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Genetikos sąvoka
• Genetika – tai biologijos mokslo šaka tirianti 

organizmų paveldimumą ir kintamimą



Mendelis ir jo dėsniai

Gregor Mendel nustatė, kad paveldimumas

perduodamas diskrečiais vienetais. 

Suformulavo paveldimumo principus.

1865



Genetipo ir fenotipo sąvokos

• Genotipas – tai visų organizmo genų (diskrečių
paveldimumo vienetų – pagal Mendelį), 
apibūdinančių veislės, paveldimas savybes, 
visuma.

• Fenotipas – išorinis genotipo požymis. Jis
apibūdina išoriškai matomus balandžio
požymius.



Aleliniai ir nealeliniai genai

• Konkretaus geno variantai, esantys tose pačiose
homologinių chromosomų vietose (ir konkretaus
individo, ir konkrečios biologinės rūšies individų
apskritai), yra to geno aleliaiarbaaleliniai genai

• Genai, esantys skirtingose vietose (ir skirtingose
nehomologinėse chromosomose, ir skirtingose tos
pačios chromosomos vietose) yranealeliniai (pvz., A 
ir B yra nealeliniai genai), tačiau kiekvienas jų gali
turėti savo alelių



Homozigotinio ir heterozigotinio 
organizmo samprata

Homozigotinis 
organizmas 

Heterozigotinis 
organizmas 

(pagal genus A ir B)

Homozigotinis 
organizmas 

A – dominantinis genas a – recesyvusis genas



Mendelio dėsniai



Mendelio dėsniai
• Pirmasis Mendelio dėsnis

Sukryžminus homozigotinius
individus, kurių vienas yra
homozigotinis pagal vieną
fenotipinį požymį lemiantį
dominantinį alelinį geną, o 
antrasis – homozigotinis pagal
alternatyvųjį požymį lemiantį
recesyvinį alelinį geną, visų
pirmosios palikuonių kartos
fenotipas bus vienodas –
dominantinis.



Mendelio dėsniai
• Antrasis Mendelio dėsnis

Sukryžminus pirmosios kartos heterozigotinius hibridus
vienus su kitais antrosios kartos hibridais, pagal jų

fenotipinius požymius išsiskiriaį abi pradines tėvines
formas santykiu 3 : 1, t. y. 75% individų turės dominantinį
požymį, o 25% – recesyvinį.



Antrasis Mendelio dėsnis



Antrasis Mendelio dėsnis



Antrasis Mendelio dėsnis



Trečiasis Mendelio dėsnis 

• Trečiasis Mendelio dėsnis
Nepriklausomo požymių paveldėjimo dėsnis – sako: 
kiekvieną alternatyvių požymių porą lemiančių genų
(faktorių, kaip juos vadino G. Mendelis) alelių pora 
susidarant gametoms išsiskiria nepriklausomiai 
viena nuo kitos. Gametose gali susidaryti visi 
įmanomi nealelinių genų alelių deriniai.



Gyvybės formos



1953
1953-04-25 James Watson ir Francis Crick

žurnale “Nature” paskelbė, kad nustatė

DNR molekulės struktūrą

2003

James Watson, Tue Apr 15, 7:34 PM ET

2003-04-14 paskelbta, kad baigta 

sekvenuoti žmogaus DNR

James Watson                  Francis Crick
Cavendish Lab., 21 May 1953

20031953

ŽMOGAUS GENOMO TYRIMAI



DNR



DNR – erdvinė struktūra



DNR – erdvinė struktūra



Genomų dydžio skirtumai



Informacija apie kiekvieno organizmo 
baltymus saugoma genuose

Apie 3% viso genomo sudaro koncervatyvios
sekos (batymus koduojančios ir reguliacinės 
sekos)





Baltymo sintezė



Reguliaciniai mechanizmai



Genetinio kintamumo priežastys

• Kombinacinis kintamumas
(Krosingoveris – chromosomų apsikeitimas 
genetine informacija)

• Mutacinis kintamumas
(Dėl įvykusiųmutacijų genuose)

• Modifikacinis kintamumas
(Dėl skirtingų aplinkos sąlygų)



Krosingoveris



Nukrypimai nuo Mendelio dėsnių
• Genų sankiba

• Alelinių genų sąveika
– Nevisiškas dominavimas
– Superdominavimas (AA < Aa > aa)

AA – juodos avys; 
Aa – melsvai pilkos avys; 
aa – baltos avys

– Polializmas ir kodominavimas 
(6 ABO kraujjo grupių genotipai lemia 3 fenotipus )
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Nukrypimai nuo Mendelio dėsnių
• Polialelinis paveldėjimas



Nukrypimai nuo Mendelio dėsnių
• Aplinkos įtaka

• X chromosomos inaktyvimimas



Mutacinis kintamumas
• Pakitimai atsiranda staiga, šuoliškai. Pakitimų turinčio individo 

tėvai šių pakitimų neturėjo arba dalis to individo kūno ląstelių yra 
naujai pakitę.

• Mutacijos yra griežtai apriboti pakitimai. Nesusidaro 
nepertraukiamų kintamumo eilių, būdingų variaciniam 
kintamumui (modifikacijoms). 

• Mutacijų sukeltų požymių kitimų kryptis yra įvairi, taigi jos gali 
būti ir naudingos, ir žalingos.

• Naujos formos išlieka pastovios kartose.
• Dėl mutacijos pakitusiame organizme gali įvykti nauja mutacija, 

lemianti naują organizmo savybę (tiesioginė mutacija) arba 
pradinės organizmo savybės atkūrimą (grįžtamoji mutacija).

• Kadangi mutacijos įvyksta labai retai, naują mutaciją dažniausiai 
galima aptikti tik ištyrus daug individų.



Kas sukelia mutacijas? 
• Mutagenais vadinami veiksniai, sukeliantys 

mutacijas.
– Jonizuojančioji spinduliuotė, kiti fiziniai veiksniai 

(pvz., aukšta temperatūra)
– Įvairios cheminės medžiagos
– Virusai
– bakterijos 

• Mutagenai veikia organizmą bet kuriuo jo raidos 
momentu, pradedant gameta ir baigiant suaugusiu 
organizmu.



Mutacijų tipai 



Citogenetinis tyrimas
21 chromosomos trisomija



Teratogenai 
• Teratologiniai reiškiniai 

[graikų k. teras (kilm. teratos) – apsigimimas], dar 
vadinami įgimtomis raidos anomalijomis, nes jos 
susiformuoja embriono ar vaisiaus stadijoje, ir 
naujagimis gimsta jau turėdamas vieną ar kitą
anomaliją

• Teratogeniniu poveikiu pasižymiįvairūs aplinkos
veiksniai, kai kurie vaistai, narkotikai, kitos
cheminės medžiagos, kenksmingos darbo sąlygos.



Teratogenai 



Jautrumas teratogenų poveikiui



Genų technologijos taikymai



Populiaciniai tyrimai


