudogenai ir retroge-
nai. transpozicijos sekos kopija nukeliauja ir įsitvirtina kitoje genomo 
vietoje. Šiai grupei priklauso trys žinduolių transpozonų klasės: 

 lINE – (angl. long interspersed nuclear elements) ilgos išsibarsčiusios sekos, 
 SINE – (angl. short interspersed nuclear elements) trumpos išsibarsčiu-

sios sekos; 
 ltr – (angl. long terminal repeats) į retrovirusus panašūs elementai, 

turintys ilgas galines sekas.
• DNR transpozonai. Šios klasės transpozonai juda konservatyvios trans-

pozicijos būdu. Seka nėra kopijuojama, vietoj to, seka yra iškerpama ir 
įkeliama kitur genome.

Pagal sugebėjimą persikelti savarankiškai arba ne, judrieji elementai gali 
būti autonominiai (savarankiški) arba neautonominiai. Iš visų keturių jud-
riųjų elementų klasių dažniausi yra lINE ir SINE.

Ilgos išsibarsčiusios dNR sekos – LINE elementai
lINE sekos yra paplitę judrieji elementai, turintys ilgą evoliucijos istori-

ją. Kaip autonominiai judrieji elementai, jie gali koduoti būtinus produktus, 
užtikrinančius retrotranspoziciją, įskaitant ir svarbiausią atvirkštinę trans-
kriptazę. Žmogaus lINE sudaro trys menkai susijusios šeimos: lINE1 (l1), 
lINE2 ir lINE3, kartu sudarančios 20 proc. genomo. Jie yra ir euchroma-
tininėse srityse, ir tamsiose metafazinių chromosomų G juostose, kuriose 
daugiau At nukleotidų. Iš šių trijų šeimų tik l1 yra aktyvi ir dominuojanti 
(sudaro apie 17 % genomo). l1 elementas yra 6,1 kb ilgio ir koduoja du bal-
tymus: rNr surišantį baltymą ir baltymą, turintį atvirkštinės transkriptazės 
bei endonukleazinį aktyvumą. Vidinis promotorius yra 5’Utr dalyje. Po 
transliacijos lINE1 rNr sudaro kompleksą su savo koduojamais baltymais 
ir patenka į branduolį. Endonukleazė įkerpa DNr duplekso vieną grandinę, 
dažniausia endonukleazės kirpimo vieta yra tttt↓A, tad įsiterpia dažniau 
At turtingose srityse. At turtingose DNr srityse yra nedaug genų, tad įsiter-
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pimas tokiose srityse reiškia, kad vyksta mažiau mutacijų, todėl įsiterpian-
čios sekos lengviau priimamos.

Įsiterpimo metu atvirkštinė transkriptazė dažnai nesusintetina iki 5’ galo, 
todėl susidaro nefunkcionalios insercijos. Dėl to daugiausia iš lINE kilusių 
pasikartojimų yra trumpi, maždaug 900 bp ilgio visoms lINE1 kopijoms, ir tik 
viena iš 100 kopijų yra viso ilgio. lINE mechanizmas yra atsakingas už daugelį 
atvirkštinių transkriptazių genome, įgalindamas neautonominių SINE retro-
transpoziciją bei pseudogenų ir retrogenų gamybą. Iš 6 000 viso ilgio lINE1 
sekų 60–100 vis dar gali būti transpozuojamos ir retkarčiais tampa patogeni-
nėmis, pertraukdamos geno seką ar įsiretpdamos konservatyvioje sekoje.

Trumpos išsibarsčiusios dNR sekos – SINE 
trumpos išsibarsčiusios sekos SINE yra maždaug 100–400  bp ilgio ir 

yra dažnos žinduolių genomuose, turi daug kopijų. Kildinamos iš rNr III 
polimerazės nuorašų. Kai kurios SINE yra nustatomos tik primatų genome, 
tokios kaip Alu šeima; kitos, tokios kaip MIr šeimų grupė (angl. mamma-
lian – wide interspersed repeat), randamos kitų žinduolių genomuose. SINE 
nekoduoja baltymų ir nėra autonominės sekos (išskyrus Alu šeimą). lINE 
ir SINE turi vienodas sekas 3’ galuose ir yra aktyvinamos gretimai esančių 
lINE. Pasinaudodamos lINE elementų retrotranspozicijos mechanizmu, 
SINE gali įgyti labai didelį kopijų skaičių. 

Žinduolių SINE daugeliu atvejų kilusios iš trNr kopijų arba iš SrP (7Sl) 
rNr – Alu pasikartojimo ir pelės B1 pasikartojimai. Genai, koduojantys 
trNr ir SrP rNr, yra nurašomi rNr polimerazės III ir turi vidinius promo-
torius. Alu sekos paplitusios žmogaus genome dažniau nei kas 3 kb. Alu seka 
yra apie 280 bp ilgio ir ją sudaro du paeiliui išsidėstę pasikartojimai, kiekvie-
no vidutinis ilgis – 120 bp, už kurių eina A turtinga atkarpa vienoje grandi-
nėje ir t turtinga atkarpa komplementarioje. Pasikartojimai yra asimetriški, 
tik viename pasikartojime yra papildoma vidinė 32 bp ilgio atkarpa (10 pav.).




          







 

10 pav. Vieno plačiausiai paplitusio trumpų išsibrsčiusių sekų atstovo  
Alu elemento struktūros schema: Alu seką sudaro du paeiliui išsidėstę 
pasikartojimai (monomerai) su tarp jų įsiterpusia vidine 32 bp atkarpa
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Alu sekų yra GC turtingose genomo srityse (taigi ir genų turtingose) grei-
čiausiai dėl gamtinės atrankos. Kai kurios Alu sekos yra aktyviai nurašomos 
ir gali atlikti tam tikrą funkciją. BCYRN1 genas, koduojantis neuronų mažas 
citoplazmines rNr, BC200, yra kilęs iš Alu monomero ir yra viena iš kelių 
Alu sekų, kuri aktyviai nurašoma įprastomis aplinkybėmis. Daugelyje rūšių 
SINE yra nurašomos streso metu ir nurašyta rNr prisijungia specifinę pro-
teinkinazę bei stabdo jos gebėjimą slopinti baltymų transliaciją. SINE rNr 
skatina baltymų transliaciją streso metu. Greičiausiai pagrindinė SINE funk-
cija yra baltymų transliacijos reguliavimas. 

Žmogaus LTR transpozonai
ltr transpozonai yra į virusus panašūs elementai, turintys ilgas galines 

sekas, kuriose yra transkripcijos valdymo sekos. ltr gali būti ir autonomi-
niai, ir neautonominiai. Endogeninių retrovirusų sekose (ErV) yra gag ir 
pol genai, koduojantys proteazę, atvirkštinę transkriptazę, rNrazę H, todėl 
gali vykti jų nepriklausoma transpozicija. Nustatytos trys pagrindinės žmo-
gaus endogeninių retrovirusų sekų klasės. Žmogaus genome nustatyta apie 
240 000 jų kopijų, apimančių 4,6 proc. žmogaus genomo. tačiau didžioji da-
lis šių transpozonų neveiklūs ir transpozicija per pastaruosius kelis milijonus 
metų buvo labai reta. 

1.1.3. Mitochondrijų dNR

Mitochondrijų DNr – tai žiedinė dvigrandė DNr molekulė.
 MtDNr nukleotidų seka buvo nustatyta 1981 m. (Anderson ir kt., 1981). 

mtDNr sudaro 16 569 nukleotidų poros, G+C yra 44 proc. DNr grandinės 
skiriasi viena nuo kitos nukleotidų sudėtimi: sunkiojoje (H) (angl. heavy) 
grandinėje yra santykinai daugiau guanino, o lengvojoje (l) (angl. light) 
grandinėje – citozino. Mitochondrijų DNr didžioji dalis yra dvigrandė, 
trumpa DNr atkarpa yra trigrandė dėl pasikartojančios sintezės sunkiosios 
H DNr grandinės atkarpos, vadinamos 7S DNr (11 pav.).

Žmogaus įvairių audinių ląstelėse mitochondrijų DNr molekulių skaičius 
gali būti skirtingas, svyruoja nuo 1 000 iki 10 000 vienoje ląstelėje. leuko-
cituose yra apie 1  000 mtDNr. tačiau yra kraštutinumų: spermatocituose 
yra tik keli šimtai mtDNr ląstelėje, o oocituose – apie 100 000 mtDNr kopijų 
(mtDNr sudaro apie 30 % oocitų DNr). Kai kuriose galutinės diferenciaci-
jos ląstelėse, tokiose kaip odos ląstelės, mitochondrijų iš viso nėra.
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11 pav. Mitochondrijų DNr – tai žiedinė dvigrandė DNr molekulė,  
koduojanti 13 polopeptidinių sekų ir 24 rNr

Formuojantis zigotai, apvaisinusi kiaušialąstę vyriškoji lytinė ląstelė per-
duoda tik savo branduolio haploidinį genomą. mtDNr yra spermatozoido 
kaklelyje, kuris į kiaušialąstę nepatenka. todėl zigotos mitochondrijų DNr 
yra tokia pati, kaip ir neapvaisintoje kiaušialąstėje. taigi mitochondrijų DNr 
visada paveldimas tik iš motinos: vyrai ir moterys paveldi savo mitochondri-
jas iš savo motinų ir vyrai savo mitochondrijų savo palikuonims neperduoda. 
Mitoziškai dalijantis ląstelėms, mitochondrinės DNr molekulės į dvi dukte-
rines ląsteles pasiskirsto atsitiktinai. 

1.1.3.1. mtdNR genai

Žmogaus mitochondrijų DNr yra 37 genai. 28 genus koduoja sunkioji 
grandinė, kitus 9 koduoja lengvoji grandinė.

Iš 37 genų 24 koduoja subrendusias rNr molekules: 22 mitochondrines 
trNr molekules ir 2 mitochondrines rrNr molekules – 23S rrNr (didžiojo 
mitochondrinės ribosomos subvieneto dalį) ir 16 rrNr (mažojo mitochond-
rinės ribosomos subvieneto dalį).

likę 13 genų koduoja polipeptidus, kurie yra sintetinami mitochondri-
nėse ribosomose.
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Visi 13 polipeptidų – kvėpavimo komplekso subvienetai, kurie daly-
vauja oksidaciniame fosforilinime, užtikrinančiame AtF gamybą. Visą 
kompleksą sudaro apie 100 polipeptidų. Branduolio DNr koduoja didžiąją 
dalį polipeptidų, kurie sintetinami citoplazmoje ir vėliau pernešami į mi-
tochondrijas. 

1.1.3.2. Mitochondrinis genetinis kodas

Mitochondrijų genetinis kodas yra naudojamas dekoduoti sunkiosios ir 
lengvosios grandinių genetinį nuorašą trylikai koduojamų polipeptidų. Dėl 
mažo funkcinio krūvio mitochondrijų genetinis kodas skiriasi nuo universa-
laus, kuris yra branduolio genome. 

Mitochondrijų genetiniame kode yra 60 mitochondrijų prasminių kodo-
nų (vienu mažiau negu branduolio genetiniame kode) ir keturi baigmės ko-
donai. Du iš keturių baigmės kodonų – UAA ir UAG – sutampa su branduo-
lio genetinio kodo baigmės kodonais. Kiti du – AGA ir AGG – branduolio 
genetiniame kode koduoja argininą. UGA koduoja triptofaną, o ne baigmės 
kodoną, AUA koduoja metioniną, o ne izoleuciną.

Mitochondrijų DNr koduoja rrNr ir trNr molekulės, būtinas baltymų 
sintezei mitochondrijose, bet ši sintezė priklauso ir nuo branduolio DNr ko-
duojamų genų produktų, kurie aprūpina kitomis reikalingomis sudėtinėmis da-
limis (mitochondrijų ribosomų komponentais, amino-acil-trNr-sintetazėmis 
ir kt.). Mitochondrijų DNr koduoja tik 22 mitochondrijų trNr molekulės, to-
dėl viena trNr turi atpažinti kelis kodonus dėl trečio nukleotido nevienareikš-
mės sąveikos skaitant kodoną. 8 iš 22 trNr molekulių antikodonai atpažįsta po 
keturias kodonų šeimas, besiskiriančias tik trečiu nukleotidu, 14 atpažįsta ko-
donų poras, kurios nukleotidai identiški pirmose dviejose kodonų pozicijose ir 
dalijasi bet kuriuo purinu ar pirimidinu trečioje padėtyje. tokiu būdu 22 mito-
chondrijų trNr molekulės gali atpažinti iš viso 60 kodonų ((8 × 4) + (14 × 2)). 

1.1.3.3. koduojančiosios ir nekoduojančiosios mtdNR sekos

Skirtingai nei žmogaus branduolio DNr, žmogaus mitochondrijų DNr 
yra labai kompaktiška: apie 93 proc. mtDNr sekos yra koduojanti, visi 
37 mitochondrijų genai be intronų, genai išsidėstę vidutiniškai kas 0,45 kb. 
Kai kurių genų koduojančios sekos (pvz., koduojantys mitochondrinių 
AtP-azių 6 ir 8 subvienetus) persidengia (sanklotiniai genai). Daugelio 
genų koduojančios šalia esančių genų sekos yra sujungtos arba atskirtos vie-
nu ar keliais nukleotidais. Keletas genų neturi baigmės kodonų. Vienintelė 
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reikšminga nekoduojanti DNr atkarpa yra d kilpa (angl. displacement). tai 
sritis, kurioje susidaro trumpa trispiralė DNr struktūra, kai sintetinamos 
trumpos sunkiosios DNr grandinės atkarpos – 7S DNr kopijos. Abiejų, 
sunkios ir lengvos, grandinių replikacija yra vienkryptė ir prasideda tam 
tikruose taškuose. replikacijos pradžia yra D kilpoje ir mtDNr replikaci-
ja prasideda nuo H grandinės. Kai susintetinama maždaug 2/3 dukterinės 
H grandinės (naudojant l grandinę ir pakeičiant seną H grandinę), atiden-
giamas l grandinės replikacijos pradžios taškas. D kilpoje taip pat yra vy-
raujantis promotorius sunkios ir lengvos grandinių transkripcijai. Skirtingai 
nei branduolio genų transkripcija, kur genai nurašomi atskirai ir turi atski-
rus promotorius, nurašymas mtDNr prasideda nuo promotorių D kilpoje 
ir tęsiasi priešingomis kryptimis abiejose skirtingose grandinėse, ratu nura-
šant didelius daugiageninius nuorašus. Subrendusios rNr yra vėliau suku-
riamos skaidant šiuos nuorašus.

2 lentelė. Žmogaus genomo Branduolio ir mitochondrijų DNr palyginimas

branduolio dNR Mitochondrijų dNR 

Dydis 3,1 Gb 16,6 kb 

Skirtingų DNr 
molekulių skaičius 

23 (XX ląstelėse), 24 (XY 
ląstelėse). Visos linijinės 

Viena žiedinė DNr molekulė 

DNr molekulių 
skaičius ląstelėje 

46 diploidinėje, 
23 haploidinėje 

Keli tūkstančiai kopijų (skaičius 
įvairuoja, priklauso nuo ląstelės 
tipo) 

Baltymus  
koduojantys genai 

~21 000 (~1,1 % br. genomo) 13 (66 % mt. genomo) 

rNr genai  
(skaičius) 

tikslus sk. tiksinamas, >8 000 24 

Genų tankis ~1/20 kb, įvairuoja 1/0,45 kb 

Pasikartojanti DNr Daugiau nei 50 % genomo labai mažai 

transkripcija Atskirų genų raiška nesusijusi Daugelio genų nurašymas 
vienu metu (nuo H ar l 
grandinių) 

Intronai Daugelyje genų Nėra 

Kodonai 61 Ar ir 3 baigmės kodonai 60 Ar ir 4 baigmės kodonai 

rekombinacija Homologinė, mejozėje Nėra 

Paveldimumas Pg. Mendelio dėsnius X ir 
autosomose, Y tėvinis 

Išimtinai motininis 
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1.2. ŽMOGAUS GENOMO įVAIROVĖ, MOLEkULINĖ PATOLOGIJA

Žmogaus genomas, kaip ir bet kurių kitų organizmų, nėra nekintamas: 
evoliucijos eigoje vykstantys DNr sekos pokyčiai, persitvarkymai, kurie 
nesumažina individo gebėjimo susilaukti palikuonių, perduodami kitoms 
kartoms, įsitvirtina žmonių grupėse bei populiacijose. Žmogaus genomo 
projekto metu nustatyta viso žmogaus genomo nukleotidų seka suteikė daug 
informacijos apie struktūrą, vykdomi tęstiniai genomo tyrimų darbai bei 
projektai. Viso genomo asociacijų tyrimai monogeninių ir daugiaveiksnių 
ligų tyrimuose, ypač tarptautinis HapMap projektas ir 1 000 genomų projek-
tas, lyginant atskirų šeimų ir populiacijų genomus, viso genomo ir egzomo 
tyrimai skirtingų patologijų tyrimuose pastarąjį dešimtmetį labai papildė ir 
išplėtė mūsų žinias apie žmogaus genomo struktūrą, įvairovę ir funkcijas. 

Žmogaus genomo įvairovė pasireiškia tiek pavienių nukleotidų skirtu-
mais, tiek didelės apimties pokyčiais – delecijomis, insercijomis, duplikacijo-
mis. Žmogaus DNr sekos variantai gali būti dažni žmonių populiacijoje arba 
reti, gali būti patogeniniai arba nepatogeniniai. 

Šiuo metu genomo tyrimų įrankiai leidžia per gana trumpa laiką „nuskaity-
ti“ žmogaus genomo informaciją. Pagrindinis genetikų, bioinformatikų užda-
vinys – atskirti nepatogeninius pokyčius nuo patologinių, lemiančių paveldi-
mas ligas ar didinančių polinkį sirgti tam tikromis daugiaveiksnėmis ligomis.

3 lentelė. Žmogaus genomo įvairovę sudarančios sekos ir jų tipai

■ Vieno nukleotido polimorfizmas
■ Paeiliui pasikartojančių sekų skaičiaus įvairovė 
 - satelitinė DNr
 - minisatelitinė DNr
 - mikrosatelitinė DNr
■ transpozoninio pasikartojimo polimorfizmas (buvimas ar nebuvimas)
 - lINE1
 - Alu 
■ Apgrąžų (inversijų) polimorfizmas
■ Kartotinių DNr sekų skaičiaus įvairovė
■ Ilgų DNr sekų kopijų skaičiaus įvairovė 
 - heterochromatino (1, 9, 16, Y chromosomos)
 - akrocentrinių chromosmų satelitai (13, 14, 15, 21, 22 chromosomos)
lūžios sritys (nekompaktizuoti chromatino segmentai)
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dNR polimorfizmas – tai DNr sekos įvairovė žmonių populiacijoje, 
jeigu vieno alelio variantas tam tikroje genomo vietoje pasitaiko didesniu 
nei 0,01 dažniu (dažnis, kuris yra didesnis, nei galėtų būti išlaikytas tiesiog 
pasikartojant mutacijai). Vis dėlto yra didelė skirtingų tipų polimorfizmo 
įvairovė, kuri gali būti nuo vieno nukleotido pokyčių iki didelės apimties 
pokyčių.

tačiau polimorfizmo samprata gali būti vertinama trimis aspektais: mo-
lekuliniu, populiaciniu ir klinikiniu. 

Molekulinės genetikos požiūriu polimorfizmas yra sekos įvairovė, kai 
vieno alelio variantas dažnesnis nei 0,01 (rs1447295 – 8q24 C>t 0,93 ir 0,07). 
tai yra dažniausiai naudojamas polimorfizmo apibrėžimas. 

Populiacinėje genetikoje polimorfizmas apibūdinamas kaip stabilus po-
puliacijoje egzistuojantis daugiau nei vienas genotipas, pasitaikantis dažniau, 
nei galėtų būti dėl pasikartojančios mutacijos. tačiau šis apibrėžimas apima 
ne tik dažnus sekos variantus, bet ir patogenines mutacijas. Pavyzdžiui, pa-
togeninės cistinės fibrozės CFtr geno mutacijos F508del dažnis bendroje 
populiacijoje yra 0,01–0,02. Populiaciniu požiūriu – tai polimorfizmas, kli-
nikiniu požiūriu – mutacija.

Klinikinėje genetikoje polimorfizmu vadinamas nepatogeninis variantas, 
nepriklausomai nuo jo dažnio. Šiuo atveju nesvarbu, koks yra pokyčio daž-
nis, tačiau, jeigu jis nedaro įtakos ligos fenotipui, tai jis – polimorfizmas.

1.2.1. Žmogaus genomo įvairovės rūšys

1.2.1.1. Vieno nukleotido polimorfizmai (VNP)

lyginant žmonių DNr sekas, didžioji dalis genomo sutampa. tokiu 
būdu nustatyta ir paskelbta referentinė žmogaus genomo seka – seka, kuri 
būdinga didžiajai daliai žmonių. tačiau daugelyje genomo vietų atskirų in-
dividų DNr sekose nustatoma sekos įvairovė. Žmogaus genominės DNr 
heterozigotiškumas yra 0,08 proc.: vidutiniškai 1 iš 1 250 nukleotidų alelių 
sekose skiriasi. labai dažni genomo įvairovės šaltiniai yra vieno nukleoti-
do polimorfizmai (VNP): 1 iš 300 nukleotidų genome yra polimorfiškas. 
Žmogaus genome nustatyta apie 3,5 mln. vieno nukleotido polimorfizmų 
(VNP). Informacija apie VNP, jų dažnį skelbiama VNP duomenų bazėje 
(dbSNP). Didelė dalis VNP yra polimorfizmai. Kuo dažnesnis VNP, tuo 
mažesnė tikimybė, kad jis lemia fenotipo formavimąsi, bent jau turi žalin-
gą poveikį. tikėtina, kad evoliucijos eigoje labiau linkę įsitvirtinti teigiami 
ar neutralūs pokyčiai. Nors dalis VNP heterozigotinėje būklėje gali būti 
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neutralūs ar net naudingi, tačiau homozigotinėje – žalingi organizmui (pa-
togeniniai).

Daugelio VNP galimi du aleliai, nurodant abu galimus nukleotidus, pvz., 
A arba G. rečiau pasitaiko VNP su daugiau galimų variantų, pvz., A, G ar C. 
Komp leksiniai aleliai yra dažnesni insercijų / delecijų polimorfizmuose (12 pav.).

Kiekvienas VNP turi savo unikalų numerį. Apibūdinant žymenį duomenų 
bazėje (RefSNP, SNP GeneView, Variation Viewer, RS Docsum, Entrez Search 
and Eutils Retrieval, VCF ar kitose), turi būti nurodoma informacija apie jį. 

Alelio kilmė. turi būti nurodyta viena iš kategorijų: 
• gemalinė, 
• somatinė, 
• neaiški. 
Jeigu kategorija nenurodoma ar ji neaiški, turi būti patikslinta kodėl: ne-

tirta, tyrimas nebaigtas, ar kita.
Klinikinė reikšmė. Ši kategorija atitinka informaciją, skelbiama OMIM, 

nurodant: 
• nežinoma,
• netirta,
• nepatogeninė,
• galimai nepatogeninė,
• galimai patogeninė,
• patogeninė,
• atsakas į vaistus,
• audinių suderinamumas,
• kita.

Retesnio alelio dažnis (angl. Global minor allele frequency (MAF). 
dbSNP nurodomas dažnis remiantis 1  000 genomo projekto rezultatais, 
ištyrus negiminingus asmenis, pvz., refSNP duomenys apie rs222 VNP: 
„MAF/:G=0,262/330“ reiškia, kad rs222 retasis alelis yra ’G’ ir jo dažnis yra 
26,2 proc., nustatytas 330 kartus 1 258 chromosomose (629 asmenų tyrimas). 
Jei VNP turi daugiau nei vieną alelį, nurodomas antrojo dažnis, pvz., 0,50, 
0,49, and 0,01, MAF yra 0,49. 

VNP rs11694, esantis 14-oje chromosomoje refSNP, apibūdinamas 
rs11694 [Homo sapiens] 
tCtCtttttttCtCttAGAtAttCAG[C/t]CtAAAAGCAGCAAGGCC 
GtGGtGCA

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/snp_ref.cgi?rs=11694
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/snp_ref.cgi?rs=11694
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12 pav. Vieno nukleotido polimorfizmo (VNP) apibūdinimas Bioinformcinių 
technologijų nacionalinio centro duomenų bazėje  

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/docs/rs_attributes.html)

Sekos variantų nomenklatūra 

4 lentelė. Bendros rekomendacijos (pagal Žmogaus genomo variantų draugijos 
rekomendacijas, 2011 m. rugpjūčio mėn. versiją) 

Visi pokyčiai turėtų būti aprašomi pagrindiniame dNR lygmenyje. Visuomet turi 
būti nurodoma, genominė ar koduojanti seka yra naudojama kaip referentinė (tin-
kamos abi sekos: teoriškai labiau rekomenduojama genominė, praktiškai – dažniau 
naudojama koduojančioji).
Nurodant genus ir baltymus, turi būti naudojami tik oficialūs hGNC genų simbo-
liai (angl. hGNC – HUGO Gene Nomenclature Committee). Pokyčiai turi būti apra-
šyti dNR lygmenyje. Aprašant pokyčius RNR arba baltymo lygmenyje, naudojama 
forma turėtų būti „c.78G>C“ (p.Trp26Cys).

Aprašant variantą, naudojama raidė, parodanti, kokio tipo referentinė seka yra naudo-
jama:
„c“ – koduojanti DNr seka (pvz., c.76A>t),
„g“ – genominė seka (pvz., g.476A>t),
„m“ – mitochondrinė seka (pvz., m.8993t>C),
„r“ – rNr seka (pvz., r.76a>u),
„p“ – baltymo seka (pvz., p.lys76Asn).

Naudojama DNr referentinė seka turėtų būti paimta iš RefSeq database, nurodant duo-
menų bazės prieigą ir versijos numerį (pvz., NM_004006.2).

Koduojanti DNr seka turėtų rodyti pagrindinį ir didžiausią geno transkriptą. Alterna-
tyviai sukerpami egzonai turėtų būti numeruojami kaip introninės sekos.

Baltymo referentinė seka turi rodyti pirminį transliacijos produktą, o ne subrandin-
tą baltymą.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/RefSeq/
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Kad nebūtų painiavos, DNr, rNr ir baltymo lygmenų aprašymai yra suvienodinti:
DNr lygmuo – didžiosiomis raidėmis, pradedama skaičiumi, kuris nurodo pirmą paki-
tusį nukleotidą (pvz., c.76A>t arba g.476A>t);
rNr lygmuo – mažosiomis raidėmis, pradedama skaičiumi, kuris nurodo pirmą paki-
tusį nukleotidą (pvz., r.76a>u);
Baltymo lygmuo – didžiosiomis raidėmis, pradedama skaičiumi, kuris nurodo pirmą 
pakitusią aminorūgštį (pvz., p.lys76Asn).

Nukleotidų numeravimas
Koduojanti DNr referentinė seka:
nėra 0 nukleotido,
1 nukleotidas yra AtG transliacijos iniciacijos kodono A,
nuo AtG transliacijos iniciacijos kodono 5’ gale esantis nukleotidas yra –1, dar anks-
tesnis –2 ir t. t.,
nuo transliacijos baigmės kodono 3’ gale esantis nukleotidas yra *1, tolesnis *2 ir t. t.

Introniniai nukleotidai:
introno pradžia; prieš tai buvusio egzodo paskutinis nukleotidas, pliuso ženklas ir pozi-
cija introne (pvz., c.77+1G, c.77+2t ir t. t.),
introno pabaiga; tolesnio egzodo pirmas nukleotidas, minuso ženklas ir pozicija iki eg-
zodo (pvz., c.78–1G),
introno viduryje numeravimas keičiasi iš „c.77+...“ į „c.78–...“; intronams su nelyginiu 
nukleotidų skaičiumi centrinis nukleotidas yra paskutinis žymimas „+“.

Genominė referentinė seka:
nukleotidų numeravimas yra sutartinis ir prasideda 1 nuo pirmojo nukleotido duome-
nų bazės referentinėje byloje,
nenaudojami „+“, „–“ ar kiti ženklai,
seka turi turėti visus nukleotidus, apimančius dominančią seką (geną), ir turi apimti 
geno 5’ gale esantį promotorių,
kai žinoma visa genominė seka, turėtų būti naudojama koduojančiosios DNr referen-
tinė seka.

Specifiniai pokyčiai:
„>“ parodo pakaitą DNr lygmenyje (pvz., c.76A>t),
„_“ (apatinis brūkšnys) parodo pakitusių liekanų intervalą tarp pirmos ir paskutinės 
pakitusios liekanos (pvz., c.76_78delACt),
„del“ parodo deleciją (pvz., c.76delA),
„dup“ parodo duplikaciją (pvz. c.76dupA); padvigubėjusios insercijos aprašomos kaip 
duplikacijos, o ne kaip insercijos (pvz., ACtttGtGCC pakaita į ACtttGtGGCC yra 
aprašoma kaip c.8dupG, o ne kaip c.8_9insG),
„ins“ parodo inserciją (pvz., c.76_77insG),
„inv“ parodo inversiją (pvz., c.76_83inv),
„con“ parodo konversiją (pvz., c.123_678conNM_004006.1:c.123_678),
„[]“ rodo alelį (pvz., c.[76A>t],
„( )“ naudojami, kai tiksli pokyčio vieta nėra žinoma, netikrumo intervalas aprašomas 
kiek įmanoma tiksliau ir nurodomas skliausteliuose (pvz., (67_70)insG).
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Įvairūs:
visiems aprašymams toliausia 3’ galima pakitusi pozicija yra sutartinai žymima, tai ypač 
svarbu vienos liekanos (nukleotido ar aminorūgšties) tarpui arba tandeminiams pasi-
kartojimams žymėti,
trumpų pasikartojančių sekų įvarovė (pvz., AtGCGAtGtGtGCC) yra aprašoma kaip 
c.123+74tG(3_6),
patrigubėjimai, paketurgubėjimai ir kt. yra aprašomi kaip įvarių trumpų pasikartojan-
čių sekų aleliai (pvz., C.87_93[3] aprašo 7 nukleotidų patrigubėjimą nuo 87 koduojan-
čiosios DNr pozicijos iki 97; negalima žymėti c.87_97tri),
dviejų sekos variantų žymėjimas individui:
du sekos pokyčiai skirtinguose aleliuose (pvz., recesyvinėms ligoms) žymimi laužti-
niuose skliaustuose, atskirtuose „+“ ženklu (pvz., c.[76A>C]+[87delG]),
du sekos variantai viename alelyje žymimi laužtiniuose skliaustuose, atskirti „;“ simbo-
liu (pvz., c.[76A>C; 83G>C]),
mozaikiniai atvejai: du skirtingi nukleotidai vienoje pozicijoje žymimi laužtiniuose 
skliaustuose, atskirti „,“ simboliu (pvz., c.[=, 83G>C]),
du sekos pokyčiai su nežinomais aleliais žymimi laužtiniuose skliaustuose, atskirti „(+)“ 
(pvz., c.[76A>C(+)83G>C]),
sekos pokyčiai skirtinguose genuose (pvz., recesyvinėms ligoms) žymimi laužtiniuose 
skliaustuose, atskiriami „+“ ženklu ir įterpiama pakitusi referentinė seka (genas) (pvz., 
DMD: c.[76A>C]+GJB:c.[87delG]).
Jei įmanoma, būtina naudoti kiekvienos mutacijos vienodą žymėjimą. Gali būti naudo-
jamas OMIM žymėjimas, kitais atvejais duomenų bazių prižiūrėtojai turi naudoti vie-
ną žymėjimą.

5 lentelėje pateikiami paprasti pakaitų žymėjimo pavyzdžiai DNr, rNr 
ir baltymo lygmenyje.

5 lentelė. Pakaitų žymėjimo pavyzdžiai DNr, rNr ir baltymo lygmenyje

Pokyčio tipas

dNR lygmuo
(naudojama 

koduoančiosios 
dNR referentinė 

seka)

RNR lygmuo
(naudojama tik 

tada, kai tiriama 
RNR)

baltymo lygmuo
(naudojama tik 

nustatytiems 
pokyčiams)

Pakaita c.-7A>C
c.3G>t

c.88+2t>G
c.89-1G>t
c.*23t>C

NM_004006.1:c.3G>t
GJB6:c.3G>t

rs2306220:A>G

r.67g>u p.trp26Cys (p.W26C)
p.trp26X (p.W26X)
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Delecija c.13del (c.13delt)
c.13_16del 

(c.13_16del4)
c.120_123+4del8

c.13-?_300+?

r.13del (r.13delu)
r.13_16del (r.13_16del4)

r.13_300del

p.Gly4del (p.G4del)
p.Gly4_Gln6del (p.G4_

Q6del)
p.Gly4ValfsX14 

(p.Gly4fs)

Duplikacija c.13dup (c.13dupt)
c.92_94dup 

(c.92_94dupGAC)

r.13dup (r.13dupu)
r.92_94dup 

(r.92_94dupgac)

p.Gly4dup (p.G4dup)
p.Gly4_Gln6dup  
(p.G4_Q6dup)

Insercija c.51_52inst
c.51_52insGAGA

r.51_52insu
r.51_52insgaga

p.lys2_leu3insGlnSer 
(p.K2_l3insQS)

trumpų 
pasikartojančių 
sekų įvairovė

c.162CAG(12_34)
c.123+74CA(3_6)

g.958A(19_23)

r.162cag(12_34) p.Gln54(12_34) 
(p.Q(12_34))

Inversija c.77_80inv r.77_80inv –

Sudėtinė c.112_117delinstG 
(c.112_117del6instG)

r.112_117delinsug 
(r.112_117del6insug)

p.Cys28_lys29delinstrp 
(p.C28_K29delinsW)

Du pokyčiai 
viename alelyje

c.[76C>t; 83G>C] r.[r.76C>t; r.83G>C] p.[trp13X; Ala43Pro]

Vieno individo du 
pokyčiai, aleliai 
nežinomi

c.[76C>t(+)181t>C] r.[76C>t(+) 181t>C] p.[trp13X(+)trp61Arg]

recesyvinė 
liga (pokyčiai 
skirtinguose 
aleliuose)

c.[76C>t]+[87G>A]
c.[76C>t]+[?]
c.[76C>t]+[=]

r.[76c>u]+[87g>a]
r.[76c>u]+[?]
r.[76c>u]+[=]

p.[trp13X]+[Cys28Arg]
p.[trp13X]+[?]
p.[trp13X]+[=]

recesyvinė 
liga (pokyčiai 
skirtinguose 
genuose)

GJB2:c.[76C>t] + 
GJB6:c.[87G>A]

GJB2:r.[76c>u] 
+ GJB6:r.[87g>a]

GJB2:p.[trp13X] 
+ GJB6:p.[Cys28Arg]

Nežinoma tiksli 
vieta

c.(67_70)insG
c.(165_253)del11
c.88-?_923+?del

c.(?_-244)_32+?del

r.(67_70)insg
r.(165_253)del11

r.88_923del
r.0?

p.Gly23fs
p.fs

p.Thr29fsX16
p.0?

rėmelio poslinkis – – p.Gly44ValfsX14 
(p.Gly4fs)

p.leu30SerfsX3 
(p.leu30fs)
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1.2.1.2. Išsibarsčiusių ir paeiliui pasikartojančių sekų polimorfizmai

Apie 50 proc. žmogaus genomo sudaro pasikartojančios sekos. Didžioji 
dalis išsibarsčiusių sekų kilusios iš transpozonų. Žmogaus genome yra apie 
1,5 mln. trumpų ir apie 850 000 ilgų įterptinių išsibarsčiusių sekų. tam tik-
rose genomo vietose nustatomi polimorfizmai – pasikartojimų insercijos 
arba delecijos.

Paeiliui pasikartojančios sekos taip pat paplitusios žmogaus genome ir 
joms būdingas daug didesnis polimorfizmas.

Trumpos paeiliui pasikartojančios sekos
Paeiliui pasikartojančių sekų polimorfizmas pasireiškia pasikartojimo 

vienetų įvairove. Pasikartojimų įvairovė atsiranda dėl netaisyklingo susipo-
ravimo tarp pasikartojimo vienetų mejozės rekombinacijos metu (13 pav.). 
tai pagrindinis minisatelitinių pasikartojimų polimorfizmo šaltinis.









13 pav. Netolygus krosingoveris lemia vienoje sekoje deleciją, kitoje – insersiją:  
A – nealelinių sekų homologinėse chromosomose krosingoveris; B – netolygūs 

seserinių chromatidžių mainai
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Netolygus krosingoveris ir netolygūs seserinių chromatidžių mainai
Dideli paeiliui pakartojantys DNr elementai yra linkę į insercijas / de-

lecijas dėl netolygaus krosingoverio arba netolygaus seserinių chromatidžių 
mainų.

homologinė rekombinacija (krosingoveris) – tai genetiniai mainai mejo-
zėje, rečiau – mitozėje tarp identiškų arba panašių DNr sekų homologinėse 
chromosomose. 

Seserinių chromatidžių apsikeitimas fragmentais – analogiški sekų 
mainai, vykstantys tarp seserininių chromatidžių. 

Homologinė rekombinacija ir seserinių chromatidžių mainai dažniausiai 
yra susiję su tolygiais apsikeitimais.

Netolygus krosingoveris 
tai nealelinės homologinės rekombinacijos forma, kai krosingoveris vyks-

ta tarp nealelinių sekų homologinėse chromosomose (13 pav., A). Paprastai 
sekos, kuriose vyksta krosingoveris, pasižymi labai didele sekos homologija, 
kuri, matyt, stabilizuoja netaisyklingą chromosomų susiporavimą. Panašus 
apsikeitimas tarp seserinių chromatidžių yra vadinamas netolygiais seserinių 
chromatidžių mainais (13 pav., B). 

Replikacijos atsilikimas (praslydimas)
Šis mechanizmas būdingas mikrosatelitinei dNR. Mutacijų dažnis mikro-

satelitinėje DNr yra nuo 10–3 iki 10–4 vienai genetinei sričiai vienoje kartoje. 
Pasikartojimų skaičiaus įvairovė yra dėl vėluojančios grandinės netai-

syklingo susiporavimo. Netaisyklingas susiporavimas tarp dviejų komple-
mentarių grandinių, dar vadinamas replikacijos vėlavimu (atsilikimu) arba 
polimerazės atsilikimu, tarp paeiliui pasikartojančių elementų gali lemti 
delecijas ir duplikacijas (14 pav.). trumpų, paeiliui pasikartojančių sekų pa-
togeninis potencialas yra didelis.

Polimorfiniai mikrosatelitiniai žymenys (trumpų, paeiliui pasikartojan-
čių sekų polimorfizmai, angl. Short tandem repeat (Str)) naudojami kaip 
genetiniai žymenys nuo 1990-ųjų metų sankibos ir teismo medicinos tyri-
muose, vėliau – aneuloidijų molekulinėje diagnostikoje. Šie žymenys infor-
matyvesni nei VNr, todėl, kad vienam žymeliui žmonių populiacijoje bū-
dinga nuo 5 iki 20 žymenų (14 pav.).
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A. Normali 
replikacija

C. Praslydimas, 
sąlygojantis deleciją

B. Praslydimas, 
sąlygojantis  
inserciją














14 pav. Pasikartojančių sekų replikacijos schema: A – normali replikacija, 
sąlygojanti tapatų pasikartojimų skaičių; B – replikacija, sąlygojanti pasikartojančio 

elemento inserciją; C – replikacija, sąlygojanti pasikartojančio elemento deleciją 

D13S634 (rs112804218 [Homo sapiens]) 
tGAttCtCCAGAtAGGCAGAttCAAt[(D13S634)]tAtCAAtGG-

GAAGAAGAAGGGCAtC
[AGGAtAAAtAGACAGAtGAAAGAAAGAAAGAGAGAGAGAGA-

AAGAGAGAGAGAGAAAGAGAGAGAAAGAGAGAGAAAGAAAGA-
GAAAGAAAGAGAGAAGAAAGAAAGAAAGAAAGAAAGAAAGA-
AAGAAAGGAAGAAAGGAAGAAAGAAAAGAAAGAAAGAGAAAG-
GAAGGAAGGAAAGAAGGAAGGAAGGAAAGAAAGAtGACAGAt-
GACtAAAtAGGGGAAttGGCtCAtAtGAttACAGAGGttGAG]

Žmogaus genomo projekto metu sudarytas didelės skiriamosios gebos Str 
viso genomo genolapis. Žmogaus genome nustatyta apie 150 000 Str žymenų. 
Str plačiai naudojama teismo medicinoje, biologinės giminystės tyrimuose, 
kai kurių ligų diagnostikoje ir yra vienas iš geriausių įrankių genetinės sanki-
bos tyrimuose, naudojant genominius lustus Str genotipavimui.

Netolygus apsikeitimas fragmentais įvyksta daugiausia tose genomo sri-
tyse, kur yra vidutinio dyžio ir labai didelės paeiliui pasikartojančios sekos, 
kurioms būdinga didelė kartotinių sekų homologija. Jei trūkiai chromoso-
mose ir fragmentų susijungimas įvyksta ten, kur chromatidės ar chromo-
somos neteisingai susiporuoja, šiuo atveju bus abipusis sekos apsikeitimas 
su insercija vienoje chromatidėje ir vienodo dydžio delecija kitoje (kuri gali 
būti patogeniška).
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kartotinių dNR sekų skaičiaus įvairovė
Struktūriniai genomo pokyčiai (delecijos / duplikacijos) vadinami karto-

tinių DNr sekų skaičiaus įvairove (KSSĮ, angl. copy number variants, CNVs).
 KSSĮ sudaro daugiau kaip 12 proc. žmogaus genomo. Pirmasis reikšmin-

gas KSSĮ buvo aprašytas prieš 80 metų. tai buvo duplikacija Bar gene, kuri 
lėmė Drosophila melanogaster juostos formos akis. 

KSSĮ yra vienas iš pagrindinių genetinės įvairovės šaltinių žmoguje. Kie-
kvieno žmogaus genome nustatoma nuo 10 iki 1 000 ir daugiau KSSĮ. Ne-
patogeniniai KSSĮ dažniausiai paveldimi iš vieno tėvų ir / arba yra būdingi 
bendrai populiacijai (jų dažnis yra daugiau nei 1 proc.). 

2013 m. į DGV bazę yra įtraukti 15 963 KSSĮ. Šie KSSĮ pasiskirstę po visą 
genomą, nors dažniausiai nustatomi pericentromeriniuose ir subtelomeri-
niuose regionuose. KSSĮ yra viena pagrindinių priežasčių, lemiančių bioche-
minius, medžiagų apykaitos ir fenotipo skirtumus tarp vienos populiacijos 
individų. Apie 35 proc. visų žmogaus genų patenka į KSSĮ sritis, todėl būtina 
vertinti KSSĮ patogeniškumą ir identifikuoti kritinius ligos genus.

1.2.2. Patogeniniai dNR sekos variantai. Mutacijos

Mutacija – tai genetinės informacijos pokytis, kuris yra paveldimas, t. y. 
perduodamas kitoms organizmų ar ląstelių kartoms. 

Naujos mutacijos gali atsirasti somatinėse arba lytinėse ląstelėse. Jeigu 
nauja mutacija lytinėse ląstelėse ar jų pirmtakuose nesumažina individo ga-
limybės susilaukti palikuonių, ji gali būti perduota palikuonims. tokiu būdu 
mutacija paplinta tarp populiacijos narių. Somatinių ląstelių mutacijos pali-
kuonims neperduodamos, tačiau jos yra vėžio patogenezės pagrindas.

Mutacijos yra evoliucijos variklis, bet jos taip pat gali būti patogeninės 
(žalingos). Jos gali būti tiesioginė ligos priežastis arba dėl jų gali padidėti 
polinkis ligoms. 

Mutacijos, kaip ir VNP, dažnai atsiranda dėl DNr nurašymo klaidų DNr 
dvigubėjimo (replikacijos) metu.

Patogeninės mutacijos dažniausiai veikia genų raišką:
-  tiesiogiai keičiant koduojančią seką, 
-  keičiant intragenines (vidugenines) ar ekstrageninias (užgenines) sekas, 

svarbias genų raiškai. Didžioji dalis patogeninių mutacijų nustatomos 
koduojančioje sekoje (nukleotidų pakaitos, intarpai  / iškritos ir kt.). 
CpG dinukleotidai dažnai yra patogeninių mutacijų „karštieji taškai“. 
Kiti „karštieji taškai“ yra koduojančiosios DNr paeiliui pasikartojančios 
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sekos ar genomo sritys, kuriose yra ilgų DNr sekų kopijų skaičiaus įvai-
rovė. taip pat svarbios yra ir nekoduojančios (sekos) intrageninės mu-
tacijos, kirpimo vietos mutacijos ir nekoduojančių sekų konservatyvių 
elementų mutacijos. Ekstrageninės nekoduojančių sekų mutacijos apima 
promotoriaus ir kitų reguliacinių (kontrolės) elementų mutacijas.

Žmogaus genomą sudaro branduolio ir mitochondrijų DNr. Mutacijos 
vyksta ir branduolio, ir mitochondrijų DNr. Branduolio DNr mutacijų tipai yra 
genominės (chromosomų skaičiaus pokyčiai), chromosominės (chromosomų 
struktūros pokyčiai) ir genų mutacijos (nukleotidų pokyčiai vieno geno ribose).

Genų mutacijos – nukleotidų sekos pakitimai vieno geno ribose – skirsto-
mos į didžiąsias (didelių geno fragmentų arba net viso geno iškritos (delecijos), 
padvigubėjimai (duplikacijos) ir intarpai (insercijos)), ir mažąsias – taškines 
mutacijas, susijusias tik su vieno ar kelių nukleotidų pokyčiais. Genuose nusta-
tomų mutacijų susidarymo mechanizmai skiriasi, priklausomai nuo mutacijų 
tipo. Mutacijos gali veikti informacijos nurašymą nuo DNr į rNr, irNr bren-
dimą, baltymo sintezę, susintetinto baltymo struktūros ir funkcijų pokyčius. 
Per daugelį tarpinių procesų jos paveikia organizmo fenotipą.

1.2.2.1. Mažosios (taškinės) genų mutacijos

Mažosios (taškinės) genų mutacijos yra vieno nukleotido pakaitos ir vie-
no ar kelių nukleotidų intarpas arba iškrita.

1.  Vieno nukleotido pakaitos yra daugelio paveldimų ligų priežastis, 
vienos dažniausių mutacijų. 

Pagal tai, koks nukleotidas keičiamas į kokį, nukleotido pakaita gali būti 
tranzicija (tai yra pirimidino pakeitimas pirimidinu (C ↔ t), arba purino – 
purinu (A ↔ G)) arba transversija (pirimidino pakeitimas purinu (C → A ar 
G; t → A ar G) arba purino – pirimidinu) 15 pav.). 




   





 

15 pav. teorinis travsversijų dažnis dvigubai didesnis nei transicijų.  
Žydros rodyklės – transversijos, juodos – tranzicijos
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Kai vienas nukleotidas pakeičiamas kitu, visuomet yra du transversijos 
variantai ir vienas tranzicijos. teoriškai transversija tikėtina dukart dažniau 
nei tranzicija.

tačiau žinduolių genomuose tranzicijos dažnis yra daug didesnis nei 
transversijos: 1,4:1 pakaitose, kai nebuvo keičiama aminorūgštis, ir 2:1 pa-
kaitose, kai buvo pakeista aminorūgštis.

Koduojančioje DNr tranzicijos pirmauja prieš transversijas galbūt todėl, 
kad po jų susiformuoja konservatyvesnė polipeptidinė seka. tiek koduojan-
čioje, tiek nekoduojančioje stuburinių DNr tranzicijos perteklius, palyginti su 
transversija, yra iš dalies susijęs su, palyginti dideliu, C → t transversijų dažniu, 
dėl citozino liekanų nestabilumo atsirandančio CpG dinukleotiduose.

Kiti veiksniai, teikiantys pirmenybę tranzicijoms, yra dėl skirtingo ne-
teisingai suporuotų nukleotidų taisymo atitinkamomis DNr polimerazėmis.

Pagal tai, kaip vieno nukleotido pakaitos pakeičia kodoną, jos gali būti 
misens mutacijos, nonsens mutacijos ir tyliosios mutacijos.

Misens mutacijų atveju nukleotido pakaita pakeičia kodoną taip, kad jis 
koduoja jau kitos aminorūgšties įjungimą į polipeptidinę grandinę, baltyme 
pakeičiama viena aminorūgštis. Pakeitimo padariniai priklauso nuo polipep-
tido vietos, kurioje pakaita įvyko, reikšmės baltymo erdvinei struktūrai, o per 
ją ir funkcijai.

Nonsens mutacijų atveju kodonas, kuris kodavo kokią nors aminorūgš-
tį, pakeitus jame vieną aminorūgštį, virsta beprasmiu, t.  y. nekoduojančiu 
jokios aminorūgšties arba baigmės (stop) kodonu. ribosomai priėjus tokią 
irBr molekulės vietą, baltymo sintezė sustoja. tokie kodonai yra trys: tAA, 
tAG ir tGA. Kuo arčiau geno 5’ galo susiformuoja baigmės kodonas, tuo 
trumpesnė polipeptidinė grandinė susintetinama. toks sutrumpėjęs balty-
mas dažniausiai jau nebegali atlikti savo funkcijos.

Tyliosios taškinės mutacijos taip pat yra nukleotidų pakaitos. Jų atveju 
dažniausiai pakeičiamas trečiasis kodono nukleotidas, tačiau dėl to, kad ge-
netinis kodas išsigimęs, koduojama polipeptidinės grandinės aminorūgštis 
išlieka nepakitusi.

tyliosios mutacijos dažniausiai yra neutralios mutacijos (nesuteikian-
čios organizmui nei privalumų, nei trūkumų). Patogeninis tyliųjų mutacijų 
poveikis pasireiškia tuomet, jeigu pokytis lemia splaisingą (sukirpimą).

Misens ir nonsens (nesinoniminės) mutacijos gali būti grupuojamos į tris 
klases: 
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1) turi žalingą poveikį;
2) neturi jokio poveikio;
3) naudingos (pvz., pagerina geno funkciją arba genų tarpusavio sąveiką).
Dauguma naujų misens ir nonsens mutacijų turi žalingą poveikį genų raiš-

kai ir lemia ligą arba gali būti letalios. Vis dėlto šios mutacijos dažnis popu-
liacijoje yra mažas dėl reparacinės sistemos atpažįstamų ir ištaisomų pokyčių 
ir gamtinės atrankos. Bendras mutacijų dažnis koduojančiojoje DNr yra 
mažesnis negu nekoduojančiojoje DNr, todėl ir koduojančios DNr sekos, ir 
svarbios reguliuojančios sekos yra evoliuciniu požiūriu labai konservatyvios. 

Nukleotidų pakaitos nekoduojančiojoje DNr dažnai neturi poveikio 
geno raiškai. 

Išimtis būna, jei pakaitos įvyksta promotoriuose arba DNr sekose, ku-
rios reguliuoja geno raišką arba dalyvauja splaisinge. Pakaitos, atsirandančios 
koduojančiose DNr sekose, dažnai nėra atsitiktinės, nes reikia išsaugoti po-
lipeptido seką ir biologinę funkciją. 

1.2.2.2. Splaisingo (iRNR sukirpimo, brendimo) mutacijos

Daugeliui genų būdingas alternatyvus rNr splaisingas. Alternatyvus 
splaisingas gali atsirasti dėl mutacijų, kurių pasekmės gali lemti ligą. Kartais 
dėl to visa egzono seka yra iškerpama iš subrendusios rNr (egzonų pra-
leidimas) arba yra paliekami intronai. Kitais atvejais netipiškas / nenorma-
lus splaisingas gali pašalinti egzoną arba gali susidaryti nauja egzono seka. 
taškinės mutacijos, kurios keičia konservatyvias sekas, dalyvaujančias rNr 
splaisinge, yra palyginti dažnos. tačiau kartais netipiškas geno splaisingas gali 
būti nulemtas kitų sekos elementų mutacijų. Dėl jų susiformuoja naujos do-
norinės (3’) ar akceptorinės (5’) kirpimo vietos. 

Svarbias splaisingui sekas keičiančios mutacijos 
Svarbios splaisingui konservatyvios sekos: 
- iš esmės nekintantys Gt ir AG dinukleotidai, išsidėstę atitinkamai in-

trono pradžioje (5’) ir pabaigoje (3’); 
- šalia kirpimo vietų donorinių ir akceptorinių sekų esančios introninės 

ir egzoninės sekos, įskaitant polipirimidinus, kurie išsidėstę pirmi in-
trono pabaigoje ir kirpimo vietoje.

Be to, žinoma, kad splaisingą reguliuoja kirpimo stiprintuvų sekos (egzo-
ninės kirpimo stiprintuvų sekos – teigiama reguliacija) ir kirpimo slopin-
tuvų sekos (egzoninės kirpimo slopintuvų sekos – neigiama reguliacija), 
vykdomos ir egzonuose, ir intronuose.
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Svarbias splaisingui sekas keičiančios mutacijos gali turėti įvairių pasek mių:
- Intronų palikimas – neiškerpamas intronas. Gali būti, kai suardoma 

tiek donorinė, tiek akceptorinė splaisingo seka. 







 





16 pav. Jei suardoma akceptorinė seka, paliekamas intronas prieš egzoną; jei 
suardoma donorinė seka, paliekamas intronas po egzono

Dažniausiai taip nutinka, kai intronas yra trumpas ir greta esančios sekos 
neturi alternatyvių teisingų kirpimo vietų ar paslėptų kirpimo vietų. Splai-
singas reikalingas efektyviam irNr pernešimui iš intronus turinčių genų, 
todėl introninių sekų išlaikymas irNr dažniausiai reiškia, kad irNr lieka 
branduolyje ir netransliuojama (jeigu jos yra transliuojamos, gali susidaryti 
netinkamos amino rūgštys arba rėmelio poslinkio mutacijos).

- Egzonų iškirpimas – kirpimo mechanizmas naudoja alternatyvią tei-
singą kirpimo seką. Mutacija kirpimo donorinėje sekoje dažniausiai le-
mia egzono prieš mutaciją praleidimą; mutacija kirpimo akceptorinėje 
sekoje dažniausiai lemia egzono už mutacijos praleidimą (17 pav.).







 



17 pav. Mutacija kirpimo donorinėje sekoje lemia egzono prieš mutaciją praleidimą; 
mutacija kirpimo akceptorinėje sekoje lemia egzono už mutacijos praleidimą
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tačiau taip pat galimos ir kitos išeitys, pvz., alternatyvių slaptų egzoninių 
ir introninių kirpimo vietų panaudojimas. Kai egzonas praleidžiamas, jeigu 
egzone esančių nukleotidų skaičius nesidalija iš trijų, dėl rėmelio poslinkio 
susidarys pirmalaikis baigmės kodonas, dažnai lemiantis nestabilų rNr 
nuorašą arba polipeptido nesusidarymą. Jei egzono praleidimas nesukelia 
rėmelio poslinkio, normaliai koduojamos amino rūgščių dalies nebuvimas 
lemia nefunkcionalų ar nenormalų polipeptidą. 

Paprastai RNR splaisinge nedalyvaujančių sekų mutacijos
Slaptos kirpimo vietos primena tikrų kirpimo vietų sekas, bet normaliai 

nėra naudojamos splaisingui, nebent:
- mutacija tiesiogiai pakeičia seką taip, kad splaisingo sistema atpažįsta ją 

kaip normalią kirpimo vietą (tiesioginis aktyvavimas);
- mutacija įvyksta tikroje kirpimo vietoje, gaunamas klaidingas kirpimo 

donoras ar kirpimo akceptorius; tuo atveju kirpimo aparatas ieško kitų 
alternatyvų ir pasirenka slaptas kirpimo vietas (netiesioginis aktyvavimas).









18 pav. Dėl tokių mutacijų, jei susidaro ar aktyvuojasi akceptorinė slapta kirpimo 
vieta, paliekama dalis introninės sekos; jei susidaro ar aktyvuojasi slapta donorinė 

kirpimo vieta, iškerpama dalis egzoninės sekos

1.2.2.3. Pirmalaikis baigmės kodono susidarymas: pasekmės

Keli skirtingi mutacijų tipai gali lemti pirmalaikio terminacijos kodono 
susidarymą:

• nonsense mutacijos (pasikeitus normaliam kodonui į baigmės (stop) 
kodoną); 

• skaitymo rėmelio poslinkio insercijos (intarpai) ir delecijos (iškritos). 
Dažnai lemia pirmalaikių terminacijos kodonų atsiradimą už mutaci-
jos vietos;
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• kirpimo vietų (splaisingo) mutacijos, pvz., praleidžiant vieną egzoną, 
sudarytą iš nukleotidų skaičiaus, nesidalijančio iš trijų. 

Galimos kelios genų raiškos pasekmės, esant grandinės baigties mutaci-
joms:

- Nestabili iRNR. tai viena iš dažniausių pasekmių. irNr, turinti pir-
malaikį baigmės kodoną, bet jau 50 nukleotidų prieš paskutinį susi-
jungimą po kirpimo in vivo dažniausiai yra greitai degraduojama rNr 
„priežiūros“ sistemos, žinomos kaip nonsense-mediated iRNR decay 
(NMD) (beprasmės – tarpininkaujančios irNr suardymas). tai gali 
padėti išvengti letalių pasekmių, sintetinant sutrumpėjusius polipepti-
dus, kurie gali trukdyti gyvybinėms ląstelių funkcijoms.

- Sutrumpėję polipeptidai. NMD užtikrina, kad sutrumpėję polipeptidai 
in vivo pasitaiko retai, bet tai priklauso nuo splaisingo. taigi dėl nonsen-
se mutacijų viename iš 5 proc. žmogaus genų, kurie neturi intronų, gali 
susidaryti sutrumpėję polipeptidai. Sutrumpėjusių polipeptidų poveikį 
sunku nuspėti, jis priklauso nuo daugelio veiksnių (sutrumpėjimo ilgio, 
polipeptido produkto stabilumo ir jo poveikio normalių alelių raiškai).

- Egzono peršokimas (praleidimas). Nedidelės dalies nonsense mutacijų 
žalingas poveikis genų raiškai gali būti sušvelnintas proceso, vadinamo 
nonsense-associated altered splicing (NAS) (beprasmis keičiantis splai-
singas). Jo metu normalus sukarpymo modelis yra pakeistas taip, kad 
baigmės kodonas yra praleidžiamas ir susiformuoja stabili irNr, netu-
rinti mutacijos. NAS buvimas, manoma, reiškia, kad yra tam tikri bran-
duolio transliacijos mechanizmai, kurie leidžia „perskaityti“ kodonus 
prieš irNr patenkant į citoplazmą. Kitas aiškinimas būtų, kad nonsense 
mutacijos keičia egzoninius kirpimo stiprintuvus.

1.2.2.4. Nestabilaus išsiplėtimo kartotinės sekos

Skiriamasis dinaminių kartotinių sekų sukeltų ligų bruožas yra anticipa-
cija, tai yra liga naujoje kartoje pasireiškia anksčiau ir / arba liga yra sunkes-
nės eigos. Kai kuriais atvejais vidutinio dydžio aleliai nėra patogeniniai, bet 
yra nestabilūs ir lengvai išilgėja iki pilnos mutacijos alelių (pvz., FrAXA iš 
50–200 CCG pasikartojimų); kitais atvejais tokie aleliai tik labai retai išilgėja 
(pvz., HD aleliai, turintys 29–35 CAG pasikartojimus). Patogeniniai išsiplė-
timai skirstomi į dvi klases:
 labai išilgėjusios kartotinės sekos nekoduojančiose genomo dalyse;
 išilgėjusios CAG kartotinės sekos, koduojačios poliglutaminą geno pro-

dukte.
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19 pav. labai išilgėjusios kartotinės sekos koduojančios sekos nekoduojančiose 
genomo dalyse

Fragilios (trapios) X chromosomos sindromo ir Friedreich ataksijos atve-
ju labai išsiplėtę pasikartojimai sukelia funkcijos netekimą, slopindami trans-
kripciją. tas pats vyksta ir išsiplečiant 12-merui juvenilinės miokloninės 
epilepsijos atveju. Kartais ligą atsitiktinai sukelia skirtingos, labiau įprastos 
mutacijos gene, sukeliančios jo funkcijos netekimą. tokios mutacijos sukelia 
tokį patį klinikinį fenotipą kaip ir išilgėjimai, tik (galbūt) nepasireiškia antici-
pacija. Kitos panašios labai išilgėjusios kartotinės sekos, tokios kaip FRA16A 
(išilgėja CCG pasikartojimas) arba FRA16B (išilgėja 33 bp minisatelitas), yra 
nepatogeninės turbūt todėl, kad šalia jų nėra svarbių genų. Kartotinės sekos 
nutraukia transkripciją pakeisdamos chromatino struktūrą. Fragilios (tra-
pios) X chromosomos atveju tai lemia promotoriaus metilinimą. 

Išilgėjusios kartotinės sekos miotoninės distrofijos atveju skiriasi. Nebuvo 
rasta jokios kitos mutacijos miotonine distrofija sergantiems pacientams, taigi 
turėtų būti itin specifinis CtG kartotinių sekų veikimas. Neseniai tapo aišku, 
kad pagrindinis patogeninis veikimas (DM1 ir DM2 atveju) vyksta, kai pri-
sijungiama prie irNr ir taip „išgaudomi“ su CUG sąveikaujantys baltymai, 
kurie būtini kitų transkriptų brendimui. Dėl sutrikusio sukirpimo netenkama 
raumeniui specifinio chloridų kanalo tarp daugelio kitų transkriptų. tačiau 
turi būti ir kiti veiksniai, nes išsiplitimo vieta sudaro dalį kaimyninio SIX5 geno 
CpG salelės ir dėl to trinukleotidų išilgėjimas sutrikdo šio geno veiklą. 

SCA8 genas koduoja netransliuojamą rNr, kuri veikia kaip priešingos 
reikšmės (antisense) reguliatorius geno, esančio kitoje DNr grandinėje. Nėra 
žinoma, kaip išsiplėtimai sukelia ligą, nėra visiškai aišku, kad toks pasikeiti-
mas iš tikrųjų yra patogeninis. 
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20 pav. Išilgėjusios CAG kartotinės sekos koduojančiose srityse, kurios koduoja 
poliglutaninines sekas geno produkte

Bendri 8-ių ligų bruožai, kuriuos lemia išilgėję nestabilūs CAG pasikar-
tojimai, esantys genuose:
 jos visos yra vyresniame amžiuje pasireiškiančios neurodegeneracinės 

ligos ir, išskyrus Kennedy ligą, visos paveldimos dominantiniu būdu;
 nebuvo rasta jokios kitos mutacijos gene, kuri sukeltų ligą;
 išsiplėtęs (išilgėjęs) alelis yra transkribuojamas (nurašomas) ir trans-

liuojamas;
 trinukleotido pasikartojimas koduoja poliglutamininus baltyme;
 yra kritinis slenkstinis pasikartojimų skaičius, ir jeigu pasikartojimų 

yra mažiau, tai jie nėra patogeniniai, o jeigu pasikartojimų daugiau už 
slenkstinį dydį, tada jie sukelia ligą;

 kuo pasikartojimų daugiau peržengus slenkstį, tuo anksčiau pasireiš-
kia liga (negalima prognozuoti konkrečiam pacientui, bet statistinė 
koreliacija yra pastebėta).

1.2.2.5. Mutacijos dėl sekos apsikeitimų sutrikimų tarp kartotinių sekų

Paeiliui pasikartojančios DNr sekos turi polinkį į delecijas ir insercijas, 
todėl homologinėse sekose (aleliuose) gali skirtis pasikartojančių elementų 
kopijų skaičius. toks paeiliui pasikartojančių sekų polimorfizmas nustato-
mas labai trumpų (mikrosatelitų), vidutinių (minisatelitų) arba ilgų paeiliui 
pasikartojančių DNr sekų, kartotinių DNr sekų skaičiaus įvairove (KSSĮ). 
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Pasikartojančių sekų patogeninis potencialas pasireiškia dėl delecijų ar dup-
likacijų tose genomo srityse, kur šie chromosominiai persitvarkymai gali būti 
žalingi. Dalies KSSĮ kilmė yra de novo, jie nebūdingi populiacijai ir dažniau-
siai siejami su neurologiniais sutrikimais. Vienas iš pagrindinių tikslų yra 
atskirti gerybinius KSSĮ atvejus – delecijas / duplikacijas – nuo patogeninių. 
Šie struktūriniai chromosominiai persitvarkymai gali būti žalingi:

• dozei jautrių genų atveju – dėl prarasto geno ar genų haplonepakanka-
mumo arba per didelės duplikuoto geno ar genų dozės;

• trūkio taškui nutraukiant geną arba jo reguliacines sekas; 
• dėl chromatino konformacijos pokyčių, kurie gali turėti įtakos toliau 

esančių genų raiškai.
Pagrindiniai patogeniškumo kriterijai:
• pokyčio su persidengimais su polimorfiniais KSSĮ, įtrauktais į duo-

menų bazę DGV (angl. Database of Genomic Variations) bei kliniškai 
reikšmingais DECIPHEr v5.1 ir ECArUCA (angl. European Cytoge-
neticists Association Register of Unbalanced Chromosome Aberrations), 
duomenų bazėse aprašytais chromosomų pokyčiais;

• pokyčio paveldimumas;
• genai, patenkantys į pokyčio sritį;
• pokyčio dydis; 
• pokyčio pobūdis.
Galimai kliniškai reikšmingiems KSSĮ priskiriami pokyčiai, kurie nebū-

dingi sveikai populiacijai, t. y. nėra polimorfinės KSSĮ. tikėtina, kad pokytis, 
neaptinkamas sveikiems asmenims, gali turėti klinikinės reikšmės. Su ga-
limai kliniškai reikšmingais KSSĮ atliekama tolesnė analizė. Verifikuojama 
pokyčio kilmė – de novo ar paveldėta. Jei tiriamam asmeniui (sergančiajam) 
nustatomos chromosomos fragmentų delecijos ar duplikacijos neturi nė vie-
nas iš tėvų (de novo pokytis), didėja tikimybė, kad naujai įvykęs pokytis yra 
patogeninis, ypač jeigu mokslinėje literatūroje yra publikuotų tos pačios ge-
netinės srities pokyčių asmenims su panašiu fenotipu.

Pagrindinis mechanizmas, apibūdinantis KSSĮ poveikį fenotipui, – geno-
minis disbalansas, kuris sukelia genų, jautrių dozei, pokyčius. Svarbu įvertinti 
genų, įtrauktų į pokytį, funkciją. Stipriausi genai kandidatai, kurių dozės per-
teklius ar haplonepakankamumas gali būti siejami su patologija, yra genai, 
kurių raiška vyksta smegenyse ir kurie dalyvauja nervų sistemos vystymesi 
ar kitose centrinės nervų sistemos funkcijose. Dažniausiai protinį atsilikimą 
lemia genų, koduojančių transkripcijos veiksnius ir signalo perdavime daly-
vaujančius baltymus bei stambiamolekulinius kompleksus, pokyčiai. 



49

I skyrius. Žmogaus genomo organIzacIja Ir analIzė

Vertinant nustatytą pokytį, svarbus delecijos ar duplikacijos dydis. Kuo 
didesnis pokytis, tuo didesnė tikimybė, kad jis bus patogeninis. tai susiję su 
tuo, kad didesnė tikimybė, jog didesnis pokytis apima daugiau genų, todėl 
didesnėje imtyje gali būti daugiau dozei jautrių signaliniame ar raidos pro-
cese dalyvaujančių genų. Nustatyta, kad genetinės informacijos praradimas 
daugiau nei 2 proc. genomo nesuderinamas su gyvybe. 

Duplikacijų pasekmės dažniausiai būna mažiau drastiškos nei delecijų. 
todėl, jei nustatytas kiekybinis genomo pokytis yra delecija, tai yra stipresnis 
patogeniškumo kriterijus nei duplikacija. Nepaisant to, tam tikrų chromoso-
mų fragmentų padvigubėjimai sutrikdo normalią CNS veiklą: aprašyta keli 
šimtai mikroduplikacinių sindromų, kurių vienas iš klinikinių pasireiški-
mų – intelektinė negalia ar raidos atsilikimas. 

tiek delecijos, tiek duplikacijos gali būti kliniškai reikšmingos dėl pasikei-
tusios genų dozės arba trūkio taškų, kurie nutraukia svarbią biologinę funkci-
ją atliekantį geną ar reguliacinę jo seką. Gana retai, tačiau nustatyta, kad ligos 
priežastis gali būti dėl KSSĮ trūkio taškų skirtingų genų (ar jų valdymo ele-
mentų) suliejimas. taigi, kliniškai reikšmingos delecijos siejamos su haplone-
pakankamumu, o duplikacijos – su per didele genų, patenkančių į duplikaciją, 
raiška arba haplonepakankamumu, jeigu vienas iš duplikacijos trūkio taškų 
nutraukia dozei jautrų geną. Be to, didelės duplikacijos gali sutrikdyti šalia 
esančių genų raišką dėl pasikeitusios chromatino konformacijos. 

Delecijos yra pats dažniausias patogeninis chromosominis persitvarky-
mas (67 proc. iš kurių 59  proc. yra intersticinės ir 8 proc. – terminalinės 
delecijos), nustatytas asmenims, turintiems intelektinę negalią. Duplikacijos 
nustatomos 21 proc. atvejų, o nesubalansuotos translokacijos – 7 proc. visų 
nustatytų chromosominių persitvarkymų. Visi kiti pokyčiai buvo labai reti ir 
sudarė tik 5 proc. nustatytų pokyčių.

Neretai nustatoma paveldėta galimai patogeninė KSSĮ. Siekiant įvertinti 
iš sveikų tėvų paveldėtos delecijos / duplikacijos patogeniškumą, analizuoja-
mi veiksniai, kurių papildomas efektas gali lemti ligos patogenezę:

• mutacija kitame homologinės chromosomos aleliniame gene (recesyvi bū-
klė) – sergančiam asmeniui nustačius deleciją / duplikaciją, sutrikdančią 
geno veiklą, paveldėtą iš sveiko vieno iš tėvų, tikėtina, ligą lemia geno mu-
tacija kitame alelyje. Sveikas vienas iš tėvų turi deleciją / duplikaciją, tačiau 
vieno nemutavusio geno alelio užtenka normaliai funkcijai užtikrinti;

• imprintingas – dėl diferencinio DNr metilinimo blokuojama genų raiš-
ka. Genų, esančių imprintingui jautriuose chromosominiuose regionuose, 
raiška priklauso nuo to, iš kurio vieno iš tėvų geno alelis yra paveldėtas; 
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• mozaikiškumas. Vienas iš vlGH naudojamų genominių lustų trūku-
mų  – neužfiksuojami mozaikiniai atvejai. Aneuploidijos nustatomos, 
jei jose yra 10–20 proc. periferinio kraujo ląstelių, tačiau kliniškai reikš-
mingi chromosominiai persitvarkymai gali pasireikšti rečiau arba gali 
būti įvykę kitų audinių ląstelėse. Pavyzdžiui, kraujo limfocituose DNr 
struktūriškai normali, tačiau smegenyse galima nustatyti aneuploidi-
jas (monosomijas, trisomijas). toks somatinis mozaikiškumas gali būti 
siejamas su protinio atsilikimo, autizmo ir šizofrenijos etiologija;

• mutacija patogeneniniame kelyje dalyvaujančiame kitame gene;
• sumažėjęs penetrantiškumas – tyrimais nustatyta, kad iš 1–2 proc. sme-

genyse ekspresuojamų genų, vieno atsitiktinio geno alelio transkripcija 
nevykdoma. remiantis tuo, galima paaiškinti nevisišką neurologinių 
sutrikimų penetrantiškumą: visada lieka galimybė, kad transkribuoja-
mame alelyje yra mutacija, dėl kurios baltymas yra neveiklus;

• aplinkos veiksniai.

Išsibarsčiusios kartotinės sekos taip pat gali sukelti patogenines mutacijas 
daugybe skirtingų mechanizmų (6 lentelė). 

6 lentelė. Kartotinės sekos ir jų lemiami mutacijų tipai

Pasikartojančių dNR sekų tipas Mutacijų tipai
Paeiliui pasikartojančios sekos
Labai trumpi pasikartojimai genuose

Vidutinio dydžio intrageniniai 
pasikartojimai

didelės, paeiliui pasikartojančios sekos 

Delecijos
rėmelio poslinkį lemiančios insercijos
trinukleotidinių pasikartojimų 
išsiplėtimas

Intrageninės delecijos
Dalies ar viso geno delecijos
Geno sekos pakeitimas

Geno konversijos

Išsibarsčiusios kartotinės sekos
Trumpi tiesioginiai pasikartojimai

Įterptinės pasikartojančios sekos  
(tarp jų Alu)

Invertuoti pasikartojimai

Mažai kopijų turinčios, ilgos, 
pasikartojančios sekos

Aktyvūs transpozoniniai elementai 

Delecijos

Delecijos / duplikacijos

Inversijos

Didelės apimties delecijos / insercijos

Intrageninės retrotranspozonų insercijos
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1.2.3. Mitochondrijų genomas – mutacijų „karštasis taškas“

Dėl didelio žmogaus branduolio genomo dydžio didžioji dalis mutaci-
jų įvyksta branduolio DNr sekose. Priešingai, mitochondrijų genomas yra 
mažas (apie 1/200 000 branduolio genomo dydžio), taigi mutacijos turėtų 
įvykti rečiau. Skirtingai nei branduolio genai, mitochondrijų genų kopijų yra 
tūkstančiai kiekvienoje žmogaus somatinėje ląstelėje. Kai kurioms ląstelėms, 
tokioms kaip smegenų ar raumenų, yra būtinas labai intensyvus oksidacinis 
fosforilinimas, taigi ir didesni mitochondrijų kiekiai. 

Paprastai ~99,9 proc. žmonių mtDNr yra identiška (homoplazmija). Jei 
įvyks mutacija ir ji išplis mtDNr populiacijoje, bus du labai dažni mtDNr 
genotipai (heteroplazmija). Įvykus mutacijai vienoje mtDNr molekulėje, 
tikėtina, kad tokios mutacijos įsitvirtinimo tikimybė bus maža, mutacijos 
išplitimo tikimybė taip pat turėtų būti maža, todėl ligų, kurias lemia mito-
chondrijų genomo naujos mutacijos, turėtų būti mažai. tačiau yra priešingai, 
mitochodrinių ligų dažnis yra pakankamai didelis, ir mitochondrijų geno-
mas, manoma, yra mutacijų „karštasis taškas“. tai galioja ir gyvūnų mito-
chondrinei DNr. Buvo nustatyta, kad jų mutacijų atsiradimo, išlikimo ir iš-
plitimo dažnis yra 10 kartų didesnis nei atitinkamų sekų branduolio genome. 

toks didelis, palyginti su su branduolio DNr, mtDNr kintamumas ir ža-
lingas poveikis yra todėl, kad:

- 93 proc. mtDNr koduoja DNr (tik 1,6 proc. branduolio DNr koduo-
janti);

- tarpiniai reaktyvaus deguonies junginiai, susidarę kvėpavimo grandi-
nės metu, lemia stiprius mtDNr oksidacinius pakenkimus (kuri prie-
šingai, nei branduolio DNr, nėra apsaugota histonų);

- mtDNr replikacija daug intensyvesnė nei chromosominė DNr;
- mitochondrijose nėra pakankamų DNr ištaisymo mechanizmų. 
Norint išsiaiškinti, kaip įsitvirtina mtDNr mutacijos, reikia suprasti 

mtDNr „butelio kaklelio“ efekto eigą. Oogenezės metu vyksta gemalo ląs-
telių ir mitochondrijų ląstelėje skaičiaus svyravimai. 3 sav. moteriškos lyties 
embrione yra 50 pirmapradžių gemalinių ląstelių, kiekvienoje iš jų yra po 10 
mitochondrijų, bet staigiai didėjant ląstelių skaičiui jau po devynių savaičių 
embrionas turi daugiau nei pusę milijono oogonijų, o kiekvienoje iš jų – po 
200 mitochondrijų. „Butelio kaklelio“ efektas, manoma, vyksta ankstyvose 
vystymosi stadijose, tarp pirmapradžių gemalinių ląstelių ir oogonijos stadi-
jos, kai nedidelis kiekis pirmapradžių gemalinių ląstelių migruoja į gonadas 
ir mutavusios mtDNr molekulės gali įsitvirtinti dėl atsitiktinio pasiskirsty-
mo ir galbūt atrankos.
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1.2.4. Molekulinė patologija

Molekulinė patologija siekia paaiškinti:
- kodėl tam tikri genetiniai pokyčiai lemia tam tikrą klinikinį fenotipą, 
- kaip mutacija lemia geno produkto kiekį ar jo funkciją, 
- kodėl vienu atveju pokyčiai (tam tikroms ląstelėms, audiniams ar vysty-

mosi stadijai) yra patogeniniai, kitu – ne. 
Molekulinės patologijos reikšmingi laimėjimai buvo pasiekti vėžio ty-

rimuose, kur fenotipas paaiškintas nekontroliuojama ląstelių proliferacija; 
hemoglobinopatijų atveju patologija yra tiesiogiai susijusi su globino struk-
tūros pokyčiais. Daugeliui genetinių ligų klinikiniai požymiai yra daugybės 
tarpusavyje susijusių sutrikimų pasekmė.

Funkcijos netekimo ir funkcijos įgijimo mutacijų klasifikacija
Molekulinei patologijai svarbu nustatyti mutacijos poveikį fenotipui (o 

ne sekos pokytį). Mutavusio geno poveikis atskirai ląstelei ar visam organiz-
mui gali būti įvairus, nuo beveik jokio fenotipinio reiškimosi ar vos pastebi-
mų pokyčių iki didelių fenotipo pokyčių (sunki negalia) arba būti detalios 
embrionui (tokie fenotipo pokyčiai žmonėms nustatomi nebent mozaikiš-
kumo atveju), arba reproduktyvumo sumažėjimas ar išnykimas (tik de novo 
mutacijų atveju).

Visų pirma svarbu nustatyti, ar mutacija lemia geno funkcijos praradimą, 
ar naujos funkcijos įgijimą:

- funkcijos praradimo mutacijoms būdinga produkto kiekio sumažėji-
mas ar neveikiantis, nefunkcionalus geno produktas;

- funkcijos įgijimo mutacijoms būdinga tai, kad geno produktas įgyja 
naują, įprastai jam nebūdingą funkciją. 

Mutacijos gali pakeisti alelio poveikį geno raiškos atžvilgiu (alelių povei-
kį apibūdinanti nomenklatūra):

• Nulinimorfinai (neveiksmingi) ar amorfai – alelis, kurio koduojamas 
produktas iš viso nesintetinamas.

• hypomorfai – alelis, kuris lemia mažesnį kiekį ar mažesnio aktyvumo 
produktą.

• hypermorfai – alelis, kuris lemia padidėjusį kiekį ar padidėjusio akty-
vumo produktą.

• Neomorfai – alelis, lemiantis naują (neįprastą) aktyvumą ar produktą.
• Antimorfai – alelis, kurio aktyvumas ar produktas antagonistiškai 

(priešingai) veikia normalaus produkto aktyvumą.
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1.2.4.1. Funkcijos netekimo mutacijos

Funkcijos netekimo mutacijos dažnai lemia recesyvinį paveldėjimą. 
ląstelės funkcijai daugeliu atveju pakanka vieno alelinio geno produkto. 
todėl, net jei vienas alelis netranskribuojamas, kito alelinio geno produkto 
pakanka ir konkreti funkcija nesutrinka. Sutrikimas pasireiškia, jei neveiklūs 
abu aleliniai genai. Daugelio įgimtų medžiagų apykaitos ligų paveldėjimas 
yra recesyvinis. 

tačiau kai kurių genų produktų 50 proc. normalaus kiekio nepakanka 
normaliam funkcionavimui ir haplonepakankamumas lemia fenotipo poky-
čius. tokiu atveju paveldėjimas yra dominantinis. Kartais asmenims su hete-
rozigotiniu genotipu nefunkcionalus mutantinis geno produktas trukdo nor-
malaus alelio funkcionavimui, nulemdamas neigiamą dominantinį poveikį.

1.2.4.2. Funkcijos įgijimo mutacijos

Funkcijos įgijimo mutacijos dažnai lemia dominantinį paveldėjimą, nes 
normalaus alelio buvimas neapsaugo nuo mutantinio alelio poveikio.

tokios mutacijos nustatomos kontrolinius ar signalą perduodančius bal-
tymus koduojančiuose genuose, kai dėl mutacijų perduodamas signalas, nors 
jo neturėtų būti, arba neišjungia signalo, kai jis turėtų būti išjungtas. Kartais 
funkcijos įgijimas lemia naują geno produkto poveikį, pvz., baltymas, turintis 
išilgėjusius poligliutamino pasikartojimus, formuoja intraląstelinius agregatus.

Kai kurios mutacijos negali būti priskirtos vienai ar kitai grupei, jos tie-
siog gali pakeisti pusiausvyrą tarp kelių geno produkto funkcijų. Vis dėlto 
skirtumas tarp funkcijos įgijimo ir jos praradimo yra pagrindinė priemonė 
vertinant molekulinę patologiją. 

Funkcijos netekimas 
Nustačius DNr sekos pokytį, t. y. identifikavus mutaciją DNr lygmenyje, 

dažnai galima numatyti, kokį fenotipą ji lems – funkcijos netekimo ar įgiji-
mo, – net neturint biocheminių tyrimų rezultatų.

Kai klinikinį fenotipą lemia geno funkcijos netekimas, tai manoma, kad 
bet koks DNr sekos pokytis, inaktyvinantis geno produktą, lems tuos pačius 
klinikinius požymius. Pavyzdžiui, Waardenburg’o sindromo I tipo (klausos ne-
tekimas ir pigmentiniai pokyčiai) lemiančios mutacijos PAX3 gene yra nonsen-
se, skaitymo rėmelio poslinkio, sukirpimo (splaisingo) mutacijos, kartais viso 
geno iškrita. Kadangi visi šie įvykiai lemia tuos pačius klinikinius požymius, to 
priežastis turėtų būti PAX3 funkcijos netekimas. Panašiai ir kitos ligos, kurias 
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lemia nestabilių trinukleotidų pasikartojimų išsiplėtimas, Fragilios X ir Frie-
dreich ataksija, yra sukeltos kito tipo mutacijų atitinkamuose genuose, lemian-
čių funkcijos netekimą, kai tuo tarpu Huntington’o ligos atveju nustatoma tik 
funkcijos įgijimo mutacija, o kitokių pokyčių neaptinkama. 

Funkcijos įgijimas 
Funkcijos įgijimas reikalauja daug specifiškesnių pokyčių nei funkcijos ne-

tekimas. Mutavimo spektras (ribos) funkcijos įgijimo atveju turėtų būti atitin-
kamai labiau apribotas ir ta pati būklė neturėtų būti nulemta iškritos ar geno 
produkto suardymo. Pavyzdžiui, Huntingtin’o liga ir achondroplazija. Visiems, 
sergantiems achondroplazija, nustatoma ta pati mutacija – G380r fibroblas-
tų augimo faktoriaus receptorių koduojančiame gene FGFr3. Kitos pakaitos 
tame pačiame gene lemia kitus sindromus. Dėl nežinomų priežasčių mutacijos 
G380r dažnis yra nepaprastai didelis, todėl achondroplazija yra dažna geneti-
nė liga, nepaisant to, kad šią ligą sukelia specifinis DNr sekos pokytis.

Patogeniškumo kriterijai:
1) funkciniai tyrimai rodo, kad pokytis yra patogeniškas (sukeliantis ligą);
2) toks pat pokytis (mutacija) buvo anksčiau nustatytas kitiems asme-

nims, sergantiems tokia pat liga (ir nenustatytas kontrolinėje grupėje);
3) de novo mutacija asmeniui, sergančiam liga, kuria tėvai neserga;
4) naujas (neįprastas) sekos pokytis, kurio nėra 100 asmenų kontrolinėje 

grupėje;
5) sekos pokyčio tipas, būdingas patogeninėms mutacijoms:

- viso geno delecijos, nonsense mutacijos ir rėmelio poslinkio muta-
cijos dažniausiai panaikina geno funkciją;

- mutacijos, kurios keičia konservatyvias Gt.....AG nt sekas intronų 
pradžioje ir pabaigoje, veikia sukirpimą (splaisingą) ir dažniausiai 
panaikina geno funkciją;

- missense mutacijos dažnai būna patogeniškos (sukeliančios ligą), jei 
jų pažeidžiamas baltymas yra funkciškai svarbus. Baltymo struktū-
ros kompiuterinis modeliavimas gali padėti įvertinti, kuri amino-
rūgšties liekana būtina;

- aminorūgšties pakaita dažniau paveikia funkciją, jei ta aminorūgš-
tis yra konservatyvi gimininguose genuose (ortologuose arba para-
loguose).
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II SKYrIUS

GENOMO TYRIMO METOdAI

2.1. NUkLEORūGščIų hIbRIdIZACIJA: PAGRINdINIAI 
PRINCIPAI IR PANAUdOJIMAS

Nukleorūgščių hibridizacijos principu remiasi viso genomo asociacijos 
tyrimai, transkiptomo analizės metodai, vektorinė lyginamoji genomo hibri-
dizacija, ląstelės transkripcijos ar kitų rNr molekulių profilio nustatymas. 
Šie tyrimai plačiai taikomi tiek mokslo tiriamuosiuose darbuose, tiek geneti-
nių ligų bei vėžio diagnostikoje. Hibridizacijos metodai, pradedant Southern 
blotingu, tęsiant didelės skiriamosios gebos molekuliniu kariotipavimu, pa-
grįsti bendrais nukleorūgščių hibridizacijos principais.

Nukleorūgščių hibridizacija – tai procesas, kai tiriamoji DNr, rNr ar 
jos fragmentai, denatūruoti iki viengrandžių struktūrų, inkubuojami su žy-
mėtos viengrandės DNr zondais, žinomos struktūros sekomis, po to vertina-
mas jų susijungimo komplementarumo principu rezultatas – hibridizacijos 
produktas. 

Visiems nukleorūgšių hibridizacijos metodams būdingas bendras prin-
cipas: gerai žinomos nukleorūgščių sekos fragmentas ar sintetinis oligo-
nukleotidas naudojamas įvertinti tiriamąją medžiagą biologiniu ar diagnos-
tiniu tikslu. tiriamoji medžiaga gali būti genominė DNr iškirta iš kraujo, 
naviko ląstelių, gali būti tiriama vienos ląstelės DNr arba rNr molekulės 
(visos informacinės rNr iš konkretaus audinio, mikrorNr, kitos rNr mo-
lekulės arba ampifikuotas PGr produktas (žr. 2.2.2 skyrių). Visos hibridiza-
cijai ruošiamos nukleorūgščių sekos turi būti viengrandės (denatūruotos), 
nutraukiant vandenilines jungtis, palaikančias dvigrandę DNr struktūrą, 
ar susidariusias vandenilines jungtis rNr molekulėse. Dažniausiai naudo-
jami denatūracijos veiksniai yra aukšta temperatūra arba šarminės medžia-
gos. Jei reikia ilgiau trunkančios denatūracijos, naudojamas šlapalo tirpa-
las ar formamidas. Žinomos struktūros viengrandė DNr (referentinė) ar 
oligonukloe tidai naudojami kaip zondai, kurie skirti „pagauti“, hibridizuotis, 
komplementariai jungtis su tiriamąja DNr – taikiniu (anilinimas). Susidaro 
zondo ir sekos taikinio heterodupleksas, kurio specifiškumas priklauso nuo 
nukleotidų susiporavimo laipsnio.
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Zondo-taikinio heterodupleksų nustatymo efektyvumas skystoje terpėje 
yra pakankamai mažas, todėl labiausiai paplitęs hibridizacijos būdas yra nau-
dojant kietus paviršius. Vienas iš hibridizacijos objektų – tiriamosios nukleo-
rūgštys – tvirtinamos ant kieto paviršiaus (plastinių membranų, stiklo, kvarco, 
nailono, kt.), o kiti nukleotidai, šiuo atveju zondo, būna žymėtos radioizoto-
pais, fluoroforais arba k cheminėmis grupėmis, kurias galima būtų identifikuo-
ti, išmatuoti. Šia skystąja faze padengiamas kietasis paviršius. Genetinių lustų 
sudarymas dažnai pagrįstas probių tvirtinimu ant kieto paviršiaus ir hibridiza-
vimu žymėtomis taikininėmis sekomis. Dvi viengrandės nukleotidų populia-
cijos sąveikauja, sudarydamos heterodupleksus. Svarbu tai, kad dalis dvigran-
džių jungčių susidaro nevisiškai komplementarios ar net nekomplimentarios, 
todėl po hibridizacijos etapo eina plovimo etapas, kurio metu pašalinamas ne-
sihibridizavusių ar nevisiškai hibridizavusių medžiagų perteklius.

Siekiant maksimalaus efekto komplementarių sekų hibridizavimuisi, 
tikslinga naudoti zondų perteklių tiriamųjų nukleorūgščių atžvilgiu bei pa-
rinkti optimalią anilinimo temperatūrą.

2.1.1. hibridizacijos denatūravimo ir anilinimo sąlygos: 
temperatūra, cheminė aplinka, fragmento ilgis

Dvigrandes nukleorūgščių struktūras palaiko vandenilinės jungtys tarp 
komplementarių nukleotidų. Kuo ilgesnis fragmentas, tuo daugiau vandeni-
linių jungčių, tad tuo daugiau energijos reikia jungtims nutraukti. tarp fra-
gmento ilgio ir dupleksų stabilumo nėra tiesioginės linijinės priklausomybės. 
Didesnė priklausomybė tarp šių parametrų išreikšta trumpesniems nukleo-
rūgščių fragmentams. 

Dupleksų stabilumui turi įtakos nukleotidų sudėtis ir cheminė aplinka. Kuo 
daugiau GC nukleotidų, tuo sunkiau atsidalija dupleksai, nes jie palaikomi trijų 
vandenilinių jungčių, tuo tarpu At dupleksus palaiko dvi vandenilinės jungtys. 
Monovalentiniai katijonai (Na+ ar kt.) stabilizuoja vandenilines jungtis, tuo 
tarpu molekulės su labai išreikštu poliariškumu (šlapalas, formamidas) ardo 
vandenilines jungtis ir veikia kaip cheminis denatūruojantis veiksnys.

Palaipsniui didėjanti temperatūra silpnina vandenilinių jungčių stabi-
lumą, kol jungtys nutraukiamos. temperatūra, kurioje nutrūksta apie pusę 
vandenilinių jungčių, palaikančių dvigrandę struktūrą, vadinama lydymo-
si temperatūra Tm. Žinduolių genomui, kuriame GC sudaro apie 40 proc., 
DNr tm yra apie 87 °C buferyje, kurio pH ir druskų koncentracija artima 
fiziologinėms sąlygoms.
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tm priklauso nuo to, kokios nukleorūgštys – DNr, rNr ar oligonukleoti-
dai – formuoja hibridinę molekulę. tm skaičiavimai pateikti 7 lentelėje.

7 lentelė. lydymosi temperatūros tm skaičiuotės, priklausomai nuo naudojamo 
hibrido

hibridas Tm (°C)
dNR-dNR 81,5 + 16,6 (log10 [Na+]) + 0,41 (%GC) – 500/l
dNR-RNR arba RNR-RNR 79,8 + 18,5 (log10 [Na+]) + 0,58 (%GC) +  

11,8 (%GC) 2 – 820/l 
Oligo-dNR arba ologo-RNR

< 20 nukleotidų 2 (CG) + 4 (At)
> 20 nukleotidų 22 + 1,46 (2 (CG) + 4 (At))

l – dupleksų ilgis, np.

Formulės tinka, jei GC sudaro nuo 30 iki 75 proc. sekos. 1 proc. forma-
mido tirpale sumažina tm apie 0,6 proc., 6M šlapalo sumažina tm apie 30°.

Hibridizacijos sąlygos parenkamos, kad būtų maksimalus heteroduplek-
sų susidarymas, net jei tokioje aplinkoje dalis hibridizacijos bus nespecifinė. 
Hibridizacijos temperatūra dažniausiai būna apie 25°C žemesnė nei tm. to-
kia temperatūra neužtikrina labai specifinio porų susidarymo: zondų dul-
peksai susidaro ne tik su taikininėmis sekomis, bet dalis gali hibridizuotis ne 
visai specifiškai. Maksimalus specifiškumas pasiekiamas plovimo etapuose, 
sudarant sąlygas klaidingai susiporinusių fragmentų disociacijai ir pašalini-
mui. tai dažniausiai užtikrinama palaipsniui didinant temperatūrą ir maži-
nant NaCl koncentraciją plovimo tirpale. temperatūra gali būti dinama net 
iki 1°C žemesnės nei tm, tokiu būdu dupleksai stipriausiai palaikomi tik tose 
sekose, kuriose jungtys tarp komlementarių bazių yra maksimalios.

2.1.2. Nukleorūgščių ir oligonukleotidų žymėjimas

Nukleoūgščių hibridizacijoje visada viena grupė – arba tiriamoji, arba 
oligonukleotidinė grandinė – žymima tam tikromis žymėmis, kurios leidžia 
identifikuoti įvykusią hibridizaciją.

Hibridizacijos zondai gali būti DNr, rNr arba sintetiniai olignukleotidai.
dNR zondai hibridizacijai išskiriami iš DNr klonuotose ląstelėse arba 

gausinamos polimerazės grandininės reakcijos metodu. Abiem atvejais zon-
dai yra dvigrandžiai DNr fragmentai. DNr klonų ilgis būna nuo 0,1 kb iki 
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kelių šimtų kilobazių (dažniausiai kelios kb). Žymės dažniausiai įterpiamos 
klonavimo metu in vitro, įterpiant žymėtus nukleotidus. 

RNR zondai gaminami naudojant viengrandes rNr molekules, kurių il-
gis yra nuo keliasdešimt iki kelių tūkstančių nukleotidų. rNr zondai ruošia-
mi iš DNr klonų specialiuose plazmidžių raiškos vektoriuose su fago promo-
toriaus seka. Nuo šio promotoriaus po įterpto DNr fragmento transkripcijos 
atitinkama fago polimeraze rNr seka gali būti naudojama kaip zondas. rNr 
sintezei naudojami keturi rNtP, iš kurių bent vienas yra žymėtas. Viengran-
dis priešpriešis rNr zondas naudojamas koplementaraus transkripto hibri-
dizavimui ir nustatymui. 

Oligonukleotidų zondai yra viengrandės, trumpos (15–50 nukleotidų), 
susintetintos sekos. Sintezei naudojami mononukleotidai, žymę įterpiant 5’ 
gale. Oligonukleotidų zondais galima nustatyti alelius, besiskiriančius vienu 
nukleotidu, todėl naudojami tiek VNP, tiek mutacijų nustatymui genomi-
niuose lustuose. 

Radioizotopai. Pirmosios sėkmingos hibridizacijos reakcijos atliktos su 
radioizotopais. Dažniausiai naudojami kieti paviršiai, daug rečiau hibridi-
zuojami tirpaluose. Autoradiografinio signalo intensyvumas priklauso nuo 
radiacinės spinduliuotės energijos ir trukmės.

8 lentelė. radioizotopai naudotini kaip žymės DNr ir rNr zonduose

Izotopas Skilimo 
pusperiodis

Nustatomos 
dalelės

Emisijos 
energija 
(MeV)

Ekspozicijos 
trikmė

Tinkamus 
didelei skiria-

majai gebai
3h 12,4 metų β– 0,019 labai ilgai labai geras
32P 14,3 dienos β– 1,710 trumpai Blogas
22P 25,5 dienos β– 0,248 Momentiškai Vidutinis
35S 87,4 dienos β– 0,167 Momentiškai Vidutinis

Plačiausiai naudotas 32P izotopas, spinduliuojantis β-daleles. tačiau sig-
nalas yra platus, todėl netinkamas didesnės skiriamosios gebos tyrimams. 
35S labiau tinka genų raiškos ląstelių ar audinių morfologinėse struktūrose 
tirti. Didžiausias radioizotopų trūkumas yra tai, kad jie kenksmingi tyrėjui ir 
žymių veikimas yra trumpalaikis, todėl zondus reikia gaminti prieš kiekvie-
ną tyrimą. Neizotopinės žymės su identifikuojamomis cheminėmis grupėmis 
daug plačiau taikomos kasdienėje praktikoje.

Fluoroforai. Nukleorūgščių fluorescuojantys zondai pradėti naudoti 
1980 m. ir šiuo metu labai plačiai taikomos chromosomų in situ hibridizacijos, 
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audinių in situ hibridizacijos tyrimuose, sekoskaitoje, fragmentų analizėje ir 
kt. Fluoroforai yra cheminės grupės, kurios absorbuoja tam tikro bangos ilgio 
energiją ir išspinduliuoja jau kitame, ilgesniame bangos ilgyje (9 lentelė). 

9 lentelė. Nukleorūgščių fluoroforų zondai 

Fluoroforas Sužadinimo  
bangos ilgis

Emisijos bangos  
ilgis Žymės spalva

FAM 495 516 žalia
hEX 535 556 žalia
FITC 492 520 žalia
Fluorecseinas 494 523 žalia
Rox 575 602 raudona
Tamara 565 580 raudona
CY5 650 670 raudona
Rodaminas 570 670 raudona

Į nukleorūgščių seką įterpiami modifikuoti nukleotidai (dažnai 2’deok-
siuridino5’trifosfatas), žymėti atitinkamais fluorofortais (tiesioginis žymė-
jimas). taip pat naudojamas ir netiesioginis žymėjimas, kai į seką įterpta 
cheminė grupė veikia kaip reporteris. Jo švytėjimas sužadinamas tik susi-
jungus su specifine molekule – žymeniu. taip veikia biotino-streptovidino 
sistema, pasižyminti labai dideliu afiniškumu. Biotinas veikia kaip reporteris, 
streptovidinas – kaip afiniškumo molekulė. taip pat dioksigeninas su spe-
cifiniu antikūniu. Netiesioginio žymėjimo principu veikia TaqMan sistema 
(žr. 2.2.2 skyrių).

2.1.3. Imobilizuotų taikininių tiriamųjų nukleorūgščių 
hibridizacija

SOUTHERN BLOT hibridizacija
Southern blotting (pavadintas šios technologijos išradėjo Edwin Southern 

vardu) technologijos principas – tiriamoji DNr suskaidoma viena ar kelio-
mis restrikcijos endonukleazėmis, kurių atpažinimo sekos dažnai yra 4−6 bp 
ilgio ir nėra dažnos tiriamame genome. Susidaro kelių šimtų ar tūkstančių 
nukleotidų porų ilgio fragmentai, kurie frakcionuojami elektroforezės būdu 
agarozės gelyje (0,1–30 kb ilgio fragmentų migracijos greitis priklauso nuo 
fragmentų ilgio, bet nepriklauso nuo nukleotidų sudėties). DNr fragmentai 
gelyje yra denatūruojami veikiant šarmu iki viengrandžių ir perkeliami hib-
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ridizacijai ant nitroceliuliozės arba nailono membranos, kur hibridizuojama 
su 32P radioaktyvia žyme DNr zondu – seka, kurios buvimą, ilgį norima 
nustatyti. Hibridizacijos produktas nustatomas autoradiografijos būdu. Šis 
metodas plačiai naudojamas ilgiems trinuleotidiniams pasikartojimų išsiplė-
timams nustatyti ir su išsiplėtimu susijusių ligų diagnostikai (21 pav.).






         



 

21 pav. Southern blotting metodu atliekamas DNr restrikcinių fragmentų 
ilgio polimorfizmo (rFIP) tyrimas. tyrimo schema: hibridizacija, pernaša ir 

vizualizavimas

NOTHERN BLOT hibridizacija
Northern blotting skiriasi nuo Southern blotting tuo, kad vietoje DNr 

kaip taikinys naudojama neskaidyta informacinė rNr. irNr yra labai ne-
stabili dėl vidinių ribonukleazių aktyvumo. Naudojant ribonukleazių inhi-
bitorius, galima išskirti irNr ir, leidžiant elektroforezę gelyje, perkelti ją ant 
membranos. Hibridizuojant su radioaktyviu DNr zondu, nustatomas irNr 
transkripto ilgis ir kiekis. Esant geno pokyčiui, kai mutacija nenustatoma 
koduojančioje sekoje, pakitęs irNr transkripto ilgis rodo galimą mutaciją 
nekoduojančioje geno srityje, pavyzdžiui, sukirpimo srityje introno-egzono 
riboje, irNr brendimo mutacijos, promotoriaus mutacijos. Northern blot 
hibridizacijos metodas naudojamas tiriant specifinio geno raiškos pobūdį. 
Klonuoto geno DNr gali būti naudojama kaip zondas ir hibridizuojama 
Northern blot metodu atskiruose takeliuose su iš skirtingų audinių išskirta 
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rNr. Iš gautų rezultatų nustatoma, kuriuose audiniuose vyksta geno raiška, 
ir įvertinamas transkripto kiekis. Skirtingo ilgio rNr gali būti dėl skirtingų 
izoformų. 












 

22 pav. PAH geno restrikcinių fragmentų ilgio polimorfizmo tyrimas Northern 
blotting metodu, skaidant restrikcine endonukleaze PvuII. Skaičiai kairėje 

elektroforegramos pusėje atitinka fragmento ilgį kb

2.1.4. hibridizacija ir genominiai lustai

Genominiai lustai naudojami didelės apimties genotipavimo, genomo, 
egzomo sekoskaitos, epigenomo, transkriptomo bei kitų tipų rNr moleku-
lių raiškos profilio tyrimams, viso genomo molekuliniam kariotipavimui. 
Genominių lustų naudojimas pagrįstas bendrais hibridizacijos principais. 
Esminiai momentai yra tai, kad imobilizuojama (ne tiriamosios, taikininės 
nukleorūgštys) ir vienu metu tokiomis pačiomis sąlygomis hibridizuojama 
daug (nuo kelių šimtų iki keliolikos tūkstančių) viengrandžių nukleorūgš-
čių fragmentų. Atitinkamai, sudėtinės hibridizacijos tyrimams naudojant 
genominius lustus, tūkstančiai tiriamoms sekoms specifinių DNr fragmen-
tų ar oligonukleotidų zondų fiksuojami ant stiklinio ar kitos tam pritaikytos 
kietos medžiagos paviršiaus (kiekvieno zondo vieta tiksliai žinoma luste). 
tiriamosios nukleorūgštys skystoje fazėje žymimos fluorescuojančiomis žy-
mėmis, denatūruojamos ir hibridizuojamos su zondais ant genominio lusto. 
Po atplovimo ir džiovinimo etapų hibridizavusios fluorescuojančios žymės 
nuskaitomos didelės skiriamosios gebos lazeriniais skaitytuvais. Skaitme-
ninės analizės programos kiekvieną fiksuotą signalą konvertuoja į spalvinę 
išraišką, priklausomai nuo signalo intensyvumo (23 pav.). 
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23 pav. Genominiai lustai naudojami didelės apimties genotipavimui  
VNP nustatymui APEX technologija

2.1.5. Genominiai lustai ir plataus masto genomo asociacijos 
tyrimai

Plataus masto genomo asociacijos tyrimas yra epidemiologinis tyrimo 
metodas, skirtas nustatyti, kurios genetinės sritys, jose esantys genai susiję su 
konkrečia tiriama patologija ar fenotipiniu požymiu. Metodas plačiai taiko-
mas daugiaveiksnių ligų genetinių sričių, dalyvaujančių ligos patogenezėje, 
paieškai. Dažniausiai šiam tyrimui naudojami vieno nukleotido polimorfiz-
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mai (VNP), kurie yra paplitę visame genome. Viso genomo pasirinktų žy-
menų genotipavimui taikomi hibridizacijos metodai (ar alternatyvios naujos 
kartos sekvenavimo technologijos) ir tiriami polimorfiniai žymenys visame 
genome (žr. 2.1.4 skyrių). DNr tyrimai (genotipavimas) atliekami dviem ti-
riamųjų grupėms: asmenims, sergantiems tiriama liga (atvejai), ir sveikiems 
asmenims (kontrolė) arba atliekant analizę šeimose. tyrimui naudojami ge-
nominiai lustai, leidžiantys vienu metu nustatyti iki kelių milijonų VNP. Jei 
konkretus VNP alelis statistiškai patikimai dažnesnis sergantiesiems ir tyri-
mo rezultatai atkartojami kitose studijose, vertinama, kad jis yra „asocijuo-
tas“ su liga, konkretus genas yra ligos genas kandidatas, o VNP – genetinis 
žymuo. Atitinkamai, genetinė sritis žmogaus genome, kurioje yra toks VNP, 
yra susijusi su tiriama liga ar požymiu.

2.1.6. Transkriptomo tyrimai ir mikrolustai

transkriptomo tyrimo taikiniai yra rNr molekulių populiacija, išskirta iš 
tam tikro audinio ar auglio. transkriptomo tyrimo lustuose naudojamos imo-
bilizuotos tiriamiems genams specifiniai zondai, kurių skaičius gali būti nuo 
kelių šimtų iki dešimčių tūkstančių. Pirmųjų lustų raiškos tyrimams zondai 
buvo viengrandės kDNr. Vėliau plačiai imta taikyti oligonukleotidiniai zondai 
25 nukleotidų ilgio (Affimetrix GeneChps) in situ, 50 nukleotidų ilgio (Illumina) 
genams specifiniai zondai ant sferinių dalelių. Dabar jau yra ir 60 nukleotidų il-
gio zondai didelio tankio didelės skiriamosios gebos žmogaus genų raiškos ty-
rimo mikrolustų. Genų raiškos visuma (profilis) dažniausiai tiriama naudojant 
kDNr, kurios susintetintos iš rNr, išskirtų iš konkretaus audinio ar ląstelių. 
Dažniausiai naudojamas raiškos profilio ir intensyvumo lyginimas: lyginant 
normalių ir navikinių ląstelių raišką, normalių ir su tam tikra mutacija ar ly-
ginant raišką skirtinguose embriono raidos etapuose. Duomenų apdorojimui, 
analizei ir lyginimui naudojamos specializuotos kompiuterinės analizės bei 
statistikos programos. Naudojant šiuolaikines lazerinės mikrodisekcijos tech-
nologijas, galima atskirti netgi atskiras pavienes ląsteles ir jose tirti rNr mole-
kulių visumą. Naudojant mikrolustų technologijas ir lazerinę mikrodisekciją, 
nustatyta, kad tam tikroms ląstelėms būdingi raiškos pliūpsniai, priklausomai 
nuo daugelio aktyvuojančių ir slopinančių veiksnių ląstelės išorėje ir viduje. 

Panašiu principu hibridizacijos metodo pagrindu sukurti lustai, kuriais 
tiriamas mikrorNr ar kitų mažų rNr profilis, metilomo (viso genomo me-
tilintų sričių) tyrimui. Šie epigenominiai tyrimai plačiausiai taikomi įvairių 
lokalizacijų piktybinių navikų tyrimuose. 
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2.1.7. Lyginamoji genomo hibridizacija (LGh)

lyginamoji genomo hibridizacija (lGH) yra molekulinis hibridizacijos 
metodas, dar vadinamas molekuliniu kariotipavimu, suteikiantis galimybę 
analizuoti visą žmogaus genomą vieno eksperimento metu. tyrimo metu nu-
statomi kiekybiniai genomo pokyčiai – delecijos ir duplikacijos (amplifikaci-
jos). Identifikuojamų pokyčių dydis, t. y. metodo skiriamoji geba, priklauso 
nuo naudojamo mikrolusto ir gali būti nuo 1 Mb iki kelių šimtų nukleotidų.

Pirmieji tyrimai lGH pradėti taikyti vėžio genetikoje. Pagrindinis šios 
technologijos principas – skirtingais fluorochromais pažymėtų vėžinių 
ląstelių DNr ir sveikųjų (kontrolinės) DNr kohibridizacija prie normalių 
metafazinių preparatų. Atitinkamo fluorescavimo intensyvumo skirtumai 
išilgai bet kurios chromosomos atspindi tiriamosios vėžinės ląstelės DNr 
segmentų perteklių (duplikaciją / amplifikaciją) ar stoką (deleciją), palyginti 
su kontroline grupe. Šiai technologijai būdingi panašūs apribojimai, kaip ir 
įprastam kariotipavimui, nes analizės substratai yra kompaktiškos metafazi-
nės chromosomos, todėl lGH skiriamoji geba ribojasi vidutiniškai 5–10 Mb. 

2.1.7.1. Vektorinė lyginamoji genomo hibridizacija (vLGh)

Didžiulis laimėjimas buvo mikrolusto sukūrimas. 1997 m. buvo sukurta 
vlGH technologija, naudojant kosmides ir dirbtines plazmidžių chromoso-
mas. Vėliau lGH mikrolustų gamyboje pradėtos naudoti dirbtinės bakterijų 
chromosomos (BAC) ir kDNr klonai.

Nuo 2004 m. klinikinėje genetikoje pradėtas taikyti vektorinės lyginamo-
sios genomo hibridizacijos metodas sukėlė perversmą. Naudojami įvairūs 
zondai, nuo dirbtinių bakterinių chromosomų (BACs, 80–200 kb) iki oligo-
nukleotidų (25–80 bp). Modifikuoto metodo principas – skirtingai pažymė-
tos iš skirtingų objektų (tiriamojo ir lyginamojo) išskirtos DNr hibridizacija 
su vektoriumi – žinomos sekos oligonukleotidiniais zondais (vektorinė lygi-
namoji genomo hibridizacija vlGH (angl. array CGH)) arba vieno nukleo-
tido polimorfizmų zondais (VNP lGH (angl. SNP CGH)), nuo kurių kiekio 
priklauso metodo skiriamoji geba. Klinikinėje praktikoje pradėti taikyti įvai-
rūs genominiai lustai, skirti analizuoti visoms chromosomoms, chromoso-
mų dalims, specifiniams regionams (pvz., telomeroms) ir visam genomui.

vlGH turi daug pranašumų, palyginti su tradicine citogenetine analize ir 
FISH. Šis tyrimas dėl didelės skiriamosios gebos gali suteikti labai išsamios 
informacijos, yra jautrus ir greitai atliekamas. Vieno vlGH eksperimento 
metu galima aptikti bet kurios genominiame luste esančios srities segmentinį 



65

II skyrius. Genomo tyrImo metodaI 

nesubalansuotumą (deleciją, duplikaciją). vlGH metodas genominių pakiti-
mų nustatymo pajėgumu lenkia alternatyvius metodus, pavyzdžiui, MlPA 
arba subtelomerinį FISH. vlGH metodo skiriamoji geba priklauso nuo nau-
dojamo mikrolusto.





 

24 pav. vlGH tyrimo schema

vlGH tyrimui naudojama referentinė DNr ir tiriamoji DNr. tyrimas 
vykdomas keliais etapais.

dNR paruošimas. DNr išskiriama iš tiriamosios medžiagos. Išskyrimui 
turi būti pasirinktas metodas, užtikrinantis gerą DNr kokybę, švarumą bei mi-
nimalią fragmentaciją. Paveldimų ir įgimtų ligų diagnostikai DNr išskiriama 
iš kraujo, prenatalinei diagnostikai – iš choriono gaurelių ir amniocitų. vlGH 
metodą taikant preimplantacinei diagnostikai iš vienos blastocistos, prieš reak-
ciją amplifikuojamas visas genomas, ir tik turint reikiamą kiekį DNr atliekami 
tolimesni etapai. tiriant navikinį audinį, DNr kokybė ypač svarbi tyrimui. ty-
rimui dažnai naudojama DNr, skiriama iš formaline fiksuotų, parafine impre-
gnuotų naviko audinių. Deparafinizavimo etapas gali neigiamai veikti DNr 
kokybę. Koncentracija nustatoma spektrofotometru, matuojant tirpalo optinį 
tankį 260 ir 280 nm bangos ilgiu ir vertinant 260/280 santykį. 
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dNR hibridizacija. Paruošta tiriamoji ir referentinė DNr skaidoma res-
trikcijos endonukleazėmis. vlGH dažnai naudojamos AluI ir RsaI fermentai.

Po inkubacijos su restrikcijos endonukleazėmis, suskaidyta tiriamoji ir 
referentinė DNr žymyma skirtingais fluorescuojančiais dažais (tiriamoji – 
cyanine-5’ (raudona), referentinė – cyanine-3’ (mėlyna)). Suskaidyta ir atitin-
kamai žymėta DNr išvaloma nuo likusių fluorescuojančių žymių. Valymui 
dažniausiai naudojamos kolonėlės, filtravimo būdu pašalinančios pertekli-
nes, prie DNr neprisitvirtinusias žymes. 

Hibridizacijai naudojami mikrolustai, ant kurių paviršiaus pritvirtintos 
oligonukleotidiniai zondai. Zondų skaičius ir tankis priklauso nuo skiria-
mosios gebos – kuo daugiau zondų ir kuo tankiau jie išdėstyti, tuo didesnė 
skiriamoji geba. Suskaidytos bei pažymėtos tiriamosios ir referentinės DNr 
supilamos kartu ir mišinys kohibridizacijai užpilamas ant mikrolusto. Po 
hib ridizacijos mikrolustų paviršius nulpaunamas. Mikrolustai skenuojami 
genominiu skaitytuvu.










 

25 pav. Molekulinė kariograma. Delecija, nustatyta 5q13.2 srityje vlGH metodu

Molekulinio kariotipo vertinimas. Analizuojama kiekviena chromoso-
ma (22 autosomos ir lytinės chromosomos X bei Y). Vertinamas hibridizaci-
jos taškų išsidėstymas pagal tiriamosios ir referentinės DNr fluorescencijos 
intensyvumo logr santykį. Kiekvienas hibridizacijos taškas atitinka tam tikrą 
hibridizacijos žymenį. Jeigu keturių ir daugiau greta esančių hibridizacijos 
taškų logr yra tarp 0 ir –1, fiksuojama DNr fragmento delecija, jeigu tarp 0 
ir +1 – duplikacija. Genominio pokyčio (delecijos / duplikacijos) dydis nu-
statomas pagal hibridizacijos taškų vietą.
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26 pav. Genominis pokytis: A delecija ir B duplikacija nustatytas  
pagal hibridizacijos taškų vietą ir skaičių
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Rezultatų analizė. Identifikuoti genomo pokyčiai (delecijos / duplikaci-
jos) analizuojami ir vertinami pagal apsibrėžtus vertinimo kriterijus: 

1. Pirminė duomenų analizė atliekama, siekiant nustatyti ir įvertinti poli-
morfizmų ar sekos variantų dažnumą, pokytį apimančioje genetinėje srityje. 
Jei tyrimas naudojamas klinikinei diagnostikai, svarbu atmesti žinomus se-
kos variantus, neturinčius įtakos patogenezei, bei nustatyti kliniškai reikš-
mingus pokyčius. Pirminiam vertinimui naudojamos duomenų bazės (pvz., 
Database of Genomic Variants) (27 pav.). 

2. Nepolimorfiniai genomo pokyčiai gali būti reikšmingi ligos patoge-
nezėje, todėl ieškoma informacijos apie analogiškus pokyčius (DECIPHEr 
duomenų bazėje (Database of Chromosomal Imbalance and Phenotype in 
Humans using Ensembl Resources), ECArUCA bei publikacijų), siekiant pa-
lyginti kliniką bei delecijos / duplikacijos dydį su aprašytais žinomais mikro-
deleciniais / mikroduplikaciniais sindromais ar nustatytais analogiškais po-
kyčiais (28 pav.). 

3. Genų, kurie įtraukti į nustatytą pokytį, funkcijų analizė (National cen-
ter of biotechnology information (NCBI) duomenų bazėje ar kt.).

4. Su ligomis siejamų genų analizė, priklausomai nuo tiriamojo asmens 
klinikinio fenotipo (Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) duome-
nų bazėje ar kt.).
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27 pav. Database of Genomic Variants duomenų bazės panaudojimas, vertinant 
polimorfizmų ar sekos variantų dažnumą, pokytį apimančioje genetinėje srityje,  

bei nustatant genus pokyčio srityje

Nustatytas kiekybinis genomo pokytis po analizės priskiriamas vienai iš 
kategorijų:

•  nepatogeniniai pokyčiai,
•  galimai nepatogeniniai pokyčiai,
•  galimai patogeniniai pokyčiai,
•  patogeniniai pokyčiai.
Nepatogeniniams genomo pokyčiams priskiriami genomo pokyčiai, ne-

turintys genų, kurių funkcijos ar raiškos pokyčiai galėtų turėti įtakos ligos 
fenotipui ir kuriuose gausu polimorfinių sekos variantų. Galimai patogeni-
niams ir patogeniniams pokyčiams priskiriami genomo pokyčiai, kurių dydis 
ne mažesnis nei 20 kb, pokytį apimančioje srityje arba greta yra reikšmingų 
protinio atsilikimo etiopatogenezėje genų, nėra žinomų aprašytų sekos vari-
antų (polimorfizmų) toje srityje. 

Galimai patogeniniai ir patogeniniai nesubalansuoti genomo pokyčiai 
tvirtinami molekuliniais metodais (realaus laiko kiekybine polimerazės 
grandinine reakcija (tl-PGr), fluorescencine in situ hibridizacija (FISH)) 
bei nustatoma (esant galimybei) pokyčio kilmė – de novo ar paveldėta. 

Kiekvienu atveju analizuojama galimai patogeninio pakitimo genetinėje 
srityje esančių genų funkcija ir įtaka klinikiniams požymiams. 
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28 pav. Informacijos apie analogiškus pokyčius paieška DECIPHEr duomenų 
bazėje (Database of Chromosomal Imbalance and Phenotype in Humans using 

Ensembl Resources), ECArUCA bei publikacijų, siekiant palyginti kliniką 
bei delecijos / duplikacijos dydį su aprašytais žinomais mikrodeleciniais / 

mikroduplikaciniais sindromais ar nustatytais analogiškais pokyčiais

Įprastiniais kariotipavimo metodais neaptinkama mažesnių nei 5–10 Mb 
chromosominių aberacijų. Dėl didesnio tikslumo, skiriamosios gebos ir tin-
kamumu viso genomo analizei, patogeniniams genetiniams pokyčiams nu-
statyti moksliniuose ir rutininiuose diagnostiniuose tyrimuose naudojamas 
vlGH metodas. 

Metodo privalumai:
• jautrus ir greitai atliekamas;
• vieno tyrimo metu didele skiriamąja geba įmanoma pakankamai tiks-

liai nustatyti viso genomo kiekybinius chromosomų pokyčius. 
Informacija apie nustatyto pokyčio pobūdį, dydį bei jame esančius genus 

leidžia identifikuoti žinomus mikrodelecinius / mikroduplikacinius sindro-
mus, susiaurinti žinomų genetinių sindromų kritines sritis ir identifikuoti 
kritinius sindromui genus, kurių kiekybiniai ar struktūros pokyčiai lemia kli-
nikinį fenotipą. Dėl šio metodo galima atrasti naujus sindromus bei patiks-
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linti ligų patogenezės mechanizmus. Jis svarbus papildant žinomų genetinių 
sindromų fenotipų spektrą. 

Metodo trūkumai:
• tyrimo metu nenustatomi subalansuoti chromosominiai persitvarky-

mai (translokacijos ir inversijos);
• identifikuoti nauji DNr kopijų skaičiaus variantai gali būti klaidingai 

priskirti patologiniams pokyčiams.
Molekulinis kariotipavimas yra galingas diagnostinis metodas, diagnosti-

niu našumu aplenkęs tradicinės citogenetikos metodus. Pastaraisiais metais 
protinio atsilikimo genetinei diagnostikai ėmus taikyti molekulinio kario-
tipavimo metodus, patvirtinta, kad chromosomų anomalijos – dažniausia 
protinio atsilikimo genetinė priežastis, lemianti apie 30 proc. ligos atvejų. 

Galimybė atlikti viso genomo chromosominių persitvarkymų tyrimus 
asmenims, kuriems diagnozuotas protinis atsilikimas, padidino galimybę 
nustatyti gentines nesindrominio protinio atsilikimo priežastis ligos atveju. 
Prieš tai idiopatiniams priskirti protinio atsilikimo atvejai šiuo metu ver-
tinami kaip sindromai su ligai būdingais fenotipiniais bruožais. Nors šiuo 
metodu nenustatomi subalansuoti chromosomų persitvarkymai, tačiau tai 
sudaro tik mažą protinio atsilikimo priežasčių dalį (<1 proc.). Dėl moleku-
linio kariotipavimo diagnostinio efektyvumo keičiamos pacientų rutininio 
ištyrimo schemos šis metodas taikomas ne tik genetikos, bet ir kitose medi-
cinos mokslo srityse.

2.2. POLIMERAZĖS GRANdININĖ REAkCIJA.  
REALAUS LAIkO PGR

Prie genomikos ir proteomikos atradimų labiausiai prisidėjo polimerazės 
grandininės reakcijos (PGr) atradimas ir tolimesnis pritaikymas bei modi-
fikavimas. Per pastaruosius tris dešimtmečius, kai ši technologija buvo su-
kurta, įvairios jos atmainos ir modifikacijos pritaikytos skirtingose mokslo 
srityse. 

Galimybė pagausinti nukleino rūgštis, naudojant PGr amplifikaciją, pa-
darė didelę įtaką daugeliui mokslo disciplinų.

2.2.1. Polimerazės grandininė reakcija

Polimerazės grandininė reakcija (PGr) yra metodas norimam DNr frag-
mentui gausinti in vitro, naudojant fermentą DNr polimerazę. 



Viso žmogaus genomo analizės metodai  | mokomoji knyga

72

PGr pagrįsta DNr dvigubėjimo (replikacijos) principu, kai kiekviena 
DNr grandinė yra naujos komplementarios grandinės sintezės matrica.

DNr fragmentui gausinti naudojama specifinė oligonukleotidinių prad-
menų pora, kuri „įrėmina“ gausinamą (amplifikuojamą) DNr seką. Pradme-
nys – tai maždaug 20–30 nukleotidų ilgio viengrandžiai DNr fragmentai, 
kurie jungiasi prie DNr grandinių komplementarumo principu, o šios nau-
dojamos kaip fragmento sintezės matrica.

Pradmenys PGr turi būti parenkami taip, kad atitiktų tam tikrus reika-
lavimus:

1.  Pradmenys turi būti specifiški DNr taikiniui, t. y. tam fragmentui, kurį 
norima gausinti. Dažniausiai pakanka 18–25 nukleotidų ilgio prad-
mens, kad visame genome būtų vienintelė pradmeniui komplementari 
seka.

2.  Pradmuo negali būti koplementarus pats sau, kad nesusiformuotų 
pradmens antrinės struktūros (ypač 3’ gale), tokiu atveju pradmuo 
negalėtų jungtis prie matricinės DNr sekos.

3.  Pradmenys neturi būti komplementarūs vienas kitam, ypač 3’ dalyje, 
kad nesudarytų dupleksų vienas su kitu.

4.  Pradmenų dupleksų su DNr matrica lydymosi temperatūra neturėtų 
skirtis daugiau negu 5  °C, t.  y. abiejų pradmenų nukleotidų G/C ir 
A/t santykis turi būti labai panašus. Be to, GC nukleotidų pradmens 
sekoje turėtų būti apie 40−60 proc.

Pradmenų sekų parinkimui dažniausiai naudojamos įvairios kompiute-
rinės programos (Prime3, PrimeBlast ir kt.). tinkamai parinkus pradmenų 
poras, iš karto galima amplifikuoti kelis skirtingus DNr fragmentus (sudė-
tinė PGr).

Pagrindinės PGr mišinio sudedamosios dalys:
1.  DNr (matricinė).
2.  Pradmenų pora (tiesioginis ir atvirkštinis pradmuo).
3.  DNr polimerazė.
4.  Deoksiribonukleotidtrifosfatų (dNtP: dAtP, dCtP, dGtP ir dttP) 

mišinys.
5.  Mg2+ jonai.
6.  PGr buferinis tirpalas.
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Norint pagausinti DNr fragmento pakankamą tyrimui kiekį, PGr ciklai 
kartojami 25−40 kartų. Kiekvieną ciklą sudaro trys etapai:

1.  DNr denatūravimas.
2.  Pradmenų prijungimas (anilinimas).
3.  Pradmenų pratęsimas (DNr grandinės sintezė).

1. DNR denatūravimas. Dvigrandė DNr denatūruojama (t. y. nutrau-
kiamos vandenilinės jungtys, palaikančios dvigrandę DNr struktūrą) inku-
buojant 0,5−2 min. 92−96 °C temperatūroje (pirmojo ciklo denatūravimas 
trunka 3–5 min. – reikia denatūruoti didelius dvigrandžius genominės DNr 
fragmentus, kitų besikartojančių ciklų šis etapas yra trumpesnis). 

2. Pradmenų prisijungimas (anilinimas). Sumažinus temperatūrą, vien-
grandės DNr fragmentai vėl pradeda jungtis į dvigrandes struktūras komp-
lementarumo principu. Kad oligonukleotidiniai pradmenys specifiškai pri-
sijungtų prie DNr grandinių, reikia labai tiksliai parinkti temperatūrą (kuo 
žemesnė temperatūra, tuo didesnė tikimybė, kad pradmenys jungsis nevisiš-
kai komplementariai ir susidarys atsitiktiniai nespecifiniai dupleksai). Prad-
mens prisijungimo temperatūra gali būti nuo 37 iki 68 °C ir priklauso nuo 
pradmens nukleotidų sudėties. Pradmens nukleotidų sudėtis lemia duplekso 
lydimosi temperatūrą Tm. Pradmens prisijungimo temperatūra turi būti 3−7 
laipsniais žemesnė už duplekso tm. Jei pradmenys yra trumpesni nei 25 nu-
kleotidai, Tm apskaičiuojama pagal empirinę formulę:

 Tm = 4 × (G + C) + 2 × (A + T);

čia G, A, T ir C yra atitinkamų nukleotidų skaičius pradmenyje.
Pvz.:
tiesioginis pradmuo (F) 5’-AtGCCACtGAGAACtCtCtt-3’

 TmF = 4 × (3 + 6) + 2 × (5 + 6) = 58.

Atvirkštinis pradmuo (r)5’-CAGtCttCGAttACtGAGAAA-3’

 Tm = 4 × (4 + 4) + 2 × (7 + 6) = 58.

reakcijos mišinys inkubuojamas 0,5–2 min. Optimali pradmens prisi-
jungimo temperatūra priklauso ne tik nuo Tm, bet ir nuo reakcijos mišinio 
sudėties, etapo trukmės, todėl kiekvienai PGr šią temperatūrą dažniausiai 
reikia patikslinti eksperimentuojant.
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3. DNR grandinės sintezė (pradmens pratęsimas). Sintetinama komplemen-
tari amplifikuojamo DNr fragmento grandinė. Šiam etapui temperatūra pa-
renkama optimali naudojamai DNr polimerazei. Jeigu reakcijai naudojama 
Taq polimerazė, DNr grandinės sintezė vyksta maždaug 70−75 °C (dažniau-
siai 72 °C) temperatūroje. reakcijos mišinyje turi būti pakankamas pradme-
nų, visų keturių dNtP ir Mg2+ jonų kiekis. DNr sintezė vyksta 2−4 kb/min. 
greičiu, taigi per 1 minutę susintetinama daugiau nei 1 000 np ilgio dvigrandė 
DNr. Norint pagausinti ilgesnius DNr fragmentus, kiekvienos 1 000 bp DNr 
sekos sintezės trukmė pailginama 1 min. Vidutiniškai šis PGr etapas trunka 
0,5−2 min. Pasibaigus paskutiniam DNr sintezės ciklui, mėginiai papildomai 
inkubuojami 5−15 min., kad Taq polimerazė užpildytų likusius viengrandžius 
amplifikuoto produkto galus.

PGr plačiausiai naudojama termostabili DNr polimerazė, išskirta iš 
karštuose geizeriuose gyvenančios bakterijos Thermus aquaticus (Taq DNr 
polimerazė). Taq polimerazės panaudojimas leido automatizuoti procesą, 
nes šis fermentas išlieka stabilus (nedegraduoja), esant DNr denatūracijos 
temperatūrai – 95 °C). Be to, naudojant Taq polimerazę ar jos modifikacijas, 
galima amplifikuoti DNr sekas iki 10 kbp ilgio.

PGr reakcija vykdoma automatizuotuose prietaisuose – termocikle-
riuose, amplifikatoriuose. Po pirmojo ciklo naujų DNr grandinių tik 5’ 
gale nukleotidų seka yra fiksuota (turi pradžią), o 3’ galas būna įvairaus 
ilgio: nuo pradmens priklauso naujos DNr grandinės 5’ galas, nes DNr 
polimerazė sustoja neapibrėžtame taške (sintetinama iki to momento, kol 
baigiasi sintezės etapas ir temperatūra pradeda kilti). Jau nuo antrojo ciklo 
kaip matrica naujų fragmentų sintezei naudojama ne tik pradinė DNr, bet 
ir ankstesniuose cikluose susintetinti DNr fragmentai, todėl susintetintų 
fragmentų skaičius su kiekvienu ciklu dvigubėja, t. y. didėja geometrine 
progresija. Pirmieji susintetinti fragmentai, turintys fiksuotą 5’ seką ir 
neapibrėžtą 3’ galą, kitame cikle naudojami kaip matricos, tuomet naujai 
susintetinti fragmentai baigiasi ties matricos fiksuotos sekos 5’ galu. to-
kiu būdu sintetinami fragmentai turi fiksuotą pradžią (pradmens tvirti-
nimosi vieta) ir fiksuotą pabaigą (matricos pabaiga bus komplementaraus 
fragmento 5’ galas). toliau sintetinami vienodo ilgio identiškų sekų DNr 
fragmentai. Visuose cikluose kaip matrica ir toliau naudojamos pradinės 
didžiulės DNr molekulės, tačiau nuo jų sintetinamų fragmentų skaičius 
didėja aritmetine progresija ir galiausiai sudaro tik labai nedidelę visų su-
sintetintų DNr fragmentų dalį.
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29 pav. Polimerazės grandininės reakcijos etapai ir fragmento gausinimas

PGr būdingas specifiškumas, jautrumas, tikslumas (klaidų dažnumas 
PGr produktų nukleotidų sekose) ir didelė produkto išeiga. Šias charakte-
ristikas galima gerinti:

- parenkant optimalias pradmenų sekas,
- optimizuojant reakcijos mišinio sudedamųjų dalių koncentracijas, 
- optimizuojant temperatūros režimą, 
- optimizuojant etapų trukmę. 
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Optimalios konkrečios PGr sąlygos parenkamos remiantis teoriniais 
skaičiavimais ir eksperimentuojant. 

PGr produkto kiekis priklauso nuo kiekvieno ciklo išeigos ir nuo ciklų 
skaičiaus. DNr polimerazės aktyvumas su kiekvienu ciklu mažėja. Fermento 
aktyvumas mažėja denatūracijos temperatūroje – kuo ilgesnis šis etapas, tuo 
greičiau inaktyvuojasi Taq polimerazė: Taq polimerazės aktyvumo pusperio-
dis 92,5 °C temperatūroje yra 2 valandos, 95 °C – 40 min., 97,5 °C – 5 min.

PGr ciklų skaičių didinti daugiau kaip 35 dažniausiai nebėra prasmės, 
produkto išeiga nepadidės.

Norint padidinti PGr produkto kiekį, galima naudoti veiksmingesnes 
termostabilias DNr polimerazes (pvz., Tth, Pfu, Tfl, Tli), taip pat reikėtų 
trumpinti kiekvieną ciklą ir perėjimo iš vieno etapo į kitą laiką.

PGr privalumai, palyginti su kitais DNr fragmentų gausinimo metodais
1. Greitis. PGr trunka tik iki kelių valandų, o ne dienų ar savaičių, kiek 

užtrunka reikiamą DNr fragmentą norint pagausinti klonuojant ląstelėse. 
teoriškai per n ciklų turėtų būti susintetinama x × 2n–2 amplifikuojamo DNr 
fragmento kopijų (čia x yra pradinių DNr molekulių, turinčių amplifikuo-
jamąjį fragmentą, skaičius). realiai PGr produkto išeiga nesiekia 100 proc. 
(ypač paskutiniuose cikluose), tačiau per 25 3−5 min. ciklus norimo frag-
mento kopijų skaičius padidėja apie 1 mln. kartų. tikrojo laiko PGr techno-
logija šį laiką sumažino iki mažiau negu 1 val., o fluorescencinės žymės yra 
naudojamos PGr produkto gamybos stebėjimui kiekvieno ciklo metu.

2. Jautrumas. PGr leidžia analizuoti DNr iš bet kokios organizmo ląs-
telės, turinčios branduolį, todėl tinka ne tik kraujas, bet ir mažiau invaziniai 
mėginiai, tokie kaip burnos gleivinės nuograndos arba patologinė archyvinė 
medžiaga. turint 6×10–12 g tiriamosios genominės DNr mėginį (maždaug 
tiek yra vienoje ląstelėje, pvz., preimplantacinei genetinei diagnostikai), 
naujausiais PGr metodais per 30−35 ciklus galima gauti 0,5−1 µg pagau-
sinto produkto. tokio kiekio pakanka daugeliui tolesnių tyrimo etapų. Vis 
dėlto būtina labai saugotis, kad į reakcijos mišinį iš išorės nepatektų šaluti-
nės DNr priemaišos. Kita vertus, tiriamoji DNr gali būti ir apirusi, PGr 
tereikia, kad DNr taikinio seka būtų sveika. todėl galima tirti ir seniai mi-
rusių organizmų DNr (pvz., jau išnykusios gyvūnų rūšies atstovo iškamšą 
ar audinio gabalėlį).

3. Specifiškumas. Keičiant pradmens seką ir reakcijos sąlygas, galima pa-
siekti, kad PGr nevyks, jei pradmens ir matricos komplementarios sekos 
skirsis bent vienu nukleotidu.
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PGr trūkumai, ribojantys jos taikymo galimybes
1. Norint parinkti pradmenis tam tikro DNr fragmento pagausinimui, 

būtina tiksliai žinoti DNr taikinio seką.
2. Amplifikuojamų DNr fragmentų dydis. PGr atveju galima pagausinti 

50 bp−5 kb dydžio fragmentus (dažniausiai 100–300 bp), o klonuojant DNr 
ląstelėse galima padauginti net iki 2 Mb (2 × 106 bp) DNr fragmentus.

3. Taq polimerazė daro klaidų, nes neturi in vivo būdingo klaidas taisančio 
3’→5’ egzonukleazės aktyvumo: amplifikuojant 1 kb seką, po 20 dvigubėjimo 
ciklų apie 40 proc. naujų DNr sekų kurioje nors vietoje turės ne tą nukleo-
tidą. todėl galutinis PGr produktas bus labai artimų, bet netapačių DNr 
fragmentų mišinys. Šios klaidos daugeliu atvejų nėra svarbios, nes įvyksta 
atsitiktinėse nukleotidų sekos vietose ir kiekvieną konkretaus nukleo tido po-
kytį užgožia daugybė molekulių, šioje vietoje neturinčių pokyčio. tačiau jei 
PGr produktą reikia klonuoti ląstelėse, tai galimybė tolesniems tyrimams 
pasirinkti kloną su pakitusia nukleotidų seka yra didelė problema. Šį PGr 
trūkumą galima sumažinti, naudojant termostabilias polimerazes, kurios 
pradeda veikti tik pasiekus aukštą temperatūrą (Platinum Taq, AmpliTaq 
Gold) bei turinčias 3’→5’ egzonukleazės aktyvumą. 

PGr naudojimas medicinoje
1. Paveldimų ligų diagnostika. Dabar DNr analizės metodai atliekami 

diagnozuojant apie 500 monogeninių ligų, daugelį iš jų – prenataliai ar iki 
klinikinio pasireiškimo.

2. Infekcinių ligų diagnostika.
3. Daugelio vėžio formų, ypač šeiminio vėžio, diagnostika.
4. Patogeninių mikroorganizmų nustatymas maisto produktuose.
5. Audinių tipizavimas organų transplantacijai.
6. teisminėje medicinoje asmens tapatybės nustatymas, biologinės gimi-

nystės tyrimas.
Parinkus pradmenis norimo fragmento gausinimui, reikia tiksliai žinoti 

frag mento ilgį. Po PGr produktas dažnai tikrinamas elektoforezės metodais 
(žr. žemiau). tokiu būdu įsitikinama, kad reakcija įvyko, kad pasigausino būtent 
tas fragmentas, kuriam parinkti pradmenys, kad nėra nespecifinių pagausintų 
fragmentų ir kad kiekis yra pakankamas. tam, kad būtų apskaičiuotas fragmen-
to ilgis, turi būti žinoma, kurioje vietoje tvirtinosi tiesioginis pradmuo (tiesiogi-
nis pradmuo yra tiesioginės sekos fragmentas), kur tvirtinosi atvirkštinis prad-
muo (atvirkštinis pradmuo yra atvirkštinės sekos fragmentas), ir suskaičiuoja-
ma, kiek nukleotidų porų apima DNr tarp abiejų pradmenų (30 pav.).



Viso žmogaus genomo analizės metodai  | mokomoji knyga

78






 











   



      



  



 












30 pav. PGr metu gausinamas fragmentas nuo vieno pradmens pradžios iki kito 
pradmens pradžios

2.2.2. Realaus laiko polimerazės grandininė reakcija (RL-PGR)

Realaus laiko polimerazės grandininė reakcija (rl-PGr) (kiekybinė 
PGr) yra molekulinės biologijos metodas, naudojamas vienu metu pagausinti 
norimą DNr fragmentą ir kiekybiškai įvertinti produkto kiekį. Šis metodas 
yra viena iš PGr modifikacijų. technologija ypač svarbi trankskripcijos ir epi-
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genetikos tyrimuose, ypač tiriant genų ekspresijos lygį. Ji leidžia realiu laiku 
įvertinti, ar gausinama seka, ir nustatyti jos kopijų skaičių mėginyje. rl-PGr 
moksliniuose tyrimuose pradėta taikyti 1992 metais. Metodo esmė – vykdoma 
DNr ar kDNr fragmento amplifikacija, kurios metu naudojamos fluorescen-
cuojančios žymės ir po kiekvieno PGr ciklo pagal fluorescencijos intensyvumą 
nustatomas susidariusio produkto kiekis. tyrimams naudojama automatizuo-
ta sistema, dėl kurios amplifikacijos reakcija ir pagausinto produkto kiekio nu-
statymas vyksta vienu metu. 

rl-PGr privalumai, palyginti su tradicine PGr: 
• greičiau gaunami rezultatai;
• mažesnė klaidos tikimybė (naudojami ypač jautrūs fluorescenciniai 

rea gentai);
• reakcijos produktų nereikia analizuoti taikant papildomus metodus 

(pavyzdžiui, PGr produktų analizė agarozės gelyje);
• išvengiama produkto užterštumo po reakcijos – analizuojant produk-

tus nereikia atidaryti mėgintuvėlių.
Dėl nesudėtingos technologijos, didelio jautrumo ir specifiškumo rl-PGr 

tapo vienu iš pagrindinių molekulinių įrankių moksliniuose ir diagnostiniuo-
se tyrimuose. Šis metodas tinka ir sudėtingesniems tyrimams, tokiems kaip 
daugybinė (angl. multiplex PCR) ir didelio našumo PGr (angl. high density 
PCR). rl-PGr plačiai naudojamas diagnostiniuose, geno raiškos tyrimuose, 
VNP žymenų genotipų nustatyme, metilinimo analizėje. realaus laiko PGr 
technologijos principas naudojamas naujos kartos sekoskaitos tyrimuose.

Pagrindinis rl-PGr metodo principas – tiesioginis ryšio tarp pradinio DNr 
kiekio ir jos kiekio konkrečiame gausinimo cikle stebėjimas. reakcijos metu pa-
sirinkta DNr seka gausinama eksponentiškai (PGr produkto kiekis didėja pro-
porcingai). Šiuo metu tiriamosios DNr kiekio pokyčiai nustatomi naudojant su 
DNr sąveikaujančias fluorescencines medžiagas: fluorescencines žymes, kurios 
įsiterpia į dvispiralę DNr, arba fluorescenciškai žymėtus oligonukleotidinius 
zondus, kurie fluorescuoja prisijungę prie komplementarios DNr sekos.

2.2.2.1. RT-PGR technologijų grupės

Dvi pagrindinės rl-PGr technologijų grupės:

I. Nespecifinis nustatymas
Pagrindinis metodas – SYBr® Green metodas, naudojant SYBr Green I 

dažus (fluorescuojančias žymes). 
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Diagnostiniuose ir moksliniuose tyrimuose, kurių rezultatams įtakos ne-
turi konkreti DNr seka, o svarbus tik tiriamosios DNr kiekis, naudojama 
taikiniui nespecifinė (SYBr Green I) technologija. Šis metodas yra patogus 
ir pigus būdas norimo taikinio DNr kiekio įvertinimui. SYBr Green I dažas 
yra nukleotidų sekai nespecifinis fluorescencinis reagentas, kuris fluorescuo-
ja susijungęs su dvigrande DNr seka (31 pav.). 















 

31 pav. SYBr® Green I (žaliasis) dažas, prisitvirtinęs prie dvigrandės DNr 
molekulės, ima fluorescuoti. Jo fluorescencijos emisijos signalas proporcingas DNr 

fragmentų kiekiui. Signalo intensyvumas stiprėja proporcingai amplifikuojamam 
DNr fragmentų kiekiui kiekvieno PGr ciklo metu. SYBR dažai jungiasi prie bet 

kurios apmlifikuojamos sekos, nėra specifinė konkrečiam fragmentui

Šio metodo taikymas beveik nereikalauja informacijos apie tiriamą seką, 
reikalingi mažesni resursai, siekiant optimizuoti reakcijos sąlygas. reakci-
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jos pradžioje fiksuojama labai silpna fluorescencija, kadangi dažas yra lais-
vas tirpale (nesusijungęs su dvigrande DNr). Kai SYBr Green I įsiterpia 
į dvigrandę DNr seką, stebimas fluorescencijos suintensyvėjimas. SYBr 
Green I dažo įsijungimas į DNr rl-PGr metu leidžia nustatyti bet kokią 
susidariusią dvigrandę DNr, nenaudojant sekai specifinių zondų. Gausė-
jant reakcijos produkto kiekiui, atitinkamai daugiau SYBr Green I įsijungia 
į rl-PGr produktą. Fluorescencija registruojama kiekvieno DNr ilginimo 
ciklo pabaigoje. Svarbi SYBr Green I technologijos savybė – nespecifinių 
produktų nustatymas. reakcijos metu naudojami papildomi etapai rl-PGr 
produktams denatūruoti. Sukuriamos lydymosi kreivės, kurias analizuojant 
galima įvertinti, ar reakcijos metu nesusidaro nespecifinių produktų, pvz., 
pradmenų dimerų. 

II. Specifinis nustatymas
Šios realaus laiko PGr technologijos pasižymi tuo, kad fluorescuojančia 

žyme žymimas specifinis amplifikuojamai sekai pradmuo. tokiu būdu fluo-
rescencija sužadinama tikslingai – prisijungus pradmeniui ar ilgėjant sekai 
(priklausomai nuo metodo). Dažniausiai naudojami DNr hidrolizės zondai.

1. TaqMan metodas
Fluorescentinėmis žymėmis žymėtų oligonukleotidinių zondų (TaqMan) 

veikimas paremtas zondų, kuriais žymėti gausinamos DNr sekos pradme-
nys, hidrolize veikiant termostabilių DNr polimerazių 5’egzonukleaziniam 
aktyvumui (Taq). PGr metu pradmuo su fluoerscuojančia žyme specifiškai 
jungiasi prie gausinamos sekos fragmento ir DNr sekos sintezės metu žy-
muo yra nuskeliamas termostabilios DNr polimerazės 5’ nukleazinio akty-
vumo. Nuskėlus žymenį, fluorofortas, vadinamas „reporteriu“ (angl. Reporter) 
nutolsta nuo „slopiklio“ (angl. Quencher), kuris, būdamas greta, slopina fluo-
rescenciją. Nutolus nuo slopiklio, sužadinama fluorescencija. Kol abu fluo-
rescentiniai dažai yra prisitvirtinę skirtinguose zondo galuose, fluorescencija 
nevyksta („slopiklis“ slopina „reporterio“ emisiją). Prasidėjus PGr amplifi-
kacijai, DNr polimerzė suskaldo zondą (dėl savo 5’→3’ egzonukleazinio ak-
tyvumo) ir atsiskyręs „reporteris“ generuoja fluorescentinį signalą, kurio in-
tensyvumas proporcingas amplifikuoto produkto kiekiui. Signalo stiprumas 
didėja proporcingai gausinamų fragmentų kiekiui (32 pav.). 
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32 pav. PGr amplifikacijos metu DNr polimerzė suskaldo zondą (dėl savo 5’→3’ 
egzonukleazinio aktyvumo) ir atsiskyręs „reporteris“ generuoja fluorescentinį 

signalą, kurio intensyvumas proporcingas amplifikuoto produkto kiekiui. Signalo 
stiprumas didėja proporcingai gausinamų fragmentų kiekiui

Privalumas: neaptinka nespecifinių produktų (pradmenų dimerai, kt.). 
trūkumas: kiekvienam taikiniui reikalingas zondas, o tai labai padidina 

tyrimo kainą. 

2. Universalių zondų biblioteka (angl. Universal probe library). tai kie-
kybinės PGr modifikacija, panaudojant „apsaugotas“ nukleorūgštis (lNA, 
angl. Locked nucleic acid) kaip zondą. lNA – tai cheminėmis modifikaci-
jomis termodinamiškai stabilizuotos nukleorūgštys. Žmogaus universalių 
zondų biblioteka (UZB) susideda iš 90 8–9 nukleotidų ilgio oligomerų, ku-
rie sugeba atpažinti didžiąją dalį transkriptomo molekulių. taigi, pasirin-
kus reikiamą zondą, gali būti nustatomas bet kuris genas, jeigu jis yra UZB 
bibliotekoje. Fluorescencinė žymė ir fluorescencijos slopiklis yra prikabin-
ti prie zondo, kuris veikia kaip ir kiti DNr hidrolizės zondai. Pagrindinis 
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UZB privalumas yra tai, kad 90 zondų užtenka perdengti visą žmogaus 
transkriptomą, kitaip nei TaqMan® atveju, kai kiekvienam genui reikalin-
gas atskiras zondas.  




zz


 

33 pav. Zondai iš UZB bibliotekos su fluorescencine žyme ir fluorescencijos 
slopikliu veikia kaip ir kiti DNr hidrolizės zondai

3. Molekuliniai švyturiai. Kaip ir anksčiau aprašyti DNr hidrolizės zon-
dai, molekuliniai švyturiai skirtinguose galuose turi prikabintą fluorescenci-
nę žymę ir fluorescencijos slopiklį. Šios molekulės formuoja segtuko ir kilpos 
struktūrą, nes jų galuose yra komplementarios sekos. tokiu atveju slopik-
lis atsiduria šalia žymės ir slopina fluorescencijos signalą. Kilpa turi seką, 
komplementarią tiriamo geno sekai. Kai molekulinis švyturys yra tirpale ir 
sudaro segtuko-kilpos struktūrą, signalas nefiksuojamas. tačiau, kai jis hib-
ridizuojasi prie taikinio, jo konformacija pasikeičia ir pradedamas fiksuoti 
fluorescencinis signalas. 





z



 

34 pav. Kol slopiklis yra šalia žymės, ji nefluorescuoja (segtuko-kilpos struktūra).  
Po denatūracijos zondas komplementariai tvirtinasi prie sekos taikinio, žymė 

nutolsta nuo slopiklio ir ima fluorescuoti

4. „lightCycler® HybProbe“ hibridizacijos zondas. „lightCycler® 
HybProbe“ metodas paremtas fluorescencijos rezonanso energijos perne-
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šimu (FrEt, angl. Fluorescence resonance energy transfer). Šis zondas sklei-
džia signalą tik tada, kai yra prisijungęs prie taikinio sekos. Du sekai gi-
miningi nukleotidai yra pažymėti skirtingais dažais: vienas turi donorinį 
dažą 3’ gale, o kitas – akceptorinį dažą 5’ gale. PGr stadijoje, kuomet vyksta 
DNr sulydimas, du zondai hibridizuojasi šalia, galvos-uodegos principu. 
tokiu atveju dvi skirtingos dažo molekulės atsiduria šalia. Donorinis dažas 
apšviečiamas bangos specialaus ilgio šviesa ir perduoda energiją akceptoriui 
per FrEt. Akceptorius išspinduliuoja kito bangos ilgio šviesą. Fluorescen-
cijos stiprumas yra tiesiogiai proporcingas PGr reakcijos metu susidariusių 
molekulių skaičiui. 

5. lUX (angl. Light upon extention) pradmuo. lUX metodo sistemoje vie-
nas iš pradmenų 3’ gale yra žymėtas fluoroforu. Fluorescuojantis pradmuo 
5’ galas sudaro trumpą (4–6 nt) seką, kuri yra komplementari 3’ galui. Dėl 
to formuojasi segtuko struktūra, efektyviai slopinanti fluorescenciją. Net de-
natūracijos etape, kai pradmuo viengrandis, fluorescencijos signalas taip pat 
yra nedidelis. tik kai pradmuo įjungiamas į DNr produkto sudėtį, signalas 
nebeslopinamas ir išauga apie 10 kartų. Panaudojant skirtingus dažus, vie-
name mėgintuvėlyje galima vykdyti daugybinę PGr – reakcijas su keliomis 
skirtingomis pradmenų poromis. Šio metodo duomenų analizei naudojamos 
lydimosi kreivės, tokiu būdu atskiriami tikrieji signalai nuo pradmenų chi-
merų signalų.

2.2.2.2. RL-PGR – fluorescencijos signalo intensyvumo  
nustatymas

Nepriklausomai nuo naudojamos technologijos, fluorescencijos signalo 
intensyvumas pateikiamas standartinėmis logaritminėmis kreivėmis ir vaiz-
duojamas grafiškai: bazinės, eksponentinės ir „plato“ kreivės fazės. Santyki-
nė DNr koncentracija mišinyje eksponentinės fazės metu nustatoma pagal 
fluo rescencijos intensyvumą kiekvieno PGr ciklo metu logaritminėje skalėje 
(t. y. eksponentinis DNr koncentracijos didėjimas matomas kaip tiesi linija) 
ir nustatomas slenkstinis ciklas Ct (t. y. tas PGr ciklas, kurio metu mėginio 
fluorescencija viršija foninį lygį, angl. threshold cycle). 

Vertinant genų raišką, realaus laiko PGr yra dažnai atliekama kartu su 
atvirkštinės transkriptazės PGr (kopijinės DNr sintezė) ir nustatytas gausi-
namos kopijinės DNr kiekis yra santykinai proporcingas atitinkamo geno 
raiškai tiriamojoje medžiagoje konkrečiu laiku (t. y. atitinka informacinės 
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rNr kiekį). tiriamųjų genų raiškos fluorescencijos intensyvumas lyginamas 
su kontrolinių genų raiška. 







 

35 pav. Dviejų mėginių skirtingi slenkstiniai ciklai (Ct1 ir Ct2) bei fluorescencijos 
kreivės ir standartinis PGr produktų elektroforezės vaizdas (2-ojo mėginio 

intensyvumas (ir kiekis) yra mažesnis)

rl-PGr pradžioje fluorescencinis signalas yra labai silpnas ir nėra fik-
suojamas (36 pav.). Amplifikuojamos DNr kiekis dvigubėja po kiekvieno 
ciklo, taip signalo stiprumas auga eksponentiškai. Fluorescencijos signalas 
pradedamas fiksuoti, kai viršija foninį lygį (angl. baseline). rl-PGr metu 
susidarančio produkto kiekis vertinamas kiekybiškai eksponentinėje fazė-
je, kurioje reakcijos efektyvumas išlieka stabilus, todėl reakcijos rezultatai 
yra patikimesni. reakcijos mišinyje sumažėjęs pagrindinių komponentų 
(pradmenų, fluorescencinių dažų, deoksinukleotidtrifosfatų (dNtP)) kiekis 
lemia, kad vėlyvojoje eksponentinėje ir plato fazėje fluorescencijos signalo 
intensyvumas nebėra tiesiogiai proporcingas amplifikuojamos DNr kopijų 
skaičiui. tradicinės PGr metu duomenys gaunami tik iš plato fazės.
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36 pav. rl-PGr veikimo schema

Fluorescencijai apie 10 kartų viršijus foninį lygį, pasiekiama pasirinkta 
slenkstinė vertė (angl. threshold) ir fiksuojamas pagrindinis kriterijus anali-
zuojant rl-PGr rezultatus – ciklų skaičius (Ct). Kuo mažiau ciklų reikia, no-
rint pasiekti slenkstinę vertę, tuo didesnis pradinės DNr kiekis yra mėginyje.

rl-PGr prietaisų sistemą sudaro termocikleris, kuriuo vykdoma DNr 
amplifikacija, optinė sistema (sužadinti fluorofortams ir užfiksuoti fluores-
cencijos emisiją) bei programinė įranga, kuria analizuojami reakcijos metu 
gauti duomenys.

Pradmenų kūrimas rl-PGr tyrimui 
Pradmenų kūrimo kriterijai:
• GC % nukleotidų santykis – 20–80 proc.;
• amplikono ilgis – 50–150 bp;
• pradmens ilgis – 18–25 bp;
• pradmens lydymosi temperatūra (tm) – 58–60 °C;
• vengti daugiau negu 3 tų pačių nukleotidų pasikartojimo.
Kontrolinė pradmenų pora (jos veikimas leidžia įvertinti vidinę koky-

bės kontrolę) pasirinkta pagal „namų apyvokos“ (angl. „housekeeping“ gene) 
genų koduojančias sekas kitoje chromosomoje nei tiriamas pokytis ar verti-
nama raiška.
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Pradmenų tinkamumas tikrojo laiko PGr vertinamas, nustatant standar-
tinės kreivės nuokrypio kampą (angl. slope). rt-PGr tinkami pradmenys, 
kai kreivės nuokrypio dydžiai yra nuo –2,9 iki –3,4.

Standartinės kreivės kūrimas
remiantis standartine kreive, nustatomas pradmenų poros efektyvumas, 

ji naudojama vertinant rl-PGr metu pagausintos DNr kiekį. Standartinė 
kreivė kuriama kiekvienai pradmenų porai iš rl-PGr metu surinktų ir iša-
nalizuotų duomenų. 

Standartinė kreivė grafiškai vaizduoja tiesinę priklausomybę tarp kiekybinio 
ciklo Ct verčių ir pradinių standartinių DNr mėginių koncentracijų (37 pav.). 

Kiekvienos pradmenų poros reakcijos efektyvumas (E) įvertinamas pagal 
standartinės kreivės nuokrypio kampą:



































 

37 pav. Pradmenų poros standartinė kreivė (A) ir rl-PGr grafinis vaizdas 
standartinei kreivei gauti (B)
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 E nuokrypio kampas=
−

(( )10
1

.  (1)

Pradmenų reakcijos efektyvumas (proc.) apskaičiuojamas pagal 2 formulę:

 E proc E proc. ( ) .= − ⋅1 100   (2)

E-RL-PGR reakcijos efektyvumas
Jei nuokrypio kampo reikšmė yra lygi –3,32, tai reakcijos efektyvumas 

yra 100 proc. Po kiekvieno amplifikacijos ciklo visas reakcijos produkto kie-
kis dvigubėja.

rl-PGr efektyvumą lemia amplifikuojamos DNr ilgis, naudojamų 
prad menų struktūra, pasirinkta detekcijos sistema, darbo metu ruošiant mė-
ginius padarytos paklaidos ir kiti veiksniai.

disociacijos kreivė
rl-PGr reakcijos metu įvertinama, ar reakcijos metu nesusidarė nespe-

cifinių produktų (pradmenų dimerų ir pan.). Sukuriama disociacijos kreivė, 
kuri grafiškai vaizduoja susidariusius produktus ir jų lydymosi temperatūrą 
(tm) (38 pav.). 




















 

38 pav. Pradmenų poros rl-PGr produktų disociacijos kreivė
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Dvigrandžio reakcijos produkto lydymosi temperatūra tm priklauso nuo 
produkto ilgio, G ir C nukleotidų santykio, grandinės tarpusavio komple-
mentarumo, reakcijos buferio sudėties ir komponentų koncentracijos. Pa-
sibaigus amplifikacijos etapui, prasideda disociacijos etapas. Jo metu tem-
peratūra keliama iki 95 °C. Aukštoje temperatūroje pagausintas dvigrandis 
rl-PGr produktas denatūruoja, fluoroforo molekulė tampa laisva – vyksta 
staigus fluorescencijos sumažėjimas. Pradmenų dimerų disociacijos tempe-
ratūra yra žemesnė (dėl jų ilgio) nei pagausinto rl-PGr produkto, todėl, jei 
reakcijos mišinyje yra susidariusių nespecifinių produktų, disociacijos krei-
vės grafike matomi papildomi pikai.

Pagausintos dNR kiekio įvertinimas
DNr kiekis įvertinamas naudojant standartinę kreivę ir rl-PGr metu 

gautą Ct reikšmę. DNr kiekio įvertinimas remiasi prielaida, kad visų mėgi-
nių amplifikacijos efektyvumas yra panašus.

Grafiniu bei skaitiniu būdu pateikiamos kiekvieno mėginio reakcijos 
metu užfiksuotos Ct vertės. Pagausintos tiriamosios DNr kiekis lyginamas 
su kontrolinės DNr kiekiu, remiantis Pfaffl metodu. Įvertinamas kiekvienos 
tirtos DNr reakcijos produkto Ct verčių vidurkis:

 Ct
C

nvidurkis

t
n= =
∑

1 , (3)

čia Ct – ciklas, kurio metu susidariusio gausinamo DNr produkto fluorescen-
cija pasiekia pasirinktą slenkstinę vertę; n – mėginių pakartojimų skaičius.

tiek kontrolinei pradmenų porai, tiek kiekvienai pokyčio sričiai specifinei 
pradmenų porai įvertinama, kiek kiekvieno tiriamojo ir kontrolinės pagausin-
tos DNr kiekis skiriasi nuo pasirinktos slenkstinės vertės (kiek ciklų reikia, 
kad skirtingo kiekio pradinė DNr pasiektų tą patį reakcijos efektyvumą):

 Q
Ct Ct

pradmuo X
vidurkis kontrolinėss DNR vidurkis tiriamosios DN=

− RR

pradmuo Xnuokrypio kampas
, (4)

čia Q – ciklų skirtumas tarp kontrolinės ir tiriamosios DNr, gausintų tuo 
pačiu pradmeniu.

Kontrolinės DNr kiekis yra žinomas ir prilyginamas 1. Įvertinamas kie-
kybinis santykis tarp jau žinomo DNr kiekio (kontrolinės DNr mėginys) ir 
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tiriamo mėginio (5). Gauti rezultatai yra pateikiami kaip logaritminiai santy-
kiai tarp tiriamų mėginių, nurodoma, kiek kartų tiriamos DNr kiekis skiria-
si nuo kontrolinės padaugintos DNr kiekio (6).

 ∆Q Q Qkontrolinis pr pradmuo X= −. ,  (5)

čia ΔQ – skirtumas tarp tiriamosios ir kontrolinės DNr kiekio.

 Qsantykinis
Q=10∆ , (6)

čia Qsantykinis – santykinis rl-PGr produkto kiekis.

2.2.2.3. RL-PGR taikymo sritys

rl-PGr panaudojimo sritys yra labai plačios, leidžia greitai nustatyti 
specifinės DNr sekos kiekį reakcijos mišinyje, išvengiant ilgai trunkančios 
standartinės elektroforetinės PGr produktų analizės geliuose. Ji gali būti pa-
naudojama genotipuojant ir analizuojant genų ekspresiją (genų dozės anali-
zė). rl-PGr taikoma diagnostikoje (greita infekcinių, monogeninių paveldi-
mų ligų ar ankstyva vėžio diagnostika, vėžinių genų ekspresijos tyrimai pato-
loginiame audinyje, siekiant individualizuoti gydymą ir prognozuoti atsaką 
į jį) bei moksliniuose tyrimuose (VNP tyrimai, genų ekspresijos tyrimai).
• Vienos ląstelės PGr. Naujos technologijos, tokios kaip lazerinė mikro-

disekcija ar fluorescencinis ląstelių rūšiavimas, leidžia genų raiškos ty-
rimams PGr būdu izoliuoti mažas ląstelių populiacijas ar net atskiras 
ląsteles. rl-PGr metodo nustatymo riba yra viena molekulė, todėl šiuo 
metodu galima tyrinėti net ir pavienes ląsteles. Vienas iš didžiausių iššū-
kių nustatant genų raiškos lygį – rNr iš ląstelių lizatų išskyrimas. Net ir 
nedaug pakeitus mėginio paruošimo sąlygas, rNr kokybė gali labai stip-
riai skirtis. Kad šis procesas būtų kuo vienodesnis, tobulinamas prietai-
sas, panaudojantis modifikuotą lazerinės mikrodisekcijos metodą, kuris 
leidžia atskirti skirtingus ląstelių tipus iš audinių mėginio. Šio proceso 
metu ląstelių nusodinimui ant termoplastinės plėvelės panaudojamas inf-
raraudonųjų spindulių lazeris, taip užtikrinant iš ląstelių išskirtos rNr 
vientisumą. Šis metodas labai naudingas vėžio biopsijų analizei, nes lei-
džia atskirti vėžines ar metastazines ląsteles nuo normalaus audinio. Pa-
stebėta, kad mažėjant vienu metu analizuojamų ląstelių skaičiui atsiranda 
didelis duomenų neatitikimas atskiruose eksperimento pakartojimuose. 
Atsitiktiniai įvykiai gali paaiškinti dalį šių neatitikimų, bet šie tyrimai taip 
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pat padėjo suprasti, kad irNr sintezė ląstelėje vyksta ne nuolat, bet su 
protrūkiais. laiko atkarpa tarp šių protrūkių yra pakankamai ilga, kad 
didžioji dalis irNr būtų degraduojama ir dėl to gerokai pasikeistų raiškos 
lygis. Kai tiriama didelė populiacija, šis procesas nėra pastebimas, nes šie 
neatitikimai yra tiesiog niveliuojami. 

• Genotipavimas panaudojant PGr. Didelės raiškos lydimosi analizė yra 
labai jautrus metodas vieno nukleotido polimorfizmų (VNP) paieškai. 
PGr vykdoma esant dvigrandę DNr surišančiam dažui, kur mėginiai yra 
denatūruojami apibrėžtuose temperatūrų intervaluose. Šiuo metodu gali 
būti nustatomi VNP, mažos delecijos ir insercijos. VNP analizei vienas 
iš tinkamiausių ir tiksliausių metodų yra TaqMan® sistema su lydimo-
si kreivių nustatymu. tačiau šis metodas yra brangesnis nei standartinė 
TaqMan® sistema, ir tyrimas reikalauja labai geros terminės ir optinės sis-
temų, greito duomenų apdorojimo.

• Artimas ligavimas (angl. proximity ligation). tai pakankamai naujas me-
todas, kurį galima pritaikyti daugeliui baltymo–baltymo sąveikų tyri-
mų. Šiuo metodu aptinkami ne specifiniai baltymai, o juos atitinkančios 
DNr sekos (užtenka fentamoliarinės koncentracijos). Jis remiasi dviejų 
oligonukleotidų sujungimu su antikūnais, kurie yra specifiniai taikinio 
antigenams. rl-PGr metodu amplifikuojant norimą DNr seką, kai du 
zondai atsiduria vienas nuo kito per kelis angstremus, jie yra susiuvami, 
susidarant naujai sekai. Šis metodas neapsiriboja vien antikūnų panau-
dojimu. taip gali būti aptinkamos bet kurios molekulės, kurios atsiduria 
viena šalia kitos. Artimas ligavimas yra daug žadantis metodas molekulių 
sąveikos tyrimo srityje. 
Kiti rt-PGr pritaikymai

• Daugiakomponenčiai nukleorūgščių fermentai ir daugybinė PGr. Nauja 
rl-PGr technologija yra paremta daugiakomponenčiais nukleorūgščių 
fermentais (angl. MNAzymes). Šie fermentai jungiasi prie besikaupiančio 
produkto ir zondo perkirpimui panaudoja nebaltyminiu pagrindu veikian-
čią fermentinę reakciją. taip atskiriamas fluoroforas nuo jo slopiklio. MNA-
zymas pats susirenka iš dviejų komponentų ant šalia esančių PGr produk-
to sekų. tai leidžia susidaryti katalitinei šerdžiai ir sudaro sąlygas zondo 
prisijungimui prie MNAzymo reporterinių rankų. Kitas zondo kirpimas 
sudaro sąlygas fluorescencinio signalo atsiradimui. MNAzymo sensorinės 
rankos yra sukurtos taip, kad galėtų be klaidų atskiri VNP. technologija pa-
traukli dėl daugybinio PGr pritaikymo galimybių. Daugybinė analizė gali 
būti vykdoma panaudojant zondus su skirtingais fluorescenciniais dažais, 
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kurie jungtųsi prie specifinių MNAzymo rankų. tokiu būdu viename mė-
gintuvėlyje pavyksta analizuoti penkis skirtingus PGr produktus.

• restrikcijos fermentų nulemta selektyvi PGr (angl. Restriction enzyme 
mediated selective, PCr). Šio PGr metu vykdoma produktų atranka, pa-
naudojant restricijos fermentus. tai leidžia pagausinti retesnes sekas. Di-
džiausia problema ta, kad restrikcijos endonukleazės nėra termostabilios 
ir praranda aktyvumą po kelių PGr ciklų, todėl papildomai reikia įdėti 
naujo fermento porciją. Neseniai buvo sukurta termostabili endonukleazė 
(PspGI), kuri selektyviai kerpa KrAS onkogenų konkrečias mutavusias 
sekas. tokiu būdu gausinamos tik mutavusios sekos. Kitas metodas, lei-
džiantis tirti KrAS mutacijas, paremtas peptidinės nukleorūgšties (PNA) 
zondu, kuris formuoja stabilius hibridus su DNr, sudaro stipresnius ry-
šius nei įprasti DNr zondai. Polimerazė hibridą gali suardyti ir tęsti reak-
ciją tik tada, jei KrAS gene yra mutacija. 

• rl-PGr dideliame tankyje. Neseniai pradėti vystyti minimizuotos rl-
PGr metodai, kuriais būtų galima analizuoti tūkstančius mėginių vienu 
metu, neprarandant metodo tikslumo, bet stipriai sumažinant panaudoja-
mą reagentų kiekį ir kainą. Sukurta mikroskopinio stiklelio dydžio, didelio 
tankio plokštelė, kuri leidžia vykdyti 3072 rl-PGr reakcijas vienu metu. 
tačiau dirbant su tokiais mažais tūriais laukia tikras iššūkis. Pirmiausia, 
kad mėginys negaruotų, panaudojamos specialios technologijos. Kad mė-
giniai būtų atskirti vienas nuo kito ir nepersidengtų (siekiant išvengti arte-
faktų), politilenglikolis ir silanai sukuria hidrofobinę ir hidrofilinę aplinką 
atitinkamai apie mėginio šulinėlį bei šulinėlio viduje. Pradmenys yra lio-
filizuojami šulinėlių viduje, o labai tikslūs prietaisai įlašina 33 nanolitrus 
reakcijos mišinio į kiekvieną šulinėlį. Maži sunaudotų reagentų kiekiai 
yra vienas iš pagrindinių šio metodo privalumų. Jis gali būti panaudotas 
VNP genotipavimui, DNr ar rNr mutacijų nustatymui, genų raiškos ty-
rimams. Jei tokie metodai bus sėkmingai pritaikyti – rl-PGr metodas 
bus produktyvesnis, tikslesnis bei atpigs vieno mėginio tyrimas. 

• DNr metilinimo tyrimas rl-PGr metodu. Susidomėjimas DNr meti-
linimo tyrimo metodais stipriai išaugo, kai paaiškėjo, kad per mažas ar 
per didelis metilinimas susijęs su kai kuriomis vėžio rūšimis. Dabarti-
niai DNr metilinimo tyrimai atliekami citoziną bisulfitu paverčiant į 
uracilą. tuo tarpu metilcitozinas lieka nemodifikuotas. toliau toks DNr 
mėginys tiriamas sekoskaitos būdu, todėl išauga laiko ir kainos sąnau-
dos. Siekiant sumažinti šias sąnaudas, vystoma keletas PGr technologijų. 
„Methyllight“ technologija panaudoja du pradmenis, tarp kurių esantis 
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zondas skirtingai hibridizuojasi su bisulfitu paveikta DNr. Šis metodas 
yra specifiškas ir jautrus uracilų atsiradimui, o gauti rezultatai koreliuo-
ja su rezultatais, gautais tradiciniu bisulfitiniu metodu. Kitas metodas, 
„Methyl-Profiler“, remiasi dviem restrikcijos endonukleazėmis, kurios 
turi skirtingą jautrumą DNr metilinimui. Vienas iš fermentų (HhaI) 
yra jautrus meilinimui ir nekarpo metilintų sekų. Antrasis fermentas 
(McrBC) atvirkščiai, karpo tik tas sekas, kurios yra metilintos. Po karpy-
mo nustačius likusių sekų kiekį, galima apibrėžti bendrą metilinimo lygį. 
Šie metodai gerokai paprastesni, greitesni ir pigesni, palyginti su kitais 
naudojamais metodais.

• Histonų modifikacijų tyrimai panaudojant rl-PGr. Dabartiniai histonų 
modifikacijų tyrimai yra pagrįsti chromatino imunoišsodinimu (ChiP), 
panaudojant antikūnus, specifinius transkripcijos faktoriams ar rNr 
polimerazei. Mėginių analizė (tiek baltyminių, tiek DNr komponentų) 
suteikia daug informacijos apie promotorių regionus. ChiP metodu nu-
statomas tikslus genų kopijų skaičius, naudojant rl-PGr. todėl su spe-
cifiniais antikūnais (pvz., specifinei metilinimo modifikacijai), išskyrus 
chromatiną su modifikuotais histonais, rl-PGr galima tyrinėti genų re-
guliacijos ypatumus. 

2.3. SEkOSkAITOS METOdAI:  
PIRMINĖS dNR STRUkTūROS TYRIMAI

Ir pirmos kartos Maxam-Gilbert ir Sangerio sekoskaitos metodai, ir 
naujos kartos sekoskaitos metodai – technologijos, skirtos DNr grandinės 
nukleo tidų sekos tyrimui. 1970 m. paskelbtas fermentinis Sangerio sekoskai-
tos metodas, kuris, per kelis dešimtmečius patobulintas ir automatizuotas, 
labai plačiai taikomas genetikos, genomikos ir transkriptomikos tyrimuose, 
ligų diagnostikoje. Vykdant Žmogaus genomo projektą buvo sudarytos viso 
Žmogaus genomo bibliotekos ir Sangerio metodu nusekvenuotas visas žmo-
gaus genomas – nustatyta pirminė DNr struktūra. Šios žinios ir technologi-
nis progresas padarė prielaidas naujiems atradimams – naujos kartos seko-
skaitos technologijoms, kurios jau dabar skirstomos į antros ir trečios kartos. 
Šių technologijų pranašumas – greitis, apimtys (per trumpą laiką nuskaitoma 
tūkstančiai ar net milijonai nukleotidų) ir daug mažesnė kaina, sekvenuojant 
visą genomą, egzomą, transkriptomą, mikrobiomą ar taikinines sekas. 

Sekoskaita – tai tiesioginis nukleotidų sekos tyrimo metodas, kurio metu 
nustatoma pirminė DNr fragmento struktūra.
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10 lentelė. Pagrindinės trijų kartų sekoskaitos technologijos

Tiesioginė sekoskaita  
(pirmos kartos)

Sangerio metodas (automantizuotas)
Maxam-Gligert metodas

Antros kartos sekoskaita Pirosekvenavimas 
Sekoskaita ligavimo būdu
Sintezės individualių imobilizuotų molekulių sekoskaita 
Sintezės praturtintų imobilizuotų molekulių sekoskaita

Trečios kartos sekoskaita Vienos molekulės tikrojo laiko sekoskaita
FrEt sekoskaita 
Nanoporų sekoskaita 
Sekoskaita puslaidininkių pagrindu

2.3.1. Pirmos kartos sekoskaitos metodai

Sangerio metodas
Sangerio metodu vadinama pirmos kartos sekoskaita. Metodas pagrįs-

tas terminalinių žymėtų dideoksinukleotidų naudojimu, kuriems prisijun-
gus prie amplifikuojamos grandinės, tolesnis fragmento ilgėjimas nevyksta 
(dideoksi-terminacijos metodas). tai modifikuoti nukleotidai, kuriems prie 
3’ anglies atomo padėties nėra –OH grupės (39 pav.). tokiam nukleotidui 
įsijungus į grandinę, jos ilgėjimas sustoja, nes negali prisijungti kitas nukleo-
tidas, t. y. negali sudaryti fosfodiesterinės jungties 5’→3’ kryptimi. 

Šiuo metodu sekvenuojamas PGr produktas, kuris prieš sekoskaitos reak
ciją išvalomas nuo PGr nepanaudotų dNtP ir pradmenų. Metodas pagrįstas 
DNr dvigubėjimo principu, kaip ir PGr, tačiau reakcijos mišinio sudėtyje 
yra tik vienas pradmuo, deoksinukleotidai (dAtP, dttP, dCtP, dGtP) ir di-
deoksinukleotidai (ddAtP, ddttP, ddCtP, ddGtP) yra santykiu 4 su 1, t. y. 
paprastų dNtP mišinyje yra keturis kartus daugiau. Jei į ilginamą grandinę 
įsijungia dideoksinukleotidas, grandinė toliau neilgėja. 

reakcijos rezultatas – įvairaus ilgio fragmentai, kurie baigiasi dideoksi-
nukleotidais. Kiekvienas dideoksinukleotidų tipas žymimas fluorescentine 
žyme  – fluorofortu. Po sekoskaitos reakcijos produktas frakcionuojamas 
elekt roforetiniame lauke. Jų fluorescencija sužadinama atitinkamo bangos 
ilgio. Elektroforezės metu fiksuojamas kiekvieno nukleotido švytėjimas. 
Vėliau analizės programa pagal fluoroforto žymę identifikuoja nukleotidą 
(40 pav.). 
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39 pav. Modifikuoti dideoksinukleotidai, 
kuriems prie 3’ anglies atomo padėties  

nėra –OH grupės.

40 pav. Sekvenavimo reakcijos metu 
susidaro įvairaus ilgio fragmentai 
su terminaliniu ddNtP, žymėtu 

atitinkamu fluoroforu. Fragmentai 
juda elektriniu lauku ir detektorius 
fiksuoja ddNtP, kurio fluorescenci-

ją sužadina lazerio šviesa

Pirmosios šio metodo sekvenavimo reakcijos buvo atliekamos keturiuose 
mėgintuvėliuose, kai į kiekvieną dedamas po vieno tipo ddNtP ir vykdoma 
elektroforezė gelyje. Pagal fragmento ilgius buvo konstruojama seka. 
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41 pav. Sekvenavimo reakcijai naudoti keturi 
mėgintuvėliai. Į kiekvieną mėgintuvėlį įdedamas dNtP 

mišinys ir tik vienos rūšies ddNtP: 1-ame – ddGtP, 
2-ame – ddCtP, 3-iame ir 4-ame – ddttP. Vėliau 

fragmentai frakcionuojami gelyje ir konstruojama seka

Dabar sekvenavimo reakcija vykdoma, kai visų keturių tipų ddNtP, žy-
mėti skirtingais fluorochromais, yra viename mėgintuvėlyje ir fragmentai 
išsidėsto elektriniame lauke kapiliarinės elektroforezės metu pagal ilgį ir 
fluo rescuojančią žymę, kurios fluorescenciją, sužadintą lazerio spindulių, 
fiksuoja detekcijos kamera. 




         

          





 

42 pav. Kapiliarinės elektroforezės schema: pagausintų DNr fragmentų judėjimas 
elektriniu lauku buferiniame tirpale pagal ilgį bei lazerio spirgulio sužadinama 

fluorescuojančios žymės švytėjimas.
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Maxam-Gilbert metodas – DNr sekoskaitos metodas, pagrįstas che-
miniu skaidymu. Dvigrandė DNr denatūruojama ir pažymima 32P 5’ gale. 
Modifikuojamos specifinės bazės arba bazių tipas. tiesioginė seka nustatoma 
po DNr skaidymo keturiomis specifinėmis medžiagomis modifikuotų bazių 
ir fragmentų atskyrimo pagal ilgį. Cheminės medžiagos skaido DNr tam tik-
ro nukleotido vietoje ir po skaidymo reakcijos susidaro skirtingo ilgio DNr 
fragmentai su atitinkamu terminaliniu nukleotidu. Fragmentai frakcionuo-
jami elektroforezės būdu ir nuskaitomi audiografijos metodu. tai šiandien 
retai naudojamas sekoskaitos metodas, turintis daugiau istorinę reikšmę. 











 

matricos 
paruošimas sekoskaita vizualizavimas duomenų 

analizė

43 pav. Maxam-Gilbert DNr sekoskaitos metodo, pagrįsto cheminiu skaidymu 
schema
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11 lentelė. tiesioginės sekoskaitos Maxam-Gilbert ir Sangerio metodų palyginimas

Maxam-Gilbert metodas Sangerio metodas
Cheminis Fermentinis
Nereikia pradmenų reikia pradmenų
reikia daug DNr Nereikia daug DNr
Skaido DNr prieš skirtingus  
nukleotidus

Vyksta DNr sintezė, kuri stabdoma 
ddNtP

Naudota DNr netinka tolimesniems 
tyrimams

Susintetintos DNr fragmentai gali būti 
naudojami kitiems tyrimams

Sunku automatizuoti lengva automatizuoti

2.3.2. Naujos kartos sekoskaitos metodai

Po Žmogaus genomo projekto pradėjo sparčiai vystytis naujos sekoskai-
tos technologijos, kurios pranašesnės už Sangerio sekoskaitos metodą: pasi-
žymi dideliu našumu, pigesnės, greitesnės, leidžia tobulinti metodus, kurie 
nustato nukleotidų sekas.

Naujos kartos sekoskaitos taikymo galimybės: 
• dNR sekvenavimas 

- viso genomo sekvenavimas,
- taikininis resekvenavimas, 
- de novo sekvenavimas. 

• ChIP-sekvenavimas 
- DNr-baltymo sąveikos genolapio generavimas, 
- transkripcijos veiksnių tvirtinimosi vietos nustatymas. 

• Informacinės RNR sekvenavimas 
- transkripcijos profilio nustatymas,
- retų ir dažnų transkriptų nustatymas, 
- viso transkriptomo analizė. 

• Mažų RNA sekvenavimas 

Nepriklausomai nuo taikomos technologijos, visais atvejais naujos kartos 
sekoskaitos procesas vykdomas keliais etapais:













 

matricos 
paruošimas sekoskaita vizualizavimas duomenų 

analizė
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Matricos paruošimas – pirmasis etapas, kurio metu DNr fragmentuo-
jama, sudaroma sekoskaitos biblioteka. Dažniausiai naudojamos 2 tipų ma-
tricos: pagausintos matricos, kilusios iš vienos DNr molekulės, arba vienos 
DNR molekulės matricos. 

Pagrindiniai antros kartos sekoskaitos metodai yra ciklinis grįžtamasis blo-
kavimas (Crt, angl. Cyclic reversible termination), vieno nukleotido pridėji-
mas (pirosekvenavimas) (SNA, angl. single-nucleotide addition), realaus laiko 
sekoskaita ir sekoskaita ligavimo metodu (SBl, angl. Sequencing by ligation). 

trečios kartos sekoskaitos pagrindiniai metodai yra vienos molekulės re-
alaus laiko sekoskaita, nanoporų sekvenavimo technologija, tiesioginis atski-
rų ląstelių vaizdinimas mikroskopine technika ir sekoskaita puslaidininkių 
pagrindu. 

Vizualizavimui naudojama keletas technologijų, pradedant bioliumiscen-
cijos signalo matavimu ir baigiant vienos molekulės fiksavimu keturių spalvų 
regione. 

2.3.2.1. Matricos paruošimas

labai svarbu tinkamai paruošti mėginius iš genominės DNr, sudaryti 
tiriamųjų fragmentų biblioteką. Pirminis paruošimas pradedamas skaidant 
genominę DNr į trumpesnius atsitiktinius fragmentus bei adapterio sekų 
ligavimas in vitro. tolimesnis etapas yra DNr sekų imobilizavimas ar atitin-
kamas pritvirtinimo būdas prie paviršių arba sferinių dalelių. Imobilizavi-
mas prie atskirų taikinių leidžia vienu metu vykdyti tūkstančius ar milijonus 
sekoskaitos reakcijų. 
• Pagausintos matricos. Matricos gausinimas reikalingas, nes daugelis vi-

zualizacijos priemonių negali fiksuoti pavienių fluorescencijos signalų. 
Dažniausiai naudojami du metodai – PGr emulsijose (emPGr) bei kie-
tos fazės amplifikacija. 
o EmPGr yra in vitro sistema matricos sekoskaitai ruošti. Pirmiausia 

fragmentuojama genominė DNr, po to prie fragmentų galų tvirtina-
mi adapteriai, kurie komplementarūs pradmenų sekoms. tokiu būdu 
skirtingi fragmentai gali būti gausinami tais pačiais pradmenimis. Po 
to DNr fragmentai denatūruojami ir viengrandžiai fragmentai pritvir-
tinami prie atitinkamų dalelių. Svarbu tai, kad prie vienos dalelės gali 
būti pritvirtinta tik viena DNr molekulė. tokiu būdu po amplifikacijos 
ant kiekvienos dalelės yra tik vienoda DNr (kilusi iš vieno DNr frag-
mento), tai sustiprina sekoskaitos signalą ir leidžia nuskaityti jos seką 
(44 pav.). Milijonai dalelių imobilizuojami poliakrilamidiniame gelyje 
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ant plokštelės, chemiškai imobilizuotos ant stiklo paviršiaus ar specia-
liame plokštelių šulinėlyje. Pagausinus vykdoma sekoskaitos reakcija.



DNR, PGR produktai ir kDNR: ilgi fragmentai skaidomi iki 300–800 bp 
fragmentų. 

Adapteretai (amplifikavimo ir sekvenavimo) tvirtinami abiejuose 
galuose. Tik viengrandžiai fragmentai.

Pagal adapterius: atskiri fragmentai „gaudomi“ konkrečių (unikalių) sferinių 
apskritimų vandens-lipidų emulsijoje: mikroreaktoriai be kontaminacijos. 

emPGR (emulsinė PGR): kiekvienas fragmentas amplifikuojamas 
mln. kartų. Vienas apskritimas – vieno fragmento kopijos. 

44 pav. PGr emulsijoje (EmPGr) etapai

o Kietos fazės amplifikacija naudojama pagausinti atsitiktinai pasiskirs-
čiusius DNr sekų fragmentus ant stiklo paviršiaus. Ant amplifikavimo 
paviršiaus kovalentinėmis jungtimis tankiai pritvirtinamos pradmenų 
poros. Matrica, kurios tankis yra daug mažesnis nei pradmenų, pritvir-
tinama prie pradmenų ir gausinama. tokiu būdu amplifikuojant susida-
ro pagausintų DNr fragmentų sankaupos (klasteriai), kurių sekos yra 
identiškos. Kietos fazės amplifikacija gali prigausinti 100–200 milijonų 
erdviškai atskirtų identiškos DNr fragmentų sankaupų, o prie jų galo 
pritvirtinus universalius pradmenis, galima vykdyti sekoskaitos reakcijas. 








 

45 pav. Kietos fazės amplifikacija naudojama pagausinti atsitiktinai pasiskirsčiusius 
DNr sekų fragmentus ant stiklo paviršiaus.

• Vienos molekulės matricos. Nors in vitro DNr amplifikacijos metodai 
daugeliu atvejų yra pranašesni nei bakterinis klonavimas, kai kurie iš 
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jų yra sunkiai įgyvendinami, reikia didelių genominės DNr kiekių (3–
20  μg). tuo tarpu matricos paruošimas vienos molekulės principu pa-
prastesnis, reikia mažiau pradinės DNr (<1 μg). Be to, šiems metodams 
nereikia PGr, kurios metu gali įvykti mutacijos, arba skirtingos sekos 
pagausinamos nevienodai (daug At arba GC dinukleotidų). Kiekybinei 
analizei, pvz., rNr sekoskaitai, geriau naudoti nepagausintas matricas, 
kad nebūtų iškreipiamas tikrasis rNr molekulių santykis. Dažniausiai 
matricos yra įmobilizuojamos ant kieto paviršiaus. Visais atvejais pir-
miausia matrica yra suskaidoma į trumpesnius fragmentus. 45a pav.: prie 
fragmentų tvirtinami adapteriai, o per juos viengrandės DNr molekulės 
hibridizuojasi prie įmobilizuotų pradmenų. 45b pav.: erdviškai atskirtos 
viengrandės DNr molekulės chemiškai pritvirtinamos prie paviršiaus, 
o prie kito jų galo tvirtinamas adapteris. Prie adapterio hib ridizuojasi 
pradmuo ir vykdoma sekoskaita. 46 pav.: prie paviršiaus yra pritvirtintos 
erdviškai atskirtos DNr polimerazės, kurios suriša DNr matricą su pri-
jungtu pradmeniu. Šiuo atveju gali būti naudojami ilgesni DNr fragmen-
tai (iki 10 000 bp), o pats metodas gali būti pritaikomas naudojimui realiu 
laiku.








 

46 pav. Prie paviršiaus yra pritvirtintos erdviškai atskirtos DNr polimerazės, kurios 
suriša DNr matricą su prijungtu pradmeniu

2.3.2.2. Sekoskaita ir vizualizavimas

Šiame etape yra keli esminiai skirtumai tarp in vitro pagausintos ir vienos 
molekulės tipo matricų sekoskaitos. In vitro amplifikacijos metu gaunama 
grupė identiškų molekulių, kurių kiekvienos seka yra nuskaitoma. Vizualiza-
cijos metu gautas signalas yra prie kiekvienos molekulės pridėto nukleotido 
ar zondo signalo suma vieno ciklo metu. todėl svarbu, kad kiekvieno ciklo 
metu reakcija vyktų iki galo, ir vieno ciklo metu būtų nepridedami keli nu-
kleotidai ar zondai. Klaidų atveju signalas bus iškreipiamas ir kiekvieno cik-
lo metu padidės foninis signalas, kuris sumažina nuskaitomų sekų ilgį. Šios 
problemos vienos molekulės eksperimentuose nėra. Bet tikslumas labiausiai 
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kenčia nuo keleto nukleotidų pridėjimo vieno ciklo metu arba nepažymėtų 
nukleotidų įjungimo. 
• Ciklinis grįžtamasis blokavimas (CGB). Kaip galima spręsti iš pavadini-

mo, CGB metodas paremtas grįžtamuoju reakcijos blokavimu. tai cikli-
nis metodas, kurio kiekvienas ciklas sudarytas iš nukleotido įjungimo, 
fluorescencinio signalo vizualizavimo bei bloko pašalinimo. Pirmame 
žingsnyje DNr polimerazė, prisijungusi prie matricos, prie pradmens 
prideda tik vieną nukleotidą, kuris yra komplementarus matricai. Meto-
do esmė – po vieno nukleotido įjungimo reakcija turi sustoti. likę laisvi 
nukleotidai yra nuplaunami, o iškart po to „nuskaitoma“, koks nukleoti-
das buvo įjungtas. Vėliau blokas, trukdantis reakcijai, bei flourescencinė 
žymė pašalinami, o matrica papildomai nuplaunama prieš prasidedant 
kitam ciklui. Priklausomai nuo technologijos, vieno ciklo metu gali būti 
naudojami visi 4 žymėti nukleotidai (keturių spalvų CGB ciklas, „Illu-
mina / Solexa“) arba po vieną nukleotidą (1 spalvos CGB ciklas „Helicos 
BioScience“).






 

47 pav. Ciklinis grįžtamasis blokavimo tyrimo schema

• CGB metodo esmė yra grįžtamasis blokas. Jie būna dviejų tipų, kurių de-
oksiribozės 3’ OH galas arba užblokuotas, arba laisvas. Šio metodo pirm-
takas yra Sangerio sekoskaitos metodas, kur reakcijos terminacijai nau-
dojami dideoksinukleotidai. remiantis tuo, pirmiausia pradėti naudoti 
nukleotidai, kurių 3’ galas užblokuotas su O-aliilo arba O-azidometilo 
grupėmis. Naudojant 3’ užblokuotus nukleotidus kiekvieno ciklo metu, 
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reikia nukirpti dvi chemines jungtis: pašalinti 3’ bloką ir fluoroforą, kuris 
paprastai būna pritvirtintas prie nukleotidų. 
Šiuo metu dažniausiai naudojama NKS platforma yra Illumina / Solexa 

„Genome Analyzer“. Ji naudoja in vitro pagausintą matricą ir keturių spalvų 
CGB reakciją. Keturios spalvos yra vizualizuojamos naudojant visiško vidi-
nio atspindžio fluorescenciją (tIFr, angl. total internal reflection fluorescen-
ce). Dažniausiai pasitaikanti klaida – pakaitos, atsirandančios dažniausiai po 
G bazės. Ir su sekų, kuriose daug At bei GC dinukleotidų, sekoskaita yra 
problemų. Jas lemia PGr metodu vykdoma in vitro DNr amplifikacija.

Viena pagrindinių šio metodo problemų yra ta, kad 3’ gale blokuoti nu-
kleotidai negali efektyviai panaudoti natyvinės DNr polimerazės. Polimera-
zių tobulinimas atsitiktine mutageneze sukėlė daug sunkumų, todėl pradėti 
vykdyti tyrimai ir kita kryptimi – blokuojančių nukleotidų su 3’ laisvu galu 
kūrimas. Pastebėta, jog nukleotidai su maža funkcine grupe ant nukleotido 
sustabdo polimerazę, jie yra įjungiami į seką laukinio tipo polimerazėmis 
(angl. Lightning Terminators). tuo tarpu Helicos BioScience įmonė sukūrė 
3’ gale neblokuotus nukleotidus, kurie turi pritvirtintą nukleotido analogą, 
neleidžiantį įvesti papildomų nukleotidų (angl. Virtual Terminator). tokie 
blokuojantys nukleotidai turi pranašumą prieš 3’ blokuotus nukleotidus, nes, 
norint pratęsti reakciją, reikia suardyti tik vieną cheminį ryšį. 

Helicos BioScience taip pat pasiūlė pirmąjį vienos molekulės tipo matricos 
sekoskaitos platformą, grįstą CGB (HeliScope). Ši platforma naudoja imobi-
lizuotas DNr molekules bei vieno tipo Cy5 dažu žymėto nukleotido seko-
skaitą. Kiekvienas nukleotido įjungimas duoda florescencinį signalą, kuris 
užfiksuojamas tIFr metodu. Naudojami fluorescentiškai žymėti, bet neblo-
kuoti nukleotidai. Šiuo prietaisu per 8 dienas buvo nustatytas Caenorhabditis 
elegans genomas (dydis 2,8 Mb, nuskaityta 99 % sekų, pasiektas daugiau kaip 
5 kartų genomo persidengimas, tikslumas – 99,999 %). 
• Sekoskaita, panaudojant ligavimą (SNl). SNl yra dar vienas ciklinis me-

todas, kuris skiriasi nuo CGB tuo, jog naudoja DNr ligazes kartu su vieną 
arba dvi bazes koduojančiu zondu. Paprasčiausiose modifikacijose fluo-
rescentiškai žymėtas zondas hibridizuojasi su komplementaria seka šalia 
pradmens. Antrame etape įdėta DNr ligazė sujungia dažu žymėtą zondą 
su pradmeniu. Neprisitvirtinę zondai nuplaunami, nuskaitomas signalas, 
nustatantis zondo prigimtį. Ciklai gali būti kartojami arba panaudojant 
zondus su nukerpamu dažu, taip atlaisvinant 5’-PO4 grupę, arba pašali-
nant seną ir prihibridizuojant naują pradmenį.
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48 pav. Sekoskaitos, panaudojant ligavimą (SNl), schema

SNl principu veikia SOliD platforma (Life/AP, angl. Support oligonucleo-
tide ligation detection). Metodas naudoja 2 bazes koduojantį zondą bei specialų 
spalvinį kodavimą, kur 16 dinukleotidų variantų yra užkoduojama 4 spalvo-
mis. Pradmuo hibridizuojamas prie matricos, pagausintos naudojant emPGr. 
Ciklas sudarytas iš 1,2-zondo hibridizacijos ir sujungimo, vizualizavimo ir žy-
mės nukirpimo, kartojamas 10 kartų. Gaunama 10 spalvinių signalų (užden-
giančių du nukleotidus), kiekvienas iš jų perskirtas penkiais nukleotidais. Po 
to prailgintas pradmuo yra pašalinamas, o antras ligavimo ratas (10 ligavimo 
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ciklų) tęsiamas su (n–1) pradmeniu, kuris sudaro naują spalvinį kodą, pozici-
joms, esančioms vienas nukleotidas į kairę nuo pradinio kodo. tokiu pat būdu 
pakartojami dar 3 ligavimo ratai, siekiant viso sekos perdengimo. Spalviniai 
kodai iš penkių ratų yra surenkami ir pagal juos nustatoma pradinė DNr seka. 
• Vieno nukleotido pridėjimas – pirosekoskaita. Pirosekoskaita yra ne 

elektroforetinis, o bioliuminescencinis metodas, kuris matuoja išsiskyru-
sio neorganinio pirofosfato kiekį, fermentinėmis reakcijomis paversda-
mas jį į proporcingo ryškumo regimą šviesą. Kitaip nei ankščiau aptar-
ti metodai, kurie naudoja modifikuotus nukleotidus, skirtus sustabdyti 
DNr sintezę, pirosekoskaitos metu manipuliuojama polimeraze, pride-
dant mažus kiekius vieno iš dNtP. Kadangi vienu metu šalia polimerazės 
būna tik vienos rūšies trinukleotidai, pratęsusi pradmenį polimerazė su-
stoja ir laukia, kol kituose cikluose bus įdėtas reikiamas komplementarus 
deoksinukleotidas. Šviesos signalų seka ir intensyvumas yra paverčiami į 
diagramas, kurios nurodo DNr seką. 






 

49 pav. Vieno nukleotido pridėjimo – pirosekoskaitos schema

Pirmąjį pirosekoskaitos prietaisą sukūrė Roche/454 kompaniją. Platforma 
naudoja DNr matricas, paruoštas emPGr metodu. Vienu metu analizuoja-
ma 1–2 milijonai į atskirus šulinėlius įdėtų dalelių. Kitas variantas yra titanu 
dengto PtP prietaiso dizainas, nustatantis ilgesnes sekas bei pagerinantis duo-
menų kokybę, nes sumažėja foninis triukšmas iš gretimų šulinėlių. Į šulinėlius 
su matrica padengtomis dalelėmis įdedamos mažesnės dalelės su pritvirtintais 
sulfurilazės ir liuciferazės fermentais. Atskiri dNtP plaukia pro šulinėlius, o 
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bioliuminescensija fiksuojama CCD (angl. charge-coupled device) kamera. Šiuo 
metodu gali būti nustatoma ne ilgesnė nei 6 vienodų pasikartojančių nukleo-
tidų seka. Dažniausiai pasikartojančios klaidos yra intarpai, rečiau – iškritos. 

• realaus laiko sekoskaita. 
Šie tyrimo metodai priskiriami trečios kartos sekoskaitos metodams. tai 

sekoskaitos metodai, kurie nukreipti taikininiam tyrimui (tiriamos atskiros, 
nepagausintos molekulės), paprastesnis DNr ar rNr paruošimas, gerokai 
trumpesnė sekoskaitos trukmė.
• realaus laiko sekoskaitos metu DNr sintezė nėra stabdoma, o realiame 

laike stebima ir fiksuojama, kaip polimerazė įjungia dažu žymėtus nu-
kleotidus. Pacific Bioscience vystomos technologijos atveju atskira DNr 
polimerazė įtvirtinta specialiame labai mažo tūrio ZMV detektoriuje 
(angl. Zero-mode waveguide detector), kuriame surenkama informacija, 
koks fosfatų gale pažymėtas nukleotidas yra įjungiamas į seką. 














 

50 pav. Pacific Bioscience vystomos technologijos schema: atskira DNr polimerazė 
įtvirtinta specialiame labai mažo tūrio ZMV detektoriuje, kuriame surenkama 

informacija, koks fosfatų gale pažymėtas nukleotidas yra įjungiamas į seką

• Svarbu tai, kad po nukeotido prisijungimo nereikia atplovimo, nestabdo-
ma sekoskaitos reakcija. tai gerokai sumažina reagentų sąnaudas, kartu 
ir tyrimo kainą. Be to, labai sutrumpėja sekoskaitos laikas: daugiau kaip 
1 000 nukleotidų seka nusekvenuojama maždaug per 30 min. reakcijai 
naudojama phi29 polimerazė ir heksafosfatiniai nukleotidų analogai. Pa-
gal fluorescencijos trukmę galima nustatyti modifikuotus nukleotidus.
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51 pav. Modifikuotas nukleotidas, naudojamas Pacific Bioscience technologijoje

 Siekiant gauti kokybiškesnius duomenis, realaus laiko sekoskaitai bando-
ma panaudoti įprastinius detekcijos metodus, pavyzdžiui, vienos molekulės 
realaus laiko FRET sekoskaita (fluorescencijos rezonanso energijos per-
ėjimo (transfer) technologija). Naudojama fluorescentiškai žymėta DNr 
polimerazė (Life/VisiGen kompanija), kuri, įjungdama į seką γ-fosfatu pažy-
mėtus nukleotidus, sustiprina fluorescencijos rezonanso energijos perdavi-
mą FrEt (angl. Fluorescence resonance energy transfer) signalu. Fiksuojamas 
FrEt signalas, kurio bangos ilgis atitinka konkretų nukleotidą. Kitoje tech-
nologijoje norima panaudoti nukleotidus, kurių dažas slopina fluorescentinę 
polimerazės žymę. Sintezės metu atskiriamas fosfatas su dažu, o jam difun-
davus, DNr polimerazė gali skleisti fluorescentinį signalą. 














 

52 pav. Vienos molekulės realaus laiko FrEt sekoskaitos (fluorescencijos rezonanso 
energijos perėjimo (transfer) technologijos) schema
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Nanoporų sekvenavimo technologijos, paremtos DNr molekulės ar 
prisijungiančio nukleotido judėjimu ertme (pora), kuris sukelia elektos krū-
vio pokyčius ar fluorescenciją. Viena iš šių technologijų – Oxford nanopore 
sekoskaita pagal grafeno porą – srovės pokyčiai fiksuojami DNr grandinei 
praeinant pro ertmę grafene. Naudojamas lipidinis bisluoksnis, kuris nelai-
dus elektrai. Srovė praeina tik per poras. Praeinant molekulei per porą, kei-
čiasi srovė. Modifikavus α-hemoliziną ciklodekstrinu, galima identifikuoti 
G, A, t, C ir 5mC nukleotidus. Identifikuojami dNMP: pridedama į tirpalą 
viengrandė DNr, hidrolizuota su E.coli ExonucleaseI. MspA pora įterpta į li-
pidinį bisluoksnį. DNr matrica su pradmeniu ir apsaugančiu oligonukleoti-
du sudaro kompleksą. Didinant įtampą, DNr įtraukiama į porą ir nustumia-
mas apsaugantis nukleotidas. Phi29 sintetina antrąją grandinę bei reguliuoja 
DNr grandinės tempimo greitį. DNr juda priešinga kryptimi – registruo-
jami srovės pokyčiai. Pagal sukurtą agoritmą nustatoma nukleotidų seka iš 
elektros srovės diagramos. 








 






53 pav. Nanoporų sekvenavimo technologijos schema

• Sekoskaita puslaidininkių pagrindu
Puslaidininkiu pagrindu veikia Ion torrent sekoskaitos sistema. 
lusto šulinėliuose imobilizuojamos DNr sekos. Per gardelę leidžiami 

skirtingi dNtP. Prijungiant nukleotidą, išsiskiria H+ jonas, kurio sukeltą po-
tencialo pokytį fiksuoja puslaidininkio jutiklis. Fiksuojamos įtampos pokytis 
proporcingas įjungiamų nukleotidų skaičiui. Nustatomos homopolimerinės 
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sekos iki 8 nukleotidų. Prietaise nėra optinių dalių, nenaudojami fluoroforais 
žymėti nukleotidai, nėra optinės sistemos. Vidutinis sekos ilgis – 100–400 nt. 
Nuskaitoma 10 Mb–1 Gb.

tai labai patogi sistema taikininių sekų sekoskaitai. Skaitmeninis mikro-
lustas gali būti kuriamas konkrečioms genomo sritims sekvenuoti (tam tikras 
genetines ar onkologines ligas). 








 

54 pav. Ion torrent sekoskaitos sistemos schema

2.3.2.3. Genomo sekų lyginimas ir sekos surinkimas

Naujos kartos sekoskaitos reakcijos gauti duomenys lyginami su jau ži-
noma seka arba genominė seka yra surenkama de novo. Sprendimas, kurią 
strategiją pasirinkti, priklauso nuo pirminio tikslo, kainos, pastangų ir turi-
mo laiko. Pavyzdžiui, norint rasti ir surinkti duomenis apie genetinę įvairovę 
panašių rūšių ar kamienų genomuose (bakterijose, C. elegans ar Arabidopsis 
thaliana), galima panaudoti NKS metodais gautus duomenis, palyginant juos 
su kitais genomais. tai gerokai greičiau ir pigiau, nei sekoskaita Sangerio me-
todu. tokiu būdu lengvai identifikuojami vieno nukleotido pokyčiai, tačiau 
paprastai reikalingas papildomas patvirtinimas. Kartais susiduriama su to-
kiomis problemomis, kaip pasikartojančių sekų, kurių nėra palyginamajame 
genome, vietos parinkimas.

De novo genomo sekų, gautų panaudojant NKS metodus, surinkimas 
buvo panaudotas nustatant bakterijų genomus ir bakterijų dirbtines chromo-
somas. tačiau žmogaus genomo sekų surinkimas daug sudėtingesnis. Vienas 
iš sprendimo būdų yra sekoskaitos duomenų persidengimo skaičiaus padi-
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dinimas, kas pagerina palyginto ar surinkto genomo sekos kokybę. taip pat 
duomenys pagerėja, jei naudojamas ne vienas, bet du NKS metodai to paties 
genomo sekai nustatyti.

2.3.2.4. Naujos kartos sekoskaitos metodų panaudojimas

NKS technologijos gali būti panaudojamos daugeliui tyrimų. tai de novo 
bakterijų ir žemųjų eukariotų genomų sekų nustatymas, transkriptomo ty-
rimai ir rNr sekoskaita, genomų epigenetinių žymenų nustatymas, naujų 
genų radimas metagenomikos tyrimuose. Deja, nėra vienos universalios 
NKS platformos, kuri tiktų viskam. Pavyzdžiui, Illumina/Sonexa ir Life/APG 
platformos geriausiai tinka polimorfizmų paieškai sekvenuojant žmogaus ge-
nomą, nes gali pateikti labai daug kokybiškų duomenų vieno veikimo metu. 
Helicos BioScience platforma labiau tinka kiekybiniams tyrimams, tokiems 
kaip transkriptomika ar tiesioginė rNr sekoskaita. Ion Torrent PGM (Life 
Technologies), MiSeq (Illumina) ir 454 GS Junior (Roche) pritaikytos tirti tik 
tam tikras genomo sritis. Šios trečios kartos sekoskaitos technologijos tobu-
linamos mažinant sąnaudas, analizuojamos informacijos apimtis. 

tokia strategija gali būti panaudota egzonų, specifinių genų, kurie gali 
būti vaistų taikiniais, arba megabazių dydžio sričių, siejamų su tam tikromis 
genetinėmis ar onkologinėmis ligomis, sekų nustatymui. PGr padeda pa-
gausinti norimas genomo sritis. PGr kartu su Sangerio sekoskaitos metodu 
padeda nustatyti reikiamų genų sekas, bet jį naudoti su didelio našumo NKS 
metodais nepraktiška. tokiu atveju, norit paruošti mėginį, reikėtų vienu 
metu dirbti su dešimtimis tūkstančių pradmenų ir DNr fragmentų. 

taip pat bandoma genominės DNr sekų tyrimui panaudoti mikrogarde-
lių technologiją arba hibridizacijos tirpale metodus. tačiau šie metodai kol 
kas yra mažiau efektyvūs.

Žmogaus genomo tyrėjai siekia nustatyti vieno nukleotido polimorfiz-
mų bei genomo struktūrinių variantų sąsajas su fenotipu bei šią informaciją 
panaudoti medicinoje. 2004 m. buvo paskelbta pirmoji ir kol kas vienintelė 
išbaigta surinkta žmogaus genomo seka, kuri šiuo metu naudojama kitų ge-
nomo sekų surinkimui. Šios sekos nustatymas kainavo apie 300 milijonus 
dolerių. 2007 m. de novo nustatyta antra genominė seka (J. Craig Venter), 
vis dar panaudojant automatizuotą Sangerio metodą. Palyginus šiuos 2 ge-
nomus, nustatyta 3,2 milijono vieno nukleotido polimorfizmų (VNP) ir 900 
000 struktūrinių skirtumų. 
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Pirmo genomo (James D. Watson) nustatymas, panaudojant NKS, buvo 
atliekamas su Roche/454 platforma. Buvo atrasta apie 3,3 milijonai VPN, ta-
čiau struktūrinių pokyčių rasta mažiau. tai svarbu, nes nerasti sekų variantai 
gali būti variabilūs ir susiję su įvairiomis ligomis. 

Šiuo metu vykdomi ir kiti projektai (The Cancer Genome Atlas, 1000 ge-
nomes Project). 

NKS svarbi tuo, kad gerokai sumažina genomo sekoskaitos sąnaudas (lai-
ką ir kainą), palyginti su Sangerio metodu. 

2.3.2.5. Egzomo sekoskaita

Vienas iš naujos kartos sekoskaitos tyrimo metodų pritaikymų yra egzo-
mo sekoskaita (angl. egzome sequencing), t. y. tik koduojančios genomo dalies 
sekos nustatymas. Naudojant egzomo sekoskaitą, galima nustatyti konkre-
taus asmens tik koduojančių genų sekas ir jų pokyčius. tai naujas, galingas ir 
ekonomiškas ligų, kurių genetinių priežasčių nustatyti nepavykdavo, taikant 
tradicinius metodus, tyrimo metodas. Per pastaruosius keletą metų egzomo 
sekoskaitos duomenų analizė, taikant statistinius ir kitus duomenų analizės 
metodus, leido sukurti sistemą, kaip atrasti genus, lemiančius heterogenines 
ligas, bei nustatyti molekulinę asmens diagnozę.










 



55 pav. Naujos kartos sekoskaitos bendra tyrimo schema 
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Vykdant egzomo sekoskaitą, genominė DNr yra sukarpoma atsitiktinėse 
vietose ir sukonstruojama sekoskaitos fragmentų biblioteka in vitro (55 pav.). 
Bibliotekos fragmentų galuose prijungiami adapteriai, reikalingi fragmentų pa-
gausinimui. Biblioteka sudaroma tik iš egzoninių sekų, panaudojant vandeninės 
fazės hibridizaciją. Hibridizavęsi fragmentai ištraukiami naudojant magnetines 
daleles. Kitame etape šie fragmentai yra hibridizuojami su biotinilintomis DNr 
ar rNr jauko molekulėmis. tirpale yra blokuojančių oligonukleotidų, kurie 
yra komplementarūs adapteriams (taip užtikrinama, kad adapterių sekos ne-
sijungs su jauko molekulėmis). Su jaukais hibridizavęsi bibliotekos fragmentai 
yra išsodinami streptavidinu dengtomis dalelėmis ir padauginami PGr būdu. 
Po to atliekama fragmentų sekoskaita, iš keleto persidengiančių fragmentų at-
statoma pradinė egzono seka. taikant kompiuterines programas, statistinius ir 
analitinius metodus, ieškoma patogeninių mutacijų, lemiančių ligą.

Šis metodas plačiai taikomas ieškant genų, lemiančių monogenines ir 
daugiaveiksmes ligas. Jau anksčiau dėl pozicinio klonavimo identifikuota ne-
mažai genų, kurių koduojami baltymai dalyvauja monogeninių ligų patoge-
nezėje. tyrimais taip pat nustatyta, kad dauguma mutacijų įvyksta baltymus 
koduojančiose sekose. Didžioji dalis retų, baltymų funkcijas keičiančių poky-
čių (misens ir nonsens mutacijos, vienos bazės pakaitos ar mažos insercijos / 
delecijos) yra patogeniniai. remiantis šiais teiginiais, mokslininkai pripažįs-
ta, kad egzomas yra ta dalis genomo, kurioje didžiausia tikimybė nustatyti 
patogeninius sekos variantus. 

Visos baltymus koduojančios sekos sudaro mažiau nei 2 proc. žmogaus 
genomo, todėl vienas iš svarbiausių šio tyrimų etapų yra nustatyti konkre-
čias, egzomą sudarančias sekas. Nepaisant daugelio mokslinių tyrimų, vis dar 
lieka nemažai neaiškumų, kurios sekos žmogaus genome yra tikrai koduo-
jančios baltymus. tai lemia pagrindinius šio metodo trūkumus. Šiuo metu 
egzomo sekų bibliotekos sudaromos pagal RefSeq (angl. National Center for 
Biotechnology Information Reference Sequence) duomenų bazėje pateiktus 
baltymus koduojančius genus. 

Dėl naujos kartos sekoskaitos egzome identifikuojama dešimtys tūkstan-
čių naujų pokyčių, todėl labai svarbu pasirinkti tinkamą tyrimo strategiją 
patogeninių mutacijų nustatymui. tyrimo strategijos pasirinkimas priklauso 
nuo daugelio veiksnių: tikslaus sergančio asmens ir jo šeimos narių fenotipo 
įvertinimo, ligos sunkumo, paveldėjimo būdo, dažnio populiacijoje ir kt. Pa-
grindinės tyrimo strategijos (56 pav.): 

a) tiriama keletas giminystės ryšiais nesusijusių asmenų, turinčių tų pa-
čių ligai būdingų fenotipo bruožų. Ši tyrimo strategija taikoma sie-
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kiant nustatyti visiems tiriamiesiems būdingus sekos variantus tame 
pačiame gene (genuose) (56 a pav.);

b) tiriama keletas sergančių asmenų, siejamų giminystės ryšiais, siekiant nu-
statyti geno (genų) variantus jiems bendrose egzomo srityse (56 b pav.);

c) tiriamos šeimų triados (probandas ir abu tėvai), siekiant nustatyti de 
novo pokyčius arba recesyvines būkles (56 c pav.);

d) tiriami asmenys, kuriems būdingi tam tikri kraštutiniai kiekybinio fe-
notipo bruožai. Asmenys, kuriems nustatyti reti to paties geno poky-
čiai, turėtų būti panašaus fenotipo (56 d pav.). 





 







56 pav. Patogeninių pokyčių paieškos tyrimo strategijos

Egzomo sekoskaitos privalumai: 
• palyginti greitas ir pigus metodas;
• vieno nukleotido tikslumu identifikuojami visi koduojančių sekų po-

kyčiai.
Metodo trūkumai:
• kol kas ne visos baltymus koduojančios egzonų sekos yra žinomos; 
• įvairių komercinių rinkinių, skirtų egzomo sekoskaitai, efektyvumas, 

skiriamoji geba labai skiriasi. Kartais nepavyksta sukurti adapterių, no-
rimoms sekoms tirti;

• ne visoms sekoms sekoskaita atliekama vienodai efektyviai. Ne visos 
sekos patikimai sulyginamos su referentine seka;

• neįvertina nekoduojančių sekų pokyčių – mirNr, promotorių, intro-
ninių sekų;
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• nenustatoma kartotinių DNr sekų skaičiaus įvairovė (KSSĮ), insercijos, 
delecijos.

Po pirmininės egzomo sekoskaitos duomenų analizės nustatoma apie 
20–50 tūkstančių koduojančios sekos pokyčių. Atlikus analizę pagal pasi-
rinktus pokyčių patogeniškumo kriterijus, galutinei analizei lieka 150–500 
galimai patogeninių sekos variantų. todėl patogeninių pokyčių nustatymui 
efektyviau tirti triadas. tokių patologinių būklių, kaip intelektinės negalios, 
diagnostikoje dažniausiai ieškoma de novo mutacijų – tiriamos šeimų tria-
dos. tokio tyrimo metu nustatoma iki 3 de novo mutacijų. Paskutiniame 
etape nustatytus patogeninius sekos pokyčius būtina patvirtinti nepriklauso-
mu metodu – dažniausiai taikoma tradicinė (Sengerio) sekoskaita. Siekiant 
neabejotinų sekos pokyčio patogeniškumo įrodymų, būtina atlikti sergančių 
asmenų kohortų ir funkcinius geno kandidato tyrimus. 

Pradėjus plačiau taikyti naujos kartos sekoskaitos tyrimus, mutacijų 
paieška baltymus koduojančiose sekose atliekama ir asmenims, turintiems 
intelektinę negalią. X chromosomos egzomo sekoskaitos tyrimų metu 
20 proc. vyriškos lyties asmenų, turinčių intelektinę negalią ir su X chromo-
soma siejamą paveldėjimo tipą, nustatytos ligos genetinės priežastys. 
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GENETINIAI TYRIMAI PAVELdIMų LIGų 
dIAGNOSTIkOJE

Genetinis tyrimas – tai DNr, rNr, chromosomų, baltymų ar medžiagų 
apykaitos produktų tyrimas, siekiant nustatyti pakitimą, kuris gali lemti tam 
tikrą paveldimą ligą ar padidėjusią riziką ja susirgti ateityje. 

taip pat genetiniai tyrimai atliekami norint identifikuoti asmenį, nustaty-
ti kilmę ar giminystės ryšį.

Genetinių tyrimų rezultatai yra ilgalaikiai, t. y. dažniausiai gyvenime ne-
kinta (chromosomų skaičiaus ar struktūros pokyčiai, genų mutacijos). Be to, 
skirtingai nei daugelis kitų tyrimų (bendraklinikinių, biocheminių), geneti-
nių tyrimų rezultatai dažnai susiję su artimais giminėmis (nustatyta mutacija 
gali būti perduota tiriamojo vaikams). todėl genetinių tyrimų rezultatai daž-
nai lemia kitų šeimos narių sveikatą.

Vertinant genetinių tyrimų rezultatus, reikalinga kompetencija ir specia-
listo žinios medicininės, klinikinės genetikos, genetinio konsultavimo, ge-
netinės laboratorinės diagnostikos srityse. Netinkamai pateiktas ar interpre-
tuotas genetinių tyrimų rezultatas pacientui gali pakenkti psichologiškai, gali 
būti priimtas klaidingas sprendimas.

Genetinis tyrimas turi būti atliekamas tik kartu su genetine konsultacija:
• prieš tyrimą. Šios konsultacijos metu tiriamajam suteikiama informa-

cija apie tyrimo paskirtį, galimus rezultatus, jų tikslumą, specifiškumą 
(tiriamasis pasirašo informuotą sutikimą);

• po tyrimų. Šios konsultacijos metu rezultatai interpretuojami genetinio 
konsultavimo aspektu (atsižvelgiant į klausimą, dėl kurio atlikti tyri-
mai).

3.1. GENETINIų TYRIMų TIPAI

Citogenetiniai tyrimai – tai tyrimai, kurių metu nustatomas kariotipas, 
t. y. chromosomų skaičius ir struktūra ląstelėje. tiriamos chromosomos. ty-
rimo tikslas – nustatyti chromosomų skaičiaus ir struktūros pokyčius. ruti-
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ninio kariotipo metu galima nustatyti chromosomų pokyčius, jeigu jie yra 
didesni nei 4 Mb (57 pav.).













 

A B 

57 pav. A kariograma: normalus moteriūra ląstelėje. tiriam. B kariograma: 
papildoma 21 chromosoma (21 chromosomos trisomija, Dauno sindromas) 

47,XX+21DNr, PGr produktai ir kDNr: ilgi fragmentai skaidomi iki 300–800 bp 
fragmentų







 

58 pav. Molekulinė kardiograma, nustatyta vektorinės lyginamosios hibridizacijos 
metodu

Molekuliniai citogenetiniai tyrimai – tai jungtiniai citogenetiniai ir mole-
kuliniai metodai, kurių metu galima nustatyti daug smulkesnius nei rutinio 
kariotipavimo skiriamoji geba chromosominius pokyčius. Du pagrindiniai 
metodai: fluorescentinė in situ hibridizacija (FISH) ir vektorinė lyginamoji 
genomo hibridizacija (vlGH) (58 pav.). Abu metodai pagrįsti DNr zondų 
hibridizacija prie tiriamosios DNr, kuriomis nustatomos chromosominės 
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mutacijos. FISH metodas taikomas mikrodelecijų, amplifikacijų, transloka-
cijų nustatymui. vlGH metodas, dar vadinamas molekuliniu kariotipavimu 
(58 pav.), leidžia nustatyti kiekybinius genomo pokyčius – delecijas, dupli-
kacijas, priedines chromosomas bei markerinių chromosomų kilmę. Šie me-
todai plačiai naudojami klinikinėje genetikoje (mikrodelecinių sindromų, 
intelektinės negalios, nevaisingumo, pasikartojančių persileidimų genetinei 
diagnostikai) ir onkologijoje (somatinių mutacijų – translokacijų, amplifika-
cijų, polisomijų ir kt. tyrimuose).

Biocheminiai genetiniai tyrimai. tiriamoji medžiaga – kraujas, šlapimas, 
likvoras, audinių biopsinė medžiaga. Šių tyrimų metu nustatomi aminorūgš-
čių, organinių rūgščių, glikozaminoglikanų ir kitų medžiagų kiekybiniai po-
kyčiai, tiriamas fermentų aktyvumas ir kt. tyrimų tikslas – paveldimų me-
džiagų apykaitos ligų diagnostika.

Molekuliniai genetiniai tyrimai. tiriama DNr, rNr – nustatomi DNr, 
rNr struktūros, raiškos pokyčiai, sekų įvairovė (polimorfizmai, reti varian-
tai). Klinikinėje genetikoje molekuliniai genetiniai tyrimai naudojami pavel-
dimų ligų diagnostikoje – patogeninių mutacijų nustatymui.

Diagnostikai atliekami molekuliniai genetiniai tyrimai skirstomi į dvi 
sąlygines grupes – tiesioginius tyrimus, kai tiriamos ligą lemiančių genų se-
kos, dažniausiai egzonai, siekiant nustatyti patogeninę mutaciją, ir netiesio-
ginius – t. y. chromosomos susekimas šeimoje (sankibos analizė). Pastarųjų 
atveju tiriami genetiniai žymenys – šalia geno ir geno intronuose esančios 
polimorfinės sekos – ir siekiama nustatyti, kuris iš žymenų paveldimas kartu 
su liga. Sankibos analizė atliekama, jeigu nežinoma patogeninė mutacija, ta-
čiau aiškus ligą lemiantis genas. Netiesioginiai tyrimai naudojami genetinėje 
diagnostikoje vis rečiau, nes daugeliui genetinių ligų jau yra žinomi kritiniai 
genai ir yra metodai pokyčiams juose nustatyti. todėl daugumos ligų geneti-
nė diagnostika atliekama tiesioginiais tyrimais.

3.2. MOLEkULINIAI GENETINIAI TYRIMAI kLINIkINĖJE 
GENETIkOJE

Molekuliniai genetiniai tyrimai klinikinėje genetikoje atliekami vis daž-
niau, ir indikacijos bei diagnostinės galimybės plečiasi kartu su moksliniais 
atradimais.

Ligos nešiotojų nustatymas – autosominio recesyvinio (Ar) ir su X chro-
mosoma susijusio recesyvinio (Xr) paveldimumo ligų atveju. remiantis viso 
genomo, egzomo sekvenavimo duomenimis, kiekvienas žmogus yra nuo 50 
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iki 100 recesyvinių ligų nešiotojas (Aa). ligos nešiotojo būklės tyrimas mo-
lekuliniais genetiniais tyrimais atliekamas, jeigu giminėje ar šeimoje yra ser-
gančių konkrečia Ar genetine liga. taip pat tikslinga tirti giminingas santuo-
kas po genetinės konsultacijos ir imbrydingo koeficiento apskaičiavimo ligų 
nešiotojo būklei nustatyti giminėje buvusioms ar populiacijai būdingoms 
dažniausioms ligoms. lietuvių giminingoje santuokoje tikslinga tirti sutuok-
tinius dėl cistinės fibrozės, spiralinės raumenų atrofijos, fenilketonurijos ir 
kitų monogeninių Ar ligų dažniausių mutacijų. Po atliktų genetinių tyrimų 
apskaičiuojama tikimybė tokioje santuokoje susilaukti sergančio vaiko.

Prenatalinė genetinė diagnostika – genetinių ligų diagnostika iki gimi-
mo. Genetiniai tyrimai atliekami tiriant vaisiaus DNr (išskirta iš choriono 
gaurelių 11–14 nėštumo savaitę, iš vaisiaus vandenų po amniocentezės po 
16 nėštumo savaitės arba iš vaisiaus kraujo po kordocentezės). Prenatalinė 
genetinė monogeninių ligų diagnostika atliekama, kai nustatyta rizika vai-
siui sirgti genetine liga (nustatyta, kad abu tėvai yra Ar ligos mutacijų ir 
žinomos patogeninės mutacijos nešiotojai, ar nustatyta, kad motina yra su X 
chromosoma susijusios ligos (Xr) nešiotoja). tokiu atveju vaisiui yra didelė 
rizika susirgti konkrečia liga. tyrimas atliekamas dėl ligų, kurios lemia sun-
kią protinę negalią, nesuderinamos su gyvybę ar diagnostika reikalinga gim-
dymo priežiūrai (hemofilija), ankstyvam gydymui (fenilketonurija). taip pat 
molekuliniai genetiniai tyrimai atliekami dažniausių chromosominių ligų – 
Dauno, Edvardso, Patau, ternerio ir Klainfelterio sindromų diagnostikai, kai 
nustatoma padidėjusi biocheminė, ultragarsinė ir amžiaus (tik Dauno sind-
romo atveju) rizika. Genetiniai tyrimai prenatalinei diagnostikai atliekami 
po invazinių procedūrų. tačiau atrandami nauji diagnostiniai metodai, ku-
riais nustatomi vaisiaus chromosomų skaičiaus ar net monogeninių ligų mu-
tacijos be invazijos: iš motinos kraujyje cirkuliuojančios vaisiaus DNr naujos 
kartos (next generation) ar meilinimo metodais. Skelbiami rezultatai leidžia 
manyti, kad jau artimiausioje ateityje dalis genetinių ligų bus diagnozuojama 
be amniocentezės, kordocentezės ar choriono gaurelių biopsijos.

Diagnostiniai genetiniai tyrimai – tyrimai atliekami norint nustatyti 
mutaciją, lemiančią įtariamą genetinę ligą, remiantis klinikiniais požymiais, 
instrumentinių, laboratorinių tyrimų rezultatais. Genetinių ligų diagnostikai 
mutacijos tiriamos konkrečiuose genuose, kurių sekos pokyčiai lemia atitin-
kamą ligą. tyrimų tikslas – nustatyti patogeninę mutaciją ir molekuliniais 
genetiniais tyrimo metodais patvirtinti klinikinę ligos diagnozę. Šie tyrimai 
atliekami dažniausiai ir sudaro didžiąją tyrimų dalį, atliekamų diagnostinėse 
molekulinės genetikos laboratorijose. 
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Ikisimptominiai (prognostiniai) genetiniai tyrimai – tyrimai atliekami 
norint nustatyti ligas, pasireiškiančias vyresniame amžiuje asmenims, ku-
riems nėra ligos požymių ar simptomų, bet jie turi sergančius artimus gimi-
naičius, taip pat norint nustatyti šeiminę ligos anamnezę. Vyresniame am-
žiuje pasireiškia kai kurios autonominio dominantinio (AD) paveldimumo 
ligos, taip pat keletas formų paveldimo polinkio sirgti vėžiu.

• Ikisimptominiai tyrimai atliekami norint nustatyti ligas, kurios, jei 
nustatoma patogeninė mutacija, gyvenimo eigoje pasireikš beveik 
neabejotinai (Hantingtono liga, šeiminė adenopolipozė, miotoninė 
distrofija).

• Prognostiniai tyrimai atliekami norint nustatyti ligas, kurios, jei nusta-
toma mutacija, labai padidina riziką asmeniui susirgti, tačiau asmuo 
gali ir nesusirgti (BrCA1 ir BrCA2 genų mutacijos – ankstyvas šeimi-
nis krūtų ir kiaušidžių vėžys, MlH1 ir MSH2 genų mutacijos – pavel-
dimas nepolipinis storosios žarnos vėžys).

Daugiaveiksnių ligų genetinė diagnostika – siekiama nustatyti, ar tiria-
majam padidėjęs polinkis sirgti tiriama daugiaveiksne liga. Daugiaveiksnes 
ligas lemia genetiniai ir aplinkos veiksniai. Šias ligas lemia dažniausiai kelios, 
keliolika ar net keliasdešimt genetinių sričių, tačiau jų skaičius nėra neribo-
tas, daugeliui genetinių ligų šiuo metu nustatyta tik dalis genetinių žymenų. 
Genetinių sričių veikimas suderintas ir suminis. Kiekvienos iš genetinių sri-
čių indėlis į kiekybinį fenotipo požymį nedidelis, todėl, tiriant genetinį po-
linkį sirgti daugiaveiksnėmis ligomis, dažniausiai tiriami genetinių žymenų 
kompleksai. Genetiniai žymenys dažnai yra populiacijai specifiniai. Naudo-
jant juos diagnostikai, būtina atlikti tyrimus sergančiųjų grupėje konkrečioje 
populiacijoje. Svarbu prisiminti, kad galutinis fenotipas susiformuoja sąvei-
kaujant genetiniams ir aplinkos veiksniams. todėl skaičiuojant genetinę rizi-
ką, būtina atsižvelgti į ligos dažnį tiriamojo asmens giminėje, populiacijoje, 
bei, pateikiant atsakymą, nurodyti didelės rizikos aplinkos veiksnius, kurių 
turi vengti tiriamas asmuo, jeigu jo genetinė rizika yra padidėjusi.

Visuotinis naujagimių tikrinimas (VNT) – daugelio VNt ligų diagnos-
tikai atliekami biocheminiai genetiniai tyrimai. VNt galima nustatyti iki 
40 ligų. Keleto ligų diagnostikai atliekami molekuliniai genetiniai tyrimai 
(cistinės fibrozės F508del mutacijos nustatymui). lietuvoje VNt biochemi-
niais tyrimo metodais nuo 1975 metų atliekamas fenilketonuriją ir nuo 1993 
metų – įgimtą hipotirozę nustatyti.

Onkologija, onkohematologija – molekuliniais genetiniais tyrimais atlie-
kama onkologinių ligų, nulemtų ne tik genetinių veiksnių, bet ir somatinių 
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mutacijų (leukemija, sarkomų, karcinomų) diagnostika, gydymo sekimas, po 
transplantacijos – chimerizmui stebėti.

Transplantologija – žmogaus leukocitų antigenų tyrimas, parenkant do-
norą recipientui, genotipuojant žmogaus leukocitų antigenų sistemą.

Populiaciniai genetiniai tyrimai – tiriami autosomų, mtDNr, Y chro-
mosomos genetiniai žymenys, gautus rezultatus naudojant žmogaus evoliu-
ciniam medžiui konstruoti, populiacijų migracijos kryptims tirti, populiacijų 
genetiniams ypatumams nustatyti.

3.3. TIRIAMOJI MEdŽIAGA GENETINIAMS TYRIMAMS: 
dNR, RNR, bALTYMAI

Molekuliniams genetiniams tyrimams paveldimų ligų diagnostikai gali 
būti naudojama DNr, išskirta iš bet kurios branduolį turinčios ląstelės. 
Kadangi visos ląstelės yra zigotos palikuonės, kiekvienoje to paties organizmo 
ląstelėje DNr yra tokia pati (išimtys – pavienės somatinės mutacijos bei 
lytinės ląstelės, kuriose yra haploidinis chromosomų rinkinys).

Dažniausiai paveldimų ligų diagnostiniams molekuliniams genetiniams 
tyrimams DNr išskiriama iš kraujo leukocitų. Didžiausias privalumas – 
minimaliai invazyvi procedūra, kraujyje (normoje) nėra mikroorganizmų, 
taigi, nebus pašalinės DNr priemaišų. Iš kraujo išskirta DNr, tinkamai 
laikant, ilgiausiai išlieka stabili. 

DNr šaltiniai molekuliniams genetiniams tyrimams:
1. Leukocitai
 Veninio kraujo leukocitai. Veninis kraujas paimamas į mėgintuvėlius 

su antikoaguliantu EDtA.
 kapiliarinio kraujo leukocitai sausuose ėminiuose (Guthrie korte-

lėse) – naujagimiams tikrinti, biologinei giminystei nustatyti. 
2. Prenatalinei diagnostikai (vaisiaus DNr turinčių audinių)
 Choriono gaurelių. Choriono gaurelių biopsija atliekama 11−14 nėš-

tumo savaitę invazinės procedūros metu.
 Amniocitų. Amniocentezė atliekama nuo 16 nėštumo savaitės, inva-

zinės procedūros metu.
 Vaisiaus kraujo. Kordocentezės metu iš virkštelės venos paimamas 

kraujas invazinės procedūros metu.
3. Preimplantacinei diagnostikai (atliekant ar planuojant in vitro apvai-

sinimą)
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 DNr išskiriama iš 1–2 ląstelių blastocistos po trijų mitozės dalijimųsi 
(8 ląstelių stadijoje) po trijų dienų po apvaisinimo.

 Iš polinio kūnelio prieš apvaisinimą.
4. burnos gleivinės ląstelių, seilių 
 retai naudojama genetiniams diagnostiniams tyrimams, dažniau – 

populiaciniams tyrimams, teisės medicinoje. Išskirtos DNr kiekis 
nėra didelis, mažiau stabili.

5. Iš navikinės medžiagos (iš parafino preparatų, natyvinės ar šaldytos 
medžiagos) 

ruošiant DNr tyrimui, ji turi būti išgryninta, turi būti pašalintos kitos 
organinės medžiagos – baltymai, lipidai, angliavandeniai, rNr. tik retais 
atvejais, pavyzdžiui, diagnostikai naudojant vieną ląstelę, pakanka apdoroji-
mo tam tikromis medžiagomis (pvz., šarmu), suardant ląstelės membranas ir 
nešalinant ląstelės struktūrų.

3.4. GENETINIų LIGų MOLEkULINĖ  
dIAGNOSTIkA

Paveldimų ligų diagnozės patvirtinimui siekiama nustatyti patogenines 
mutacijas molekuliniais genetiniais tyrimo metodais. Dažniausiai vienas iš 
tyrimo etapų yra polimerazės grandininė reakcija, po to – elektroforezė ir 
(ar) kiti metodai.

Kokia strategija parenkama molekulinei diagnostikai ir kokie metodai 
taikomi, priklauso nuo to, kas yra žinoma apie tiriamos ligos genetiką: pavel-
dėjimo tipą, geną ar genus, kurių mutacijos lemia tiriamą patologiją, infor-
macijos apie genų mutacijų dažnius, pobūdį ir įvairovę.

Visus diagnostinius molekulinius genetinius tyrimo metodus galima su-
skirstyti į tris grupes:

1. Žinomų mutacijų nustatymo metodus.
2. Nežinomų mutacijų paieškos metodus.
3. Sankibos analizę arba chromosomos susekimo šeimoje.

3.4.1. Žinomų mutacijų nustatymo metodai

Šiai grupei priskiriami metodai taikomi molekulinei genetinei diagnosti-
kai, kai molekulinė genetinė diagnostika pradedama nuo dažnos ar dažniau-
sios mutacijos nustatymo. tai taikoma toms genetinėms ligoms, kai konkrečią 
genetinę ligą lemia viena ar kelios labai dažnos mutacijos tam tikras mutacijų 
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pobūdis, pavyzdžiui, cistinės fibrozės F508del mutacija CFTR gene, fenilketo-
nurijos r408W mutacija PAH gene. tada nuo dažniausios mutacijos nustaty-
mo pradedamas molekulinis genetinis tyrimas ligos diagnozei patvirtinti.

3.4.1.1. Mažų delecijų (iškritų) ar insercijų (intarpų) nustatymas

Šis metodas taikomas, kai dažniausia ligos patogeninė mutacija – vieno 
ar kelių nukleotidų delecija ar insercija. Fragmento gausinimui PGr metodu 
parenkama pradmenų pora taip, kad apimtų galimos mutacijos vietą. Pagau-
sintas DNr fragmentas analizuojamas elektroforezės būdu (dažniausiai po-
liakrilamino gelyje arba kapiliarine elektroforeze). Pagal nustatytą fragmento 
ilgį sprendžiama, ar yra tiriamoji mutacija – jei yra delecija, mutavusio alelio 
PGr produktas bus trumpesnis, jei yra insercija – ilgesnis nei normalusis, 
nekutavęs alelis.

Pavyzdžiui, dažniausia cistinę fibrozę (CF) lemianti CFTR geno mutaci-
ja yra F508del. Baltymo lygmenyje – tai vienos aminorūgšties iškrita, DNr 
lygmenyje – iškrenta trys nukleotidų poros (c.1521_1523delCtt). F508del 
dažna CF sergantiems europiečiams. Šios mutacijos dažnis tarp sergančių 
europiečių yra ~70 proc. (varijuoja priklausomai nuo šalies dėl skirtingo ale-
lių dažnio), todėl apie 90 proc. CF pacientų F508del mutacija nustatoma bent 
viename aleliniame gene. 

F508del mutacija gali būti nustatyta PGr metodu, pagausinus fragmentą, 
apimantį mutacijos vietą. 










           

           

            





             



59 pav. Ctt tripleto iškrita (F508del) mutacija CFtr geno 10 egzone.

Normalioje sekoje fragmentas yra 98 np ilgio. 
Esant tiriamai mutacijai (delecijai), fragmentas yra trumpesnis nei 3 np 

(F508del alelis), t. y. 95 np, todėl elektroforezės metu poliakrilamido gelyje 
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migruoja greičiau negu normalus alelis ir nueina ilgesnį kelią. todėl galima 
nesunkiai vieną nuo kito atskirti visus tris galimus genotipus (60 pav.).

Jei genotipas heterozigotinis F508del mutacijos atžvilgiu, gelio takelyje 
matomi 4 fragmentai: du homoduplekai (98 ir 95 np ilgio) ir du heterodu-
pleksai tarp normalios ir mutavusios DNr grandinių.




         









 

60 pav. F508del (∆F508) mutacijos tyrimas. Kairėje pusėje – pradmenų tvirtinimosi 
ir mutacijos vietos. Dešinėje pusėje – elektroforegrama: pirmasis fragmentas 

yra normalus (98/98 np), antras – heterozigotinis F508del mutacijai (98/95 np), 
trečiasis – homozigotinis mutacijai (95/95 np)

3.4.1.2. didelių delecijų (iškritų) nustatymas

Dideles delecijas (vieno ar kelių geno egzonų ar viso geno iškritas) gali-
ma nustatyti parenkant PGr pradmenis taip, kad vienas ar abu pradmenys 
tvirtintųsi tiriamos delecijos vietoje. Jei nėra tiriamo fragmento, pradmenys 
neranda visame genome sau komplementarios sekos tvirtinimuisi ir frag-
mentas negausinamas. Šis metodas turi taikymo apribojimų: netinka hetero-
zigotiniams genotipams (PGr produktui gausinti bus panaudotas homologi-
nės chromosomos genas be delecijos, todėl taikomas tik homozigotiniams ar 
hemizigotiniams genotipams.

Metodas naudojamas didelėms delecijoms nustatyti lyties chromosomo-
se: X chromosomoje Diušeno raumenų distrofijos (DMD) diagnostikai, Y 
chromosomoje – mikrodelecijoms AZF (azoospermijos) srityse nustatyti ti-
riant vyrų nevaisingumo priežastis.

Sergantiesiems DMD, apie 60 proc. atvejų ligą lemia didelės delecijos 
distrofino gene, kai iškrinta vienas ar daugiau egzonų. Karštieji delecijų taš-
kai yra dvi distrofino geno dalys: 3–8 egzonai ir 44–60 egzonai (dažniausiai 
44–50 egzonai). Kiekvienam tiriamam egzonui pagausinti naudojama atski-
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ra pradmenų pora. Jei tiriamojoje DNr yra atitinkamas egzonas, PGr metu 
pagausinamas šios sekos fragmentas; jei yra tiriamos DNr dalies delecija, 
pradmenys tam fragmentui visame genome neranda komplementarios sekos 
ir fragmentas nepagausinamas; elektroforeogramoje toje vietoje, kur turėtų 
būti normalus PGr produktas, nieko nėra. 








 

61 pav. X chromosomoje Diušeno raumenų distrofijos (DMD) diagnostikai: egzonų 
delecijų tyrimas vyriškos lyties individams

MPlA metodas, taikomas DMD tyrimams, priskiriamas prie nežinomų 
mutacijų paieškos metodų. 






Z




 

Multiplex A: 
ZFY: 495 bp 

SRY: 472 bp 

sY254: 400 bp 
(AZFc) 

sY86: 320 bp 
(AZFa) 

sY127: 274 bp 
(AZFb) 

Multiplex B: 
ZFY: 495 bp 

SRY: 472 bp 

sY84: 326 bp 
(AZFa) 

sY134: 301 bp 
(AZFb) 

sY255: 126 bp 
(AZFc) 

62 pav. Y chromosomoje – mikrodelecijoms AZF (azoospermijos) srityse nustatyti, 
tiriant vyrų nevaisingumo priežastis

3.4.1.3. Trinukleotidinių pasikartojimų išsiplėtimo nustatymas

trinukleotidinių pasikartojimų išsiplėtimo mutacijos yra keletos neuro-
degeneracinių ligų priežastis. 
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Nustatant pasikartojimų skaičių, pradmenys tvirtinami prieš pasikarto-
jančią seką ir už jos. Fragmento ilgis priklauso nuo to, kiek pasikartojimų yra 
amplifikuotoje sekoje. ligų, kurioms būdingas nedidelis trinukleotidinių pa-
sikartojimų skaičiaus išsiplėtimas, diagnostikai naudojama PGr ir įvertina-
mas pagausinto PGr produkto ilgis. Jei ligą lemia labai išilgėjusios kartotinės 
sekos, diagnostikai taikomas Southern bloting metodas, radioaktyviu zondu 
hibridizuojant tiriamąją DNr, ar kitas hibridizacijos metodas su fluorescuo-
jančiomis žymėmis.

Viena iš neurodegeneracinių ligų, kuriai būdinga trinukleotidinių pasi-
kartojimų išsiplėtimo mutacija, yra Hantingtono liga. Ją lemia CAG trinukle-
otidinių pasikartojimų skaičiaus išsiplėtimai It-15 geno 1-ame egzone. Pa-
tologiniam aleliui būdingas pasikartojimų skaičius 40−120. PGr naudojami 
pradmenys, kurie jungiasi abipus išsiplėtimo vietos. Pagal PGr produkto ilgį 
apskaičiuojamas pasikartojimų skaičius. PGr produkto ilgį galima įvertinti, 
vykdant fragmentų elektroforezę poliakrilamido gelyje, ar kapiliarinę elekt-
roforezę (63 pav.).
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63 pav. HD geno 1-ojo egzono, pagausinto PGr būdu, elektroforegrama PPA gelyje 
ir kapiliarinė elekrtoforezė. Kiekvieno tirto mėginio CAG pasikartojimų skaičius 

nurodytas virš fragmento 
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64 pav. lūžiosios X sindromo FMr1 geno mutacija: CGG tripletų nustatymas:  
a) trumpų DNr fragmentų elektroforezė; b) ilgų DNr fragmentų elektroforezė

3.4.1.4. Metodai vieno nukleotido pakaitoms nustatyti

taikant aukščiau aprašytus tyrimo metodus, nustatomos iškritos, intarpai, 
sekų išsiplėtimai, tačiau dažniausios patogeninės mutacijos – vieno nukleotido 
pakaitos. Šio pobūdžio mutacijoms nustatyti taikoma daugybė metodų. 

1) Skaidymas restrikcijos endonukleazėmis
restrikcijos endonukleazės (restriktazės) yra mikroorganizmų fermen-

tai, kurie atpažįsta specifinę DNr seką (dažniausiai 2–8 np ilgio) ir kerpa 
dvigrandę DNr. 






 

65 pav. restrikcijos endonukleazės – biologinės nukleorūgščių „žirklės“

Skaidymas restrikcijos endonukleazėmis plačiai naudojamas vieno nu-
kleotido pakaitoms nustatyti. tačiau galima identifikuoti ir mažas insercijas 
bei delecijas. 

Šiam metodui pagausinamas DNr sekos fragmentas, apimantis mutaci-
jos vietą, ir PGr produktas inkubuojamas su atitinkama restrikcijos endo-
nukleaze.
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restrikcijos endonukleazę galima parinkti tokią, kuri kirps tik mutantinę 
seką, normalios nekirps, vadinasi, mutacija sukuria kirpimo vietą. restrik-
tazę galima parinkti tokią, kuri kirps tik normalią seka, mutantinės nekirps, 
vadinasi, mutacija panaikina kirpimo vietą.

restrikcijos produktas analizuojamas po gelio ar kapiliarinės elektrofore-
zės. Jei restriktazė rado savo atpažinimo seką, PrG produktas karpomas, jei 
nerado – elektroforeogramoje matomas neskaidytas PGr produktas.

Pavyzdžiui, fenilketonurijos molekulinė diagnostika lietuvoje pradeda-
ma nuo dažniausios šią ligą lemiančios mutacijos nustatymo PAH gene – 
r408W mutacijos. PGr metodu pagausinamas 12 egzonas ir inkubuojama 
su restrikcijos endonukleaze Eco130I (StyI). restriktazės atpažinimo seka
 5’…C↓CttGG… 3’
 3’ …GGAACC↑…5’

Mutacija sukuria kirpimo vietą šiam fermentui. Jeigu r408W mutacijos 
nėra, PGr produktas neskaidomas (248 np ilgio), jeigu yra r408W muta-
cija – PGr produktas suskaidomas į du fragmentus: 150 np ir 98 np ilgio 
(66 pav.).











 

66 pav. restrikcijos produkto elektroforeograma. 1-as takelis – neskaidytas PGr 
produktas, 2-as ir 3-ias takeliai – vieno alelinio geno PGr produktas suskaidytas, 

kito – ne (heterozigotinis genotipas r408W mutacijos PAH gene atžvilgiu),  
4-as takelis – suskaidytas visas PGr produktas (homazigotinis genotipas r408W 

mutacijos PAH gene atžvilgiu)
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2) Aleliui (arba sekai) specifinių oligonukleotidų (ASO) metodai
ASO plačiai taikomi žinomų mutacijų nustatymui, kuriami rinkiniai pa-

prastos ir sudėtinės PrG principu (amplifikacijai į vieną mėgintuvėlį įdeda-
mos kelios pradmenų poros ir vienu metu gausinami keli fragmentai). Šis 
metodas patogus vieno nukleotido pakaitai nustatyti, rečiau – mažai delecijai 
ar insercijai nustatyti.

ASO metodai:
• ASO amplifikacija
• ASO hibridizacija
• Oligonuleotidų ligacijos analizė
ASO amplifikacijos metodo principas: 
Pradmenys sukuriami taip, kad vienas pradmuo tvirtintųsi prie pakaitos 

vietos (paskutinis pradmens nukleotidas 3’ gale). Jei paskutinis nukleotidas 
nekomplementarus, Taq polimerazė negali jungtis ir pradmuo nepratęsia-
mas, todėl fragmentas negausinamas ir nėra PGr produkto. 

Viena iš ASO amplifikacijos modifikacijų yra ARMS – amplifikacijai re-
zistentiškų mutacijų sistema. 

Sukuriami du pradmenys tiesioginei DNr sekai (F) – vienas pradmuo 
normaliai (nepakitusiai) sekai gausinti, kitas pradmuo − mutantinei sekai 
gausinti. Pradmuo atvirkštinei sekai (r) toks pat abiem atvejais. Amplifikaci-
ja vyksta skirtinguose mėgintuvėliuose: į vieną mėgintuvėlį dedami pradme-
nys normaliai sekai, į kitą – mutantinei sekai gausinti. Jeigu tiriamoje DNr 
nėra mutacijos, PGr produktas bus tik tame mėgintuvėlyje, kur buvo prad-
menys normaliai sekai, kitame mėgintuvėlyje PrG produkto nebus (prad-
menys neranda taikinio sekos). Jei tiriamoje DNr mutacija yra abiejuose 
aleliniuose genuose, PGr produktas bus tame mėgintuvėlyje, kur buvo prad-
menys mutantinei sekai. Jei tiriamojo genotipas heterozigotinis, pradmenys 
ir mutantiniam, ir normaliam aleliui ras komplimentarią seką, todėl PGr 
produktas bus abiejuose mėgintuvėliuose. 

Viename mėgintuvėlyje galima atlikti ArMS kelioms mutacijoms. reko-
menduojama pridėti pradmenis genetinei sričiai, nesusijusiai su tiriamu genu 
gausinti. tai vidinė kontrolė, rodanti, kad PGr vyko ir specifinio fragmento 
nėra ne dėl techninių priežasčių. Vienas iš ArMS pritaikymų: 12 dažniausių 
Europoje CFtr mutacijų nustatymo rinkinys (67 pav.).
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67 pav. Kiekvienam tiriamajam atliekamos dvi PGr reakcijos su skirtingais ASO 
pradmenimis CFtr mutantinei sekai (ASO pradmuo 3’ gale jungiasi prie mutantinio 
nukleotido ir yra gausinamas atitinkamo ilgio fragmentas) bei F508del mutacijai – ir 

mutantinei, ir normaliai. 
1-as tiriamasis neturi nė vienos iš tiriamų mutacijų, antrame mėgintuvėlyje PGr 
produktas yra normaliai sekai F508del atžvilgiu. 2-as tiriamojo CFtr genotipas 

yra sudėtinis heterozigotinis [W1282X]+[r553X]. 3-ias tiriamojo CFtr genotipas 
yra sudėtinis heterozigotinis [F508del]+[W1282X]. Vidinei PGr kontrolei naudoti 

pradmenys ApoB ir OtC genų fragmentams gausinti 

ASO hibridizacija 
Šiam metodui vietoje pradmenų sintetinami specifiniai zondai, kurie 

tvirtinami prie hibridizacijos plokštelės (stiklo, silicio, metalo ar kt.) ar yra 
tirpale. PGr metodu pagausinamos atitinkamos sekos ir hibridizuojamas 
PGr produktas su zondais. Jei pagausinta seka (jos fragmentas) komplimen-
tarus zondui, vyksta hibridizacijos reakcija, susidarę junginiai fluorescuoja. 
remiantis šiuo metodu, kuriami hibidizacijos genetiniai lustai su zondais 
nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių vieno nukleotido polimorfizmo (VNP) 
žymenų tyrimui vienoje plokštelėje. 

Oligonuleotidų ligacijos analizė (OLA)
OlA vykdoma dviem etapais: PGr amplifikavicija ir ligacijos reakcija. 

PGr kuriami du pradmenys: normaliai ir mutantinei sekai 3’ pradmens gale 
(ASO). Pradmenys parenkami taip, kad skirtingų alelių produktai būtų skir-
tingo ilgio.
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Antroji reakcija: ligacijos reakcija. Naudojamas bendras pradmuo, žymė-
tas fluoroforu (FAM, tEt, HEX), kuris tvirtinasi iš karto po ASO pradmens. 
Fermentas DNr ligazė sujungia kovalentine jungtimi du oligonukleotidus 
(specifinį ir bendrą) tik tuomet, kai abu jie yra tiksliai hibridizavęsi prie ti-
riamosios DNr sekos. 









 



68 pav. OlA hibridizacijos schema. Pirmasis pradmuo yra aleliui specifinis, 
antrasis – bendras, žymėtas fluorofortu

OlA analizei naudojami analizatoriai. OlA nukleotidai taip sukonst-
ruojami, kad būtų galima atskirti kiekvieną tiriamą mutaciją ir jos normalų 
varian tą pagal dydį ir fluoroforo spalvą (pvz., komerciniame OlA rinkinyje, 
kuriuo galima nustatyti 32 CF mutacijas, naudojami trys skirtingi fluorofo-
rai) (žr. cistinės fibrozės diagnostiką).

Jei tiriamas fragmentas yra homozigotinis, elektroforegramoje yra vienas 
atitinkamo ilgio (ilgio, atitinkančio konkretų alelį) fragmentas (69 pav. nor-
ma I507del mutacijai). Jei genotipas heterozigotinis, elektroforegramoje yra 
du aleliai – pirmasis norma F508del mutacijai, antrasis su F508del mutacija. 





            



 

69 pav. OlA metodu tirtos I507del ir F508del mutacijos. I507del mutacijai norma, 
F508del mutacijai heterozigota, t. y. du skirtingo ilgio fragmentai
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Tikrojo laiko PGR
tikrojo laiko PGr – tai kiekybinė reakcija, kurios metu gausinamas frag-

mentas ir tuo pat metu vertinamas PGr produkto kiekis. tai dar vienas žino-
mų mutacijų nustatymo metodas. 












 

71 pav. KrAS geno mutacijų tyrimas realaus laiko PrG metodu

DNr kiekiui nustatyti naudojami fluorescentiniai žymenys, kurie įter-
piami į DNr molekulę (kuo daugiau DNr fragmentų, tuo daugiau jungiasi 
žymenų ir intensyvesnė fluorescencija), arba DNr zondai, kurie jungiasi prie 
gausinamos DNr molekulės (kai amplifikacijos metu gausinamas fragmen-



135

III skyrius. GenetInIaI tyrImaI paveldImų lIGų dIaGnostIkoje

tas pasiekia tam tikrą ilgį, zondas atsiskiria ir fluorescuoja. Kuo daugiau PGr 
produkto, tuo intensyvesnė fluorescencija). 

tikrojo laiko PGr plačiai naudojama infekcinių ligų diagnostikos, genų 
dozės tyrimų, genų raiškos tyrimų srityse. Genų raiškos tyrimai taikomi pa-
tologinėms mutacijoms patvirtinti, farmakogenetikos, onkologijos srityse 
tiriant ląstelių atsaką į chemoterapiją. 

3.4.2. Nežinomų mutacijų nustatymo metodai

Daugelio monogeninių ligų atvejų patogeninė mutacija gali būti bet ku-
rioje geno vietoje, neišskiriamos dažnos mutacijos. Jeigu nėra dažnos mu-
tacijos ar jei nenustatoma dažniausia mutacija konkrečiame gene, kuri būtų 
patogeninė, tuomet taikomi metodai, kuriais remiantis, ieškoma pakitimų. 
tokiu atveju mutacijų paieška trunka ilgiau. Nežinomų mutacijų paieška 
atliekama (dažnai) keliais etapais. Dažnai vieno testo nepakanka mutacijai 
identifikuoti. Viena iš tyrimo strategijų – nustatyti, kuriame geno fragmente 
yra pakitimas, vėliau kitais metodais nustatyti, koks tai pakitimas, t. y. iden-
tifikuoti mutaciją.

Pavyzdžiui, dažniausia cistinę fibrozę lemianti mutacija CFtr gene yra 
F508del, nuo kurios nustatymo pradedama diagnostika. Jei mutacija nenu-
statoma ar nustatoma tik viename aleliniame gene (be šios mutacijos, CFtr 
gene žinoma apie 1 000 patogeninių CF mutacijų, dalis jų yra labai retos ar 
net pavienės, nustatomos tik vienos šeimos nariams), diagnozei patvirtinti 
galima naudoti kitus metodus, kurių rezultatai parodo, kurioje geno dalyje 
yra pakitimų (paprastai lyginant su normaliu geno aleliu), o šie pakitimai 
identifikuojami nustatant tiesioginę pakitusio fragmento seką. 

Jei ligos, kurios paveldimumas autosominis recesyvinis, mutacija yra reta 
ar jei liga paveldima dominantiškai, didelė tikimybė, kad tiriamojo geno-
tipas bus heterozigotinis retos mutacijos atžvilgiu (atitinkamo geno atžvil-
giu – sudėtinis heterozigotinis genotipas, t. y. dvi skirtingos mutacijos). Jeigu 
genotipas heterozigotinis, be homodupleksų (t. y. visiškai komplementarių 
fragmentų) formuojasi ir heterodupleksai (denatūravus ir lėtai atšaldžius 
PGr produktą). Pastarųjų judrumas elektriniame lauke skiriasi nuo homo-
dupleksų dėl erdvinio išsidėstymo ypatumų, taip pat nekomplementarios 
azotą turinčios bazės heterodupleksuose yra jautrios veikimui cheminėmis 
medžiagomis arba fermentais.

todėl sukurta keletas metodu, leidžiančių identifikuoti heterozigotinį 
alelį.
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3.4.2.1. Viengrandės dNR konfirmacijos polimorfizmo metodas

Metodas pagrįstas viengrandės DNr molekulės savybe formuoti antri-
nes struktūras, palaikomas vandenilinių jungčių tarp komplementarių azotą 
turinčių bazių. Identiškos sekos erdvinis išsidėstymas yra toks pat ar labai 
panašus. Jei seka skiriasi nors vienu nukleotidu, skirsis ir jos erdvinis išsidės-
tymas. Kadangi DNr judrumas elektriniu lauku priklauso ne tik nuo frag-
mento ilgio, bet ir nuo erdvinio išsidėstymo, besiskiriantys fragmentai judės 
skirtingu greičiu. 









         

      

         
          
        




 






72 pav. Viengrandės DNr konfirmacijos polimorfizmo tyrimo metodo schema ir 
elektroforegrama. Homozigotinių fragmentų formavimosi principas: dvigrandžiai 

fragmentai denatūruojami. Susidaro dviejų tipų viengrandžiai. renatūruojantis 
kiekvienas iš jų įgyja savitą erdvinį išsidėstymą ir juda elektrofotetiniu lauku du 

fragmentai. Heterozigotinių fragmentų formavimosi principas: po denatūravimo 
antrines struktūras formuoja ne du, o keturi tarpusavyje besiskiriantys DNr 

fragmentai, kurių erdvinis išsidėstymas ir judrumas elektroforetiniu lauku skiriasi. 
todėl elektroforegramoje matomi keturi ruoželiai
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PGr metodu gausinamas DNr fragmentas iki 200 bp ilgio, PGr produk-
tai denatūruojami, greitai atšaldomi ir frakcionuojami poliakrilamido gelio 
elektroforeze. Viengrandės nukleorūgštys formuoja tirpale antrines struktū-
ras. Antrinė struktūra priklauso nuo bazių sudėties ir ją gali pakeisti vieno 
nukleotido pakaita, todėl elekrtoforegramoje homozigotiniai fragmentai for-
muoja du ruožus (du viengrandžiai fragmentai), o heterozigotiniai – keturis 
(keturi viengrandžiai fragmentai) (72 pav.).

Metodas turi trūkumų: gali būti naudojami trumpi fragmentai, nukleoti-
dų pakaitų nustatymo jautrumas – 70 proc.

3.4.2.2. heterodupleksų analizės metodas

PGr metu gausinami fragmentai komplementarumo principu, todėl sin-
tetinamos visiškai komplementarios sekos matricinei DNr. Jeigu abi ampli-
fikuojamos homologinės sekos yra indentiškos (homozigotinės), tai ir pagau-
sintas PGr produktas nuo abiejų sekų bus toks pats, t. y. bus vienos rūšies ho-
moduplekai. Jei matricinė DNr yra heterozigotinė amplifikuojamo fragmento 
atžvilgiu, PGr metu susidaro du besiskiriantys homodupleksai. Jei tame pačia-
me tirpale yra dvejopi homodupleksai, po denatūracijos dalis sekų renatūruo-
jasi kaip homodupleksai, dalis – kaip heterodupleksai. Elektroforezės nedena-
tūruojančiuose poliakrilamido ar kituose (HydrolinktM, MDEtM) geliuose 
homodupleksai ir heterodupleksai juda skirtingu greičiu (heterodupleksai juda 
lėčiau, nes jų erdvinis išsidėstymas sudėtingesnis). Elektroforetinis vaizdas pri-
klauso nuo mutacijos pobūdžio: jei yra maža delecija ar insercija, matomi ke-
turi fragmentai, jei nukleotido pakaita – du arba trys (73 pav.). 


           



 

73 pav. Heterodupleksų analizės elektroforegrama. 3, 6, 7 ir 8 takeliuose susiformavę 
skirtingi heterodupleksai 
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74 pav. Homodupleksų ir heterodupleksų susidarymo schema

Šiuo metodu galima analizuoti fragmentus iki 600 np, tačiau optimalu 
apie 200 np ilgio PGr produktai. trūkumai: neilgi fragmentai, jautrumas – 
apie 80 proc. taškinių mutacijų (jautresnis delecijų ir insercijų nustatymui). 

3.4.2.3. Elektroforezė denatūruojančiame gradientiniame arba 
temperatūros gradientiniame gelyje

Šie metodai pagrįsti dviem heterozigotinių fragmentų savybėmis: pirma – 
heterozigotiniai fragmentai formuoja homodupleksus ir heterodupleksus; ant-
ra – kiekviena seka, priklausomai nuo nukleotidų sudėties, turi savo denatūraci-
jos tašką (tam tiktoje temperatūroje ar denatūruojančių medžiagų koncentraci-
joje nutraukiamos vandenilinės jungtys, palaikančios dvigrandę DNr struktūrą. 

Elektroforezės denatūruojančiame gradientiniame gelyje (EDGG) (angl. de-
naturing gradient gel electrophoresis, DGGE) metodu galima atskirti DNr mo-
lekules, besiskiriančias viena nukleotidų pora. Molekulių atsiskyrimas pagrįs-
tas DNr lydymosi denatūruojančiuose tirpaluose savybėmis. Didinant tirpalo 
temperatūrą arba denatūruojančių medžiagų koncentraciją, DNr molekulės 
lydosi diskrečiais fragmentais (domenais). lydymosi domenai yra nuo 25 iki 
kelių šimtų nukleotidų porų ilgio ir kiekvienas lydosi tam tikroje temperatūro-
je, kuri labai priklauso nuo nukleotidų sekos. DNr molekulių, besiskiriančių 
viena nukleotidų pora, lydymosi temperatūra gali skirtis 1,5 °C.

DNr fragmentai juda elektriniame lauke poliakrilamido gelyje, kuriame 
yra linijinis denatūruojančiųjų medžiagų (dažniausiai šlapalo ir formami-
do) koncentracijos gradientas. DNr fragmentui pasiekus denatūruojančiųjų 
medžiagų koncentraciją, kai lydosi žemiausią lydymosi temperatūrą turintis 
domenas, pakinta molekulės erdvinis išsidėstymas dėl suardytų vandenilinių 
jungčių, todėl molekulės judrumas poliakrilamido gelyje yra mažesnis. 

Parinkus tinkamą denatūruojančiųjų medžiagų gradientą ir sistemos 
temperatūrą, DNr fragmentai, besiskiriantys viena nukleotidų pora, prade-
da lydytis skirtingame gelio aukštyje ir dėl to atsiskiria (elektriniame lauke 
nueina skirtingus atstumus). 
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Siekiant padidinti analizuojamų lydymosi domenų skaičių, prie vieno 
iš pradmenų prijungiama apie 40 bp GC seka (GC-uodega) − taip po PGr 
reak cijos gaunamas fragmentas, turintis papildomą lydymosi domeną, kuris 
neleidžia fragmentams visiškai išsiskirti elektroforezės metu. Su GC-uodego-
mis nustatoma kur kas daugiau mutacijų.

Gali būti tiriamas fragmentas iki 1 000 bp. Nukleotidų pakaitų nustatymo 
jautrumas – iki 99 proc. Elektroforezės trukmė – 7,5−10 val., priklausomai 
nuo fragmento ilgio.

EDGG rezultatų interpretavimas pagrįstas tuo, kad konkrečiam DNr frag-
mentui būdingas tam tikras denatūracijos taškas. 

DNR homodupleksų susidarymas
DNr homodupleksai susidaro: 
a) DNr nukleotidų seka nepakitusi, homozigota ([N]+[N]);
b) DNr nukleotodų seka pakitusi, homozigota ([Mut]+[Mut]).
EDGG elektroforegramoje galima atskirti [Mut]+[Mut] genotipo DNr 

fragmentus nuo [N]+[N], kai greta yra keli DNr fragmentai ir kontrolinis 
[N]+[N] genotipo DNr bandinys.

DNR heterodupleksų susidarymas
DNr heterodulpeksai susidaro, kai heterozigotinės būklės DNr nukleoti-

dų seka pakitusi [Mut]+[N] ar yra dvi skirtingos mutacijos ([Mut1]+[Mut2]) 
vienoje pagausintoje DNr atkarpoje. Fragmentai [Mut1]+[Mut2] ir 
[Mut]+[N] skirtingai juda elektroforeziniu lauku ir juos galima atskirti (bū-
tina kontrolė).







 

 

Mutacija Norma 

75 pav. Elektroforezės denatūruojančiame gradientiniame gelyje analizės rezultatai. 
Homozigotų mutacijai ir homozigotų normai denatūracijos taškai skiriasi. 

Heterozigotiniai fragmentai formuoja keturis ruožus
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76 pav. PAH geno 1-13 egzonų elektroforegrama po elektroforezės 
denatūruojančiame gradientiniame gelyje

3.4.2.3. denatūruojanti didelio našumo skysčių  
chromatografija

IP-rP-HPlC nustato skirtumą tarp homodupleksų / heterodupleksų 
(neteisingas susiporavimas). tyrimo principas: DNr sąveika su hidrofobiniu 
kolonėlės paviršiumi.

Heterodupleksų denatūracija yra ankstesnė nei homodupleksų (silpnesnė 
sąveika), didėjant temperatūrai greičiauatsidalina nuo kolonėlės paviršiaus. 
Atsidalinusi DNr fiksuojama UV absorbcijos. Medodo privalumas yra labai 
didelis jautrumas: mutacijų nustatymo dažnis artimas 100 proc. 

Vienos poros klaidingo susiporavimo nustatymas 150–500 np ilgio frag-
mentams (iki 1 500 np) 

Metodas naudojamas žinomų ir nežinomų mutacijų / VNP nustatymui – 
didelis jautrumas ir specifiškumas. 
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77 pav. Denatūruojančios didelio našumo skysčių chromatografijos schema
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3.4.2.4. klaidingo susiporavimo cheminis skaidymas

Formuojantis heterodupleksams toje vietoje, kur normali seka jungiasi 
komplementariai su pakitusia, mutacijos vietoje azotą turinčios bazės nesu-
daro vandenilinių jungčių su normalios sekos nukleotido baze. Šiuos nesu-
jungtus nukleotidus atpažįsta ir skaido tam tikros medžiagos (pvz., piperidi-
nas arba osmio tetraoksidas). Analizuojant produktą po skaidymo, galima 
nustatyti heterozigotinius fragmentus ir naudoti kaip nežinomų mutacijų 
nustatymo metodą. 

PGr metodu pagausinama tiriamoji ir kontrolinė (visada naudojama 
nepakitusi) DNr. PGr produktai denatūruojami (terminė denaturacija), po 
to sudaromos palankios sąlygos susidaryti heterodupleksams, lėtai renatū-
ruojant DNr fragmentus (palaipsniui mažinant temperatūrą). tose vietose, 
kuriose nukleotidai nesudaro vandenilinių jungčių, atitinkamos medžiagos 
nutraukia kovalentines jungtis. 

Klaidingo susiporavimo cheminiu skaidymu nustatyti nesusiporavę nu-
kleotidai heterodupleksuose yra modifikuojami cheminiais agentais. Che-
miniu skaidymu galima nustatyti nesusiporavusius timinus ir citozinus. Hi-
droksilaminas reaguoja su nesuporuotomis citozino liekanomis, o kalio per-
manganatas arba osmio tetraoksidas – su nesuporuotomis timino liekanomis. 
DNr:DNr arba DNr:rNr heterodupleksai cheminės modifikacijos vietose 
sukarpomi piperidinu ir analizuojma elektroforezės būdu (elektroforeze de-
natūruojančiame gradientiniame gelyje arba kapiliarine elektroforeze).

Gali būti analizuojami DNr fragmentai iki 2 kb dydžio.
Galima nustatyti beveik 100 proc. galimų pakaitų. 
tačiau tyrimas gana sudėtingas, naudojamos toksiškos ir kancerogeninės 

cheminės medžiagos, pvz., osmio tetraoksidas (nors jis gali būti pakeistas 
kalio permanganatu).

3.4.2.5. baltymo sutrumpėjimo testas

Baltymų sutrumpėjimo testas – tai tyrimo metodas, skirtas nustatyti non-
sens mutacijoms. Ankstyvas baigmės kodonas susiformuoja dėl: 

• nukleotido pakaitos, kai aminorūgštį kodavęs tripletas pakinta į baig-
mės kodoną, 

• skaitymo rėmelio poslinkio mutacijos, dėl kurios susiformuoja nauja ami-
norūgščių seka, paprastai po kelių kodonų formuojasi baigmės kolonas, 

• rNr sukirpimo vietų ar beprasmės (nonsens) mutacijos, kuri sukuria 
priešlaikinį baigmės kodoną. 
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Šis metodas taikytinas Diušeno raumenų distrofijos, šeiminės adeno-
matozinės polipozės arba auglių supresorių (BRCA1, BRCA2 ir APC genų) 
tyrimui, kai apie 90−95 proc. mutacijų yra ankstyvo baigmės kodono susi-
formavimo mutacijos. Metodas leidžia apytiksliai nustatyti mutacijos vietą.

Baltymų sutrumpėjimo testui PGr naudojama transkripcijos ir translia-
cijos in vitro sistema: amplifikuojama DNr ar kDNr nuo irNr. Prie PGr 
pradmens 5’ gale prijungiama t7 promotoriaus seka, 3–6 bp tarpinė seka, eu-
kariotų transliacijos iniciacijos seka (Kozak seka) ir iniciacijos kodonas AtG.

t7 promotoriaus seka  tarpinė seka  Kozak seka  iniciacijos kodonas
tAAtACGACtCACtAtAGG AACAG CCACC AtG......... (genui specifinė seka)

PGr produktai kaip matricos naudojami transkripcijos-transliacijos re-
akcijai. transliacijos produktų dydis analizuojamas gelių elektroforeze. Dėl 
taškinių arba rėmelio poslinkio mutacijų susidaro ankstyvas baigmės kodo-
nas ir transliacijos metu sintetinamas trumpesnis baltymas. Sutrumpėjęs bal-
tymas nustatomas natrio dodecil sulfato- poliakrilamido gelio elektroforezės 
(SDS-PAGE) būdu.

Gali būti tiriami 4−5 kb ilgio fragmentai. Specifiškai nustatomos tik mu-
tacijos, lemiančios transliuojamo baltymo sutrumpėjimą. 

trūkumai: sudėtinga technologija.

3.4.2.6. Sudėtinė amplifikuojamų zondų hibridizacija

Sudėtinė amplifikuojamų zondų hibridizacija (MAPH; angl. multiplex 
amplifiable probe hybridization) yra metodas, leidžiantis nustatyti ir palyginti 
DNr fragmentų (dažniausiai genų) kopijų kiekį (genų dozę). tai pusiau kie-
kybinis tyrimo metodas. Paciento genominė DNr užnešama ant filtro ir hib-
ridizuojama su zondais, kurių kiekvienas yra specifiškas tam tikrai genomo 
daliai, kurios dozė tiriama. Po hibridizacijos filtras dedamas į PGr reakcijos 
mišinį su viena pradmenų pora, kuri jungiasi su seka, esančia kiekvieno zon-
do gale. Vienas pradmuo žymimas fluorescuojančiu dažu ir po gausinimo 
produktas analizuojamas genetiniu analizatoriumi. Zondai kuriami taip, kad 
tiriamus fragmentus (pvz., geno egzonus) būtų galima atskirti pagal PGr 
produkto ilgį ir kiekybiškai įvertinti pagal piko plotą genetinio analizatoriaus 
kompiuterine programa arba pagal fragmento intensyvumą gelyje. Kadangi 
visi zondai yra gausinami naudojant tą pačią pradmenų porą, yra išvengiama 
sudėtinės PGr netolygaus gausinimo problemos.
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3.4.2.7. Sudėtinė liguojamų zondų amplifikacija

Sudėtinė liguojamų zondų amplifikacija (MlPA; angl. multiplex ligata-
ble probe amplification) kaip ir MAPH naudojama kiekybinei analizei, ta-
čiau tiriamoji DNr hibridizuojama ant ne filtro, o tirpale, kuriame yra zon-
dų mišys. Kiekvieną zondą sudaro dvi dalys: specifinė seka taikiniui (20−30 
nukleotidų ilgio), sujungta su universaliu pradmeniu, ir kita dalis specifinė 
taikiniui (25−43 nukleotidų) ir universaliam pradmeniui. tarp šių dalių yra 
skirtingo ilgio seka (19–370 nukleotidų), tam, kad zondai būtų skirtingo il-
gio. Abi zondo dalys sudaromos taip, kad zondų taikiniui specifinės sekos 
jungiasi prie tiriamos DNr vienas šalia kito, ir tuomet jie sujungiami naudo-
jant fermentą ligazę. taip susidaro ištisas zondas, kurio kraštuose yra univer-
salių pradmenų jungimosi sekos. Po ligacijos reakcijos zondai yra gausinami 
PGr. Nesusijungusios zondo dalys nesigausina, todėl zondo dalių pertek-
liaus atplauti nereikia. Optimaliomis sąlygomis pagausintų liguotų zondų 
kiekis tiesiogiai proporcingas taikinio kopijų skaičiui, todėl santykiniai pikų 
aukščiai atitiks fragnemto pradinį kiekį (geno dozę).




          

         




1. Denatūracija ir hibridizacija 

2. Ligavimas 

3. PGR su universaliais 

4. Fragmentų analizė 
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1. Denatūracija ir hibridizacija 

2. Ligavimas 

3. PGR su universaliais 

4. Fragmentų analizė 

78 pav. MPlA metodas 13, 18, 21 ir lyties chromosomų skaičiaus tyrimui. 
Kapiliarinės elektroforezės elektroforegrama. Pagal atitinkamų pikų aukštį ir jų 

tarpusavio santykį nustatomas tiriamų chromosomų skaičius

3.4.2.8. Sekoskaita

Genetinių ligų diagnostikai plačiausiai taikoma Sangerio sekoskaitos me-
todas (žr. 2.3 skyrių). Naujos kartos sekoskaitos metodai, ypač egzodo sekos-
kaita, taikininė specifinių genų sekoskaita, vis plačiau taikoma genetinių ligų 
diagnostikoje. Pagrindinis ribojimas plačiau taikyti diagnostikoje – tyrimo 
kaina.

dNR sekoskaitos Sangerio metodu rezultatų interpretavimas 
tiesioginio nukleotidų sekos nustatymo rezultatai interpretuojami ly-

ginant nustatytą DNr fragmento nukleotidų seką su normalia tokio DNr 
frag mento nukleotidų seka. Pirminį sekos nustatymą atlieka kompiuterinė 
prog rama. Vienas pikas kompiuterinės programos vertinamas kaip atitin-
kamas nukleotidas, o dvigubas pikas – kaip neatpažįstamas (N nukleoti-
das DNr sekoje). Sekoskaitos rezultatai vertinami pagal referentinę seką 
(79 pav.).
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Visi pikai esti viengubi, kai: 
a) analizuojama nukleotidų seka yra tapati normaliai nukleotidų sekai:

 normali nukleotidų seka [Norm]+[Norm];

b) tiriamasis DNr fragmentas yra homozigotinis pagal nukleotidų sekos 
pokytį: [Mut]+[Mut].






 

80 pav. Seka be pokyčių

Dvigubas pikas esti tada, kai tiriamasis DNr fragmentas yra heterozigo-
tinis pagal nukleotidų sekos pokytį: [Mut]+[Norm]. 

Dvigubą piką turėtų analizuoti tyrėjas ir įvertinti, kuris iš dviejų pikų bū-
dingas normaliai DNr sekai (Norm) ir kuris – pakitusiai DNr sekai (Mut).









 



81 pav. Punktyrine linija pažymėta frakcija atitinka nukleotido pakaitą C→t, 
mutacija
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Neįskaitoma kreivė (visi pikai dvigubi) 3’ kryptimi nuo tam tikro piko 
esti tada, kai tiriamasis DNr fragmentas yra heterozigotinis pagal iškritą ar 
intarpą ([Mut]+[Norm]). 

Heterozigota su intarpu ar delecija, esančia po paskutinio normalaus piko. 











 



82 pav. tiesioginės PAH geno 1 egzono sekos fragmentas. Punktyrine linija 
pažymėta frakcija atitinka iškritos pradžią, heterozigota

Minisekvenavimas – tai vienas iš sekvenavimo potipių.
Metodo esmė: oligonukleotidinio zondo 3’ galas tvirtinamas ties galimos 

mutacijos vieta. reakcijoje dalyvauja DNr polimerazė ir 4 žymėti nukleoti-
dai. tiriamoji DNr yra kaip šablonas, pagal kurį prie zondo prijungiamas 
paskutinis nukleotidas. Prijungtasis nukleotidas yra nustatomas įvairiais nu-
skaitymo metodais.

remiantis šiuo metodu, DNr tiriama genetinėmis gardelėmis (APEX 
technologija). 
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83 pav. Gardelių tyrimo metodo rezultatai ir jų analizė

3.4.3. Sankabos analizė arba geno susekimas šeimoje

Istoriškai geno susekimas šeimoje – vienas pirmųjų molekulinių diagnosti-
nių tyrimo metodų. Šiam metodui naudojama informacija apie ligą lemiančios 
genetinės srities vietą, jos perdavimą palikuonims, tiriant polimorfinius DNr 
žymenis, tačiau nenaudojami duomenys apie ligą lemiantį geną (tik geno vietą, 
bet ne seką) ar apie geno mutacijas. Šio metodo taikymui reikia žinoti geno vie-
tą chromosomoje, t. y. genas turi būti kartografuotas, ne būtinai klonuotas (t. y. 
nustatyta geno DNr seka), nors daugelio ligas lemiančių genų sekos dabar jau 
yra žinomos. taikant sankabos analizę galima nustatyti, kuri chromosoma yra 
susijusi su liga, tiriant sergantįjį ir jo tėvus. tokiu būdu galima nustatyti ligos 
nešiotojus, atlikti ikisimptominę ar prenatalinę diagnostiką. 

Šiandien daugelio geninių ligų diagnostika pagrįsta mutacijų nustatymu. 
Vis dėlto geno susekimas vis dar naudojamas diagnostikai. Diagnostinėms 
laboratorijoms ne visada naudinga tirti didelius genus, skenuojant visas mu-
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tacijas. Be to, nė vienas iš mutacijų nustatymo metodų nėra 100 proc. jautrus, 
todėl visada pasitaiko atvejų, kai mutacijos neįmanoma nustatyti. 

 Kai nežinoma ligą lemianti mutacija, gali būti naudojamas geno suseki-
mas, naudojant DNr polimorfinius žymenis. Dažniausiai naudojami mikrosa-
telitiniai žymenys, esantys pačiame gene ar arti geno. tyrimo metu nustatoma, 
kokius žymenis turi sergantysis. Jei jie informatyvūs, t. y. polimorfiški tiriamoje 
šeimoje, galima atsekti, ar tie žymenis perduodami kitiems palikuonims.

Geno susekimas vykdomas trimis etapais:
1. Nustatomos dvi tėvinės chromosomos, t. y. surandami su genu sukibę 

žymenys, kurie yra informatyvūs, t. y. heterozigotiniai.
2. Nustatoma fazė, t. y. identifikuojama, kurioje chromosomoje yra ligą 

lemiantis alelinis genas.
3. Nustatoma, kurią chromosomą gavo tiriamas asmuo.
84 pav. parodyti ir paaiškinti geno susekimo etapai.



            

              
          

             
             
             
         




 

84 pav. Geno susekimo etapai, kai tiesioginis mutacijos nustatymas yra neįmanomas. 
(A) III-2 (probandė, pažymėta rodykle), kuri yra nėščia, nori žinoti, ar ji paveldėjo ligą 

lemiantį alelinį geną. Pirmas žingsnis yra nustatyti jos sergančios motinos žymenis 
abiejose chromosomose (atskirti chromosomas pagal žymenis). Žymuo, sukibęs su 
ligą lemiančia genetine sritimi, yra nustatytas, pagal jį II-3 yra heterozigotinė (2-4), 

vadinasi, žymuo informatyvus. (B) toliau reikia nustatyti fazę, t. y. apskaičiuoti, kuris 
žymens alelis II-3 yra paveldėtas su ligos aleliu. I-2 yra genotipuojamas šiam žymeniui. 

II-3 paveldėtas žymuo iš motinos sukibęs su „sveikuoju“ aleliu. Jos su liga susijusi 
chromosoma, paveldėta iš mirusio tėvo, turi būti su žymens aleliu 1. (C) Genotipavus 
III-2 ir jos tėvą, galima apskaičiuoti, kurį žymens alelį ji gavo iš motinos. Jei ji yra 2-1 
arba 2-3, tai ji paveldėjo žymens alelį 2 iš motinos. Jei ji 1-1 arba 1-3, tai ji paveldėjo 

chromosomą, kuri turi ligą lemiantį alelį

Geno susekimo tyrimui reikalinga tam tikra genealogijos struktūra ir 
informatyvūs žymenys. Būtina turėti sergančio vaiko DNr. Net jeigu ser-
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gantis vaikas yra miręs, gali būti surasta Guthrie kortelė iš visuotinio ti-
krinimo programos, iš jos išskirta DNr ir atliktas tyrimas. Dabar žymens 
informatyvumas nėra labai didelė problema, nes visada turėtų atsirasti in-
formatyvūs žymenys, kurie yra kartografuoti netoli ligą lemiančios geneti-
nės srities.

Sunkumai, susiję su šiuo metodu
1. rekombinacija tarp mikrosatelito ir geno – tokiu atveju bus neteisingai 

įvertinta rizika. Kadangi DNr žymenų sekos, naudojamos genų susekimui, 
nėra ligą lemiančios sekos, visą laiką yra rizika nustatyti neteisingą progno-
zę, jei rekombinacija atskiria ligos ir žymens sekas. rekombinacijos dažnis, 
taigi ir paklaidos dažnis, gali būti apskaičiuotas šeimų tyrimuose naudojant 
standartinę sankibos analizę. Beveik visoms ligoms įmanoma pasirinkti žy-
menis, kurių rekombinacija su ligos sritimi yra mažesnė nei 1 proc. Geriau-
sia naudoti vidugeninius žymenis, tokius kaip mikrosatelitai introno viduje. 
Deja, DMD atveju net ir vidugeniniai žymenys pasižymi vidutiniškai 5 proc. 
rekombinacija su liga. Paklaidos dažnį galima gerokai sumažinti naudojant 
du žymenis, kurie būtų išsidėstę priešingose ligą lemiančios srities pusė-
se. Jei konsultuojamam asmeniui bus nustatomas žymens-žymens rekom-
binantas, šiuo atveju nebus galima prognozuoti apie ligos paveldėjimą, bet 
bus išvengta klaidingos prognozės. Jei nėra nustatoma žymens-žymens re-
kombinanto, tada gali likti neišaiškinti tik dvigubi rekombinantai, kurių ti-
kimybė yra labai maža.

2. Galimas genetinis heterogeniškumas, t. y. ligą gali lemti mutacijos dau-
giau negu viename gene ir tirta genetinė sritis nėra ligą lemianti sritis.

3. Naujos mutacijos, kurios labai apsunkina rizikos įvertinimą.

3.4.4. Aneuploidijų nustatymas

Aneuploidijų tyrimas dažniausiai naudojamas prenatalinei diagnostikai 
trijų autosomų (21, 18 ir 13) ir X bei Y lytinių chromosomų aneuploidijų 
nustatymui. 

Naudojant PGr amplifikaciją, fluorescentiniais dažais pažymėti pradme-
nys yra specifiški polimorfiškoms genetinėms sritims, t. y. atitinkamiems mi-
krosatelitiniams žymenims, kurie yra išsidėstę tiriamosiose chromosomose 
(85 pav.).

Kiekvienas taikiniu esantis žymuo yra tik tiriamojoje chromosomoje, to-
dėl nustatytas jo kopijų skaičius yra tiesiogiai proporcingas šios chromoso-
mos kopijų skaičiui.
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85 pav. Žymenų pavadinimai ir padėtys tiriamose chromosomose: 13, 18 ir 21

Informatyvūs žymenys parenkami tokie, kurie pasižymi dideliu hetero-
geniškumu, kad būtų didesnė tikimybė nustatyti heterozigotinį genotipą, 
t. y. homologinėse chromosomose pasikartojimų skaičius skiriasi. tik tokiu 
atveju žymuo yra informatyvus. Normos atveju, kai yra dvi tiriamos chro-
mosomos, 2 aleliai su chromosomoje esančiais specifiniais žymenimis yra 
nustatomi kaip 2 pikai santykiu 1:1. 

Papildomo žymens alelio atsiradimas, esant trims pikams santykiu 1:1:1 
arba dviems pikams santykiu 2:1, būdingas tiriamo fragmento trisomijai, kas iš 
esmės parodo papildomos chromosomos egzistavimą, t. y. ir trisomijos buvimą.












 
















86 pav. Pikų skaičius ir informatyvumas

Amplifikuoti produktai yra kiekybiškai analizuojami genetiniu analizato-
riumi, tiksliai nustatant analizuotų žymenų skaičių.
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Daugelį ligų lemia didelės delecijos ir duplikacijos, apimančios vieną eg-
zoną, kelis egzonus arba visą geną (pvz., HNPP, HMSN I tipas). taikant tra-
dicinį PGr metodą, šių mutacijų heterozigotinėje būklėje nustatyti neįmano-
ma. tam reikia naudoti kiekybinę PGr, kuri leistų nustatyti atitinkamą geno 
dozę referentiniam genui arba egzonui. Įmanomos įvairios technologijos, bet 
visos jos matuoja PGr produktą per eksponentinę fazę, kai produkto kiekis 
koreliuoja su matricos koncentracija.

Pusiau kiekybinė PGr gali būti naudojama CMt1A genetinės srities, ap-
imančios PMP22 geną, duplikacijai arba delecijai nustatyti. tam naudojami 
mikrosatelitiniai žymenys, esantys CMt1A genetinėje srityje. Nustačius ge-
notipus pagal šiuos žymenis, genetinės srities duplikacija patvirtinama esant 
3 žymens aleliams arba esant dozės efektui, kai vienas alelis yra dvigubai la-
biau išreikštas negu kitas.
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