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• Ţmogaus organizmas – sudėtinga biologinė sistema, kurios vieningą darbą 
uţtikrina žmogaus genomas (visas DNR informacijos rinkinys).  

 

• Kiekviename iš maţdaug dešimties milijardų suaugusio ţmogaus ląstelių 
branduolyje ir mitochondrijose uţšifruota informacija apie visus organizme 
vykstančius gyvybinius procesus. 

 

• Kiekvienas ţmogus turi individualų genų rinkinį, kuriame esanti genetinė 
informacija nulemia visas organizmo ypatybes. 

 

• Fizinis ţmogaus išsivystymas ir darbingumas yra genetiškai nulemti poţymiai 
ir gamtoje egzistuoja kaip sudėtingi bei daugiaveiksniai komponentai. 

 

• Sporto genetika tiria ţmogaus fizinio išsivystymo ir funkcinio pajėgumo 
poţymių paveldėjimą, genus ir jų variantus molekuliniame (DNR) lygmenyje.  
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Sporto genetika 



• Daugelį metų buvo ieškoma genetinių veiksnių, kurie leistų kuo tiksliau įvertinti 
sportininkų fizinį pajėgumą tam, kad pritaikius tinkamus fizinius krūvius būtų 
galima maksimaliai išlavinti konkrečiai sporto šakai svarbias savybes 
nepaţeidţiant sportininko fizinių ypatybių harmonijos. 

 

• Per paskutinį dešimtmetį įvyko ryškus ţmogaus genetikos progresas. 

 

• 2000 metais buvo pradėtos intensyvios sportinio fizinio pajėgumo genetinių 
veiksnių paieškos, tiriamos svarbiausios ţmogaus fiziologinės sistemos, 
susijusios su asmens gebėjimais atlikti raumenų darbo reikalaujančias uţduotis.  

 

• Sporto genetikos laboratorijos pradėjo plačiai taikyti molekulinius genetinius 
tyrimus.  

 

• Pirmiausiai, tų darbų tikslas buvo padidinti sportininkų darbingumą ir pagerinti 
jų sveikatą.  

 

• Pastaraisiais metais tyrimų atliekama vis daugiau. 
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Ţmogaus genetikos progresas 



Mokslo institucijos Projektai/tyrimai 

 

Didžiosios Britanijos ir Kanados universitetų konsorciumas 
(Human Genomics Laboratory, Pennington Biomedical Research Center, 

Baton Rouge). 

Projektas HERITAGE (angl. HEalth, 

RIsk factors, exercise Training And 

GEnetics): genetinių veiksnių, susijusių 

su sveikata bei fiziniu pajėgumu, 

paieška ir analizė. 

JAV, Vokietijos ir Suomijos mokslo laboratorijų grupė (Human 

Genomics Laboratory, Pennington Biomedical Research Center, USA; 

Department of Preventive and Rehabilitative Sports Medicine, Technical 

University, Germany; Kuopio Research Institute of Exercise Medicine, 

University of Kuopio, Finland). 

Projektas „Genathlete study“: 

sportininkų molekuliniai genetiniai 

tyrimai, taikant asociacijos analizę. 

Didžioji Britanija, Londonas: Sveikatos ir ţmogaus kūno kultūros 

institutas. Genetikos, širdies ir kraujagyslių centras (Institute for 

Human Health and Performance; Centre for Cardiovascular Genetics, 

University College, London) 

Širdies ir kraujagyslių sistemos 

adaptacija prie fizinių krūvių bei 

molekulinių genetinių tyrimų taikymas 

sporte. 

Australija: Sidnėjaus universitetas, Molekulinės ir klinikinės 

genetikos katedra bei Neuro-raumenų valdymo mokslininkų grupė 
(Department of Molecular and Clinical Genetics, Royal Prince Alfred 

Hospital and Central Clinical School and The University of Sydney Institute 

for Neuromuscular Research). 

Centrines nervų sistemos svarba 

raumenų adaptacijoje prie fizinių krūvių 

bei molekulinių genetinių ţymenų 

paieška ir tyrimai. 

Amerikos molekulinės genetikos mokslininkų grupė iš Maryland 

(Department of Kinesiology, University of Maryland).  

Sportininkų reabilitacija ir genetiniai 

tyrimai. 

Turkijos sporto genetikos laboratorijų grupė (Institute of Health 

Sciences, Sport Sciences Division and School of Physical Education and 

Sports, Ege University, Izmir; Faculty of Medicine, Deptartment of Medical 

Biology and Genetics, Celal Bayar University, Manisa; Department of 

Physiology, Faculty of Medicine, Pamukkale University, Denizli) 

 

Sportininkų fiziologiniai ir molekuliniai 

genetiniai tyrimai (asociacijos analizė). 



Ispanijos sporto genetikų grupė iš Madrido  
(European University of Madrid) 

Sportininkų genetiniai tyrimai bei 

eksperimentai su laboratoriniais gyvūnais. 

Pietų Afrikos Respublika: Sporto medicinos ir genetikos 

centras  
(Research Unit for Exercise Science and Sports Medicine of the 

Medical Research Council of South Africa and Department of 

Human Biology, University of Cape Town) 

Projektas „Iron Man“ („Geleţinis ţmogus“): 

aerobinių procesų analizė, didelio galingumo ir 

ištvermės reikalaujančių sporto šakų atstovų 

(triatlonas) genetiniai tyrimai. 

Rytų Afrikos: Tarptautinis mokslo centras (Etiopijos, 

Kenijos)  
(International Centre for East African Running Science) 

Raumenų susitraukimo mechanizmai, 

sportininkų anaerobinių procesų analizė ir 

molekuliniai genetiniai tyrimai. 

Nyderlandų genetikos mokslininkų grupė  
(Department of Biological Psychology, Vrije Universiteit 

Amsterdam) 

Projektas „Dvyniai sporte“: fizinio pajėgumo 

poţymių pasireiškimas dvyniams 

(paveldimumo tyrimai). 

Izraelis: Wingate institutas, Genetikos ir molekulinės 

biologijos laboratorija  
(Genetics and Molecular Biology Laboratory, Life Sciences 

Division, The Zinman College of Physical Education and Sport 

Sciences at the Wingate Institute, Netanya, Israel) 

 

Didelio meistriškumo sportininkų fiziologiniai 

ir molekuliniai genetiniai tyrimai. 

Rusija: Sankt-Peterburgo Kūno kultūros institutas, sporto 

genetikos laboratorija  
(СПб НИИ физической культуры, Санкт-Петербург, Россия ) 

Sportininkų suskirstymas į grupes pagal 

sportinės veiklos specifiką bei molekuliniai 

genetiniai tyrimai. 

Lietuva: Lietuvos olimpinis sporto centras; Vilniaus 

universitetas Medicinos fakultetas Ţmogaus ir medicininės 

genetikos katedra; Lietuvos kūno kultūros akademija. 

Lietuvos sportininkų DNR biobazės sukūrimas 

ir kaupimas; molekuliniai genetiniai tyrimai. 



Genomika 

•  Farmakogenomika 

•  Nutrigenomika 

•  Toksigenomika 

•  Kardiogenomika 

•  Psichogenomika 

•  Dermatogenomika 

•  Sporto genomika 

•  Ilgaamţiškumo  

   genomika 

“Genetinis pasas” 

(Individualios savybės ir 

jautrumas ligoms) 

DNR mėginių biobazė 
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Sportininkų genetiniai tyrimai 

 

• Genomikos tyrimai padeda suprasti molekulinius mechanizmus ir 
tokiu būdu priartina individualizuotos medicinos galimybes bei 
personalizuoto treniruočių proceso galimybes sporte. 

 

• Sportininkų genetiniai tyrimai leidţia nustatyti, kaip vienas ar kitas 
sportininko genotipas turi įtakos jo pasiekimams, rezultatams ir 
stabilumui tam tikroje sporto šakoje; kaip galima būtų efektyviau bei 
greičiau pasiekti maksimalių rezultatų nekenkiant sportininko 
sveikatai.  

LIETUVOS PLAUKIMO TRENERIŲ RESPUBLIKINĖ KONFERENCIJA 

2011 m. gruodţio 22 d.  



Adaptacija prie fizinių krūvių yra viena 

svarbiausių sporto problemų 

• Norint parengti didelio meistriškumo sportininkus reikia moksliškai 
pagrįsto treniravimo, naujausių technologijų ir mokslinių metodų 
taikymo. 

 

• Tik gero fizinio, funkcinio ir psichologinio parengtumo sportininkai, 
turintys įgimtų gabumų konkrečiai sporto šakai, gali išlaikyti  didėjančią 
sportininkų konkurenciją pasaulyje. 

 

• Įgimtas fizinis pajėgumas gali būti realizuojamas tik esant sistemingoms 
treniruotėms. 

 

• Be treniruočių sportininkai, kurie turi išskirtinių gabumų, negali pasiekti 
aukštų sportinių rezultatų.  

 

• Tuo metu klaidos, padarytos planuojant daugiametį rengimą ar parenkant 
treniruočių krūvius, forsuotas rengimas gali būti sveikatos pablogėjimo ir 
sportinių rezultatų augimo pabaigos prieţastimi. 
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Sportinis orientavimas ir atranka gali 

remtis genetiniais tyrimais 

• Talentingus vaikus surasti labai sunku, todėl jų paieška turi būti labai gerai 
organizuota ir moksliškai pagrįsta.  

 

• Treneriai gauna maţai informacijos ir retai taiko moksliškai pagrįstus 
atrankos bei prognozės kriterijus, kurie leistų kur kas tiksliau įvertinti vaikų 
gabumus ir galimybes.  

 

• Nuo to, kaip sėkmingai bus sprendţiama atrankos problema, priklauso 
sportininkų raida mūsų šalyje, jų pasiekimai įvairiose tarptautinėse 
varţybose  ir olimpinėse ţaidynėse.  
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Klasikinė sportininkų atranka 

                AUKŠTI SPORTINIAI REZULTATAI 

Lėtinės ligos,  

traumos 

Nėra motyvacijos 

Netinkama mityba 

Netinkamai parinkta 

 sporto šaka 

• Paveldimų ligų, daţnų sportinių traumų 

rizikos nustatymas ir profilaktika. Sveikata. 

• Fizinio pajėgumo aukštas potencialas. 

• Atranka ir stabilumas sporto šakoje.  

• Treniruočių individualizavimas. 

• Optimali mityba ir tinkami papildai.  

• Sportininko motyvacija. 

Klasikinė sportininkų atranka  

+ genetinis testavimas 

Genetinio testavimo privalumai 



Genetinis testavimas sporto praktikoje leidţia: 

• įvertinti ţmogaus įgimtus, fizinio išsivystymo ir funkcinio pajėgumo 
skirtumus; 

 

• nustatyti sportininko organizmo tinkamumą vienai ar kitai veiklai, prognozuoti 
jo sportinę raidą, teikia daugiau galimybių pereiti prie personalizuoto 
treniruočių proceso; 

 

• kurti ir tobulinti genomikos ţiniomis pagrįstus naujus sportininkų diagnostikos 
metodus, 

 

•  tobulinti sportininkų sveikatos prieţiūros sistemą. 

 

Be to, tai 

 

• gali būti svarbiu komponentu antidopingo programoje, panaudotas genų 
dopingo identifikavimo tikslais ir tiesioginio antidopingo nustatymo pagrindu; 

 

• gali būti tiesiogiai susiję su informacija apie sportininko sveikatą, bendrą 
gyvenimo kokybę vyresniame amţiuje. 
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Genetiniai veiksniai: 

 
• fizinio pajėgumo aukštas  

  potencialas; 

• antropometriniai duomenys; 

• adekvatus didelio intensyvumo 

  fizinio krūvio toleravimas ir  

  organizmo atsigavimas; 

• idealios psichikos charakteristikos; 

• sveikata. 

 

Sportininko perspektyvumas 

Aplinkos veiksniai: 

 
• sportininko motyvacija; 

• stresas; 

• tinkamas sportininkų metodinis, 

  mokslinis, medicininis,  

  informacinis, materialinis,  

  techninis ir finansinis aprūpinimas; 

• trenerių profesionalumas ir  

  treniruočių individualizavimas. 
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Ţmogaus fizinio pajėgumo genetinio pagrindo 

ieškoma: 

• Remiantis šeimų ir giminių tyrimų duomenimis, statistinėmis 
fenotipo matavimų analizėmis. Dvynių ir šeimų tyrimai – tai dvi 
pagrindinės metodikos, taikomos genetinei ir aplinkos veiksnių įtakai 
tirti. 

 

• Genetinių veiksnių paieškai nemaţai svarbūs asociacijos tyrimai, kai 
lyginami fiziškai neaktyvių asmenų ir profesionalių sportininkų 
genetiniai skirtumai.  

 

• Šiuo metu paplitę ir gyvūnų modelio tyrimai, kai eksperimentuojama 
su transgeninėmis pelėmis ir ţiurkėmis (99% ţmogaus genų sutampa 
su pelės genais). 



Fizinio pajėgumo poţymių paveldėjimas  

• Dvynių arba giminių koreliacijos tyrimai padeda nustatyti, ar tam tikras 
poţymis yra paveldimas.  

 

• Bet kuris fizinio pajėgumo poţymis yra kiekybinis (pvz., ūgis, kūno 
masės indeksas, pajėgumo rodikliai, maksimalus deguonies suvartojimas) 
ir gali būti įvertintas atitinkamais vienetais (pvz., m, W, ml/min/kg ir 
pan.). Tai fenotipinių požymių reikšmės.  

 

• Nustatomas tiriamo poţymio paveldimumo koeficentas (h2), kuris 
parodo suminių veiksnių reikšmę tiriamo fenotipo vystymuisi, t.y. kokia 
dalimi poţymį lemia paveldimumas.  

 

• h2 reikšmė gali svyruoti nuo 0 iki l (0–100%).  

 

• Kuo h2 reikšmė maţesnė, tuo maţesnė genetinių veiksnių svarba.  
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Fizinio išsivystymo poţymių paveldėjimas 

Fenotipinės savybės Tyrimas h2, % 

Ūgis dvynių ir šeimų 81–93 

Svoris dvynių ir šeimų 52–84 

Kūno masės indeksas  dvynių ir šeimų 44–90 

Raumenų masė dvynių ir šeimų 52–90 

Riebalų masė  dvynių ir šeimų 46–81 

Širdies kairiojo skilvelio hipertrofijos 

dydis ir norma  

dvynių ir šeimų 
36–70 

Gyvybinė plaučių talpa  dvynių ir šeimų 43–78 

Raumenų skaidulų tipas (I, IIa, IIb)  dvynių ir šeimų 
45–99 

Daugeliui ţmogaus antropometrinių ir fizinio pajėgumo poţymių atsirasti labai svarbūs 

yra genetiniai veiksniai.  



Funkcinio pajėgumo poţymių paveldėjimas 

Fenotipinės savybės 

 
Fizinis ţmogaus pajėgumas 

Tyrimas 

 
dvynių ir šeimų 

h2, % 

 
29–68 

Profesionalus sportinis pajėgumas dvynių ir šeimų 35–83 

Plaštakų jėga dvynių ir šeimų 30–65 

Izometrinė jėga  dvynių ir šeimų   44–96 

Dinaminė jėga  dvynių ir šeimų 29–87 

Momentinis raumens susitraukimas dvynių ir šeimų   61–89 

Greitis dvynių ir šeimų 60–100 

Psichomotorinės reakcijos laikas dvynių ir šeimų   40–70 

Lankstumas dvynių ir šeimų 50–69 

Koordinacinė geba (vikrumas)  dvynių ir šeimų 41–87 

Pusiausvyra dvynių ir šeimų 30–65 

Sistolinis kraujo spaudimas ramybėje dvynių ir šeimų   19–74 

Sistolinis kraujo spaudimas - atsakas į aerobinio krūvio  

(20 savaičių) treniruotes  

šeimų 
22 

Diastolinis kraujo spaudimas ramybėje dvynių ir šeimų 24–63 

Maksimalus deguonies suvartojimas (VO2max) šeimų 60–83 

PWC150 (W/kg). dvynių ir šeimų 40–90 



• Genetiniai ir aplinkos veiksniai tiesiogiai veikia atsaką į fizinį krūvį, o 
kartu ir sėkmę sporte. 

 

• Kadangi kiekvieno sportininko organizmui būdingi saviti genetiškai 
nulemti funkciniai ir struktūriniai ypatumai, todėl jų organizmas 
nevienodai reaguoja į tokius pat fiziologinius krūvius.  

 

• Pagal sugebėjimą adaptuotis ţmonės gali būti skirstomi į du tipus: 

- vieni asmenys gali greitai adaptuotis,  

- kiti, atvirkščiai, gerai pakelia ilgai trunkančius, bet ne tokius 
intensyvius krūvius.  

• Taigi adaptacija greičiau ir lengviau vyks antro tipo asmenims, 
treniruotėse lavinantiems ištvermę.  
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Individualus organizmo atsakas į fizinį krūvį 



Sporto šakų klasifikacija 

• Savita įvairių sporto šakų varţybinė veikla reikalauja iš sportininko tam tikrų 
specialių ypatybių.  

 

• Sporto šakos gali būti grupuojamos įvairiai (lenktyniavimo sporto šakos, mišrios, 
ekstremalusis sportas, ciklinės, aciklinės ir t.t).  

 

• Pavyzdţiui, pagal jų specifikaciją: 

- kovos menai (boksas, dziudo, imtynės, karatė ir kt.),  

- asmeninės sporto šakos (badmintonas, tenisas),  

- komandinės sporto šakos (futbolas, krepšinis, rankinis, tinklinis, ţolės riedulys, 
ledo ritulys),  

- lenktyniavimas (automobilių sportas, bėgimas, buriavimas, dviračių sportas, 
irklavimas, kanojų sportas, plaukimas),  

- pasiekimų sporto šakos (golfas, gimnastika, fitnesas, jodinėjimas, kultūrizmas, 
lengvoji atletika, sportinis nardymas, sunkioji atletika, šaudymas iš lanko).  

 

• Tačiau pagal fizinio darbo trukmę (t.y. priklausomai nuo rungties trukmės laiko 
poţiūriu), sportinės veiklos specifiką ir pagal organizmo energetinį poreikį fizinio 
krūvio metu sporto šakos labai tiksliai gali būti sugrupuotos į 15 kategorijų. 
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Sporto šakų klasifikacija 

1. Greitumas ir jėga: bėgimas: 100m, 200m, 400m; šuolis į tolį, trišuolis; 
plaukimas 50m ir 100m; greitasis čiuoţimas „trumpuoju taku“ 500m; 
dviračių sprintas 500m; baidarių ir kanojų irklavimas 200m. 

2. Sprogstamoji (staigioji) jėga ir greitumas: metimai: rutulio stūmimas; 
disko, ieties, kūjo metimas; šuoliai į aukštį, šuoliai su kartimi. 

3. Sprogstamoji  (staigioji) jėga: sunkioji atletika. 

4. Absoliuti (maksimalioji) jėga: kultūrizmas, fitnesas. 

ištvermė 

greitumas jėga 
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ištvermė 

greitumas jėga 

5.   Greičio ištvermė: bėgimas 800m; plaukimas 200m; čiuoţimas 1000m; dviračių 

trekas 1km; baidarių ir kanojų irklavimas 500m ir 1000m. 

6.     Greitumas ir vikrumas: tinklinis, beisbolas, fechtavimas. 

7. Greitumas, jėga, ištvermė, vikrumas ir lankstumas: krepšinis, vandensvydis, 

rankinis, futbolas, softbolas, regbis, ţolės riedulys, ledo riedulys, grindų riedulys; 

šiuolaikinė penkiakovė, septynkovė, dešimtkovė; boksas ir kovos menai. 

8. Jėga, vikrumas ir lankstumas: ledrogių sportas (bobslėjus), rogės, skeletonas, 

kalnų slidinėjimas; aerobika, meninė gimnastika, sportinė gimnastika; dailusis 

čiuoţimas, šuoliai į vandenį; sinchroninis plaukimas. 

9.     Jėgos ištvermė: jėgos trikovė. 

Sporto šakų klasifikacija 
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ištvermė 

greitumas jėga 

10. Ištvermė ir greitumas: bėgimas: 1500m; plaukimas 400m; greitasis čiuoţimas 

1500m;  dviračių trekas 3km ir 4km, BMX (dviračių krosas); akademinis 

irklavimas; slidinėjimas (sprintas). 

11.   Ištvermė, greitumas, jėga ir vikrumas: stalo ir lauko tenisas, badmintonas. 

12. Jėga, greitumas, ištvermė,  lankstumas ir vikrumas: kovinės sporto šakos: 

        graikų-romėnų ir laisvosios imtynės, dziudo, sambo. 

Sporto šakų klasifikacija 
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ištvermė 

greitumas jėga 

13. Ištvermė: bėgimas 5km ir 10km, bėgimas su kliūtimis 3000m; biatlonas 

(sprintas); dviračių plentas iki 50km, kalnų dviračių krosas; plaukimas 800m ir 

1500m; čiuoţimas 3km, 5km ir 10km, slidinėjimas 5km ir 10km. 

14. Maksimali ištvermė (ilgų nuotolių lenktynės): maratonas, sportinis ėjimas; 

biatlonas 15km ir 20km, triatlonas; dviračių plentas 50-200km; plaukimas 5km, 

10km ir 25 km; slidinėjimas 15km, 30km ir 50km, šiaurės dvikovė. 

15. Submaksimali ištvermė (super-ilgų nuotolių lenktynės): ultramaratonas 100km; 

sportinis ėjimas 50km; plaukimas 50km; dviračių plentas 200 > km; daugiadienės 

dviratininkų lenktynės; triatlonas „Geleţinis ţmogus“ („Iron Man“). 

Sporto šakų klasifikacija 
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• Jėgos reikalauja beveik kiekviena sporto šaka (pagrindinės jėgos formos: 
maksimalioji, greitumo ir ištvermės). Pvz., vidutiniu nuotoliu bėgimo, 
sprinto, sportinio ėjimo spurtai ir finišas reikalauja papildomai nemaţai jėgų. 

 

• Sprinteriams labai svarbus rodiklis yra – staigioji (sprogstamoji)  jėga, ją 
nulemia jėgos ir greičio komponentai. Vienas iš pagrindinių veiksnių, dėl 
kurių atsiranda staigioji jėga – raumens sudėtis, t. y. greitųjų (II tipo) ir lėtųjų 
(I tipo) skaidulų procentinis santykis.  

 

• Raumenų skaidulų dominuojantis tipas yra genetiškai nulemtas ir jų santykis 
raumenyse beveik nekinta nuo gimimo. Šis santykis iš esmės ir lemia 
sportininko rezultatus.  

 

• Greitosios skaidulos leidţia raumenims staigiai susitraukti, tačiau labai greitai 
pavargsta; lėtosios skaidulos suteikia daug ištvermės, bet neturi jėgos.  

Sporto šakų klasifikacija 
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Individualus organizmo atsakas į fizinį krūvį 

• Greičio ir jėgos reikalaujančių sporto šakų sportininkų raumenyse dominuoja 
greitai susitraukiančios raumenų skaidulos (RS) (jų raumenyse būna 75-
90%). 

 

• Ţmogaus greitumą lemia: 

                              - genai ir jų variantai, 

                              - raumenų kompozicija ir skaidulų ilgis,  

                              - elastinės savybės,  

                              - nervinių impulsų sklidimo greitis,  

                              - raumenų susitraukimo greitis.  

 

• Greitis ir jėga yra labiau paveldimi nei įgyjami per treniruotes. Tuo tarpu 
ištvermę galima išsiugdyti ir sustiprinti daugiamečių treniruočių metu.  
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Individualus organizmo atsakas į fizinį krūvį 

• Ištvermę lavinančių sportininkų dirbančiuose raumenyse dominuoja lėto 
susitraukimo RS. Jos pagal savo morfofunkcines savybes geriausiai tinka 
ilgam neintensyviam darbui.  

 

• Ištvermė priklauso nuo:  

                              - įgimtų (individualių, genetinių) gebėjimų;  

                              - medţiagų apykaitos energetinių procesų organizme; 

                              - organizmo gebėjimo pasisavinti deguonį;  

                              - morfofunkcinių rodiklių;  

                              - raumenų kompozicijos;  

                              - judesių technikos;  

                              - judėjimo veiklos ekonomiškumo.  
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Genai ir yra organizmo būklių pagrindas 

• Adaptacija prie fizinio krūvio yra įvairiapusiška ir priklauso nuo 
specifinių genų. 

 

• Įvairių eksperimentinių (laboratorinių gyvūnėlių modelių, asociacijos ir 

genų raiškos) tyrimų pagrindu buvo nustatyti genai, kurie yra susiję su 

ţmogaus vystymusi ir fizinio pajėgumo poţymių pasireiškimu. 

 

• Sporto genetikoje svarbūs genų variantai, susiję su širdies ir kraujagyslių 

bei raumenų sistema, raumenų susitraukimui ir adaptacijai įtakos turinčių 

baltymų sinteze.  

 

• Genai lemia net ţaizdos gijimą (koaguliacijos veiksniai, protrombinas ir 

kt.): F5 (FV), F2 (FII), ITGB3 (GPIIIa), PAI1 ir kt. 
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• Raumenų susitraukimo mechanizmai pasiţymi sudėtinga įvairove, kuri 
nevienareikšmiškai modifikuojama skirtingomis darbo sąlygomis. 

 

• Taigi raumenys pasiţymi adaptyvumu, t.y. geba prisitaikyti prie neilgai 
trunkančių intensyvių (greita adaptacija) ir prie ilgalaikių krūvių (ilgalaikė 
adaptacija). 

 

• Raumuo skirtingai adaptuojasi prie jėgos, greičio ir ištvermės 
reikalaujančio darbo.  

 

• Fizinis darbas įtakoja raumenų hipertrofiją, kuri pasireiškia raumeninių 
skaidulų baltymų (miozino ir aktino filamentų, sarkoplazminio tinklo, 
mitochondrijų, citoskeleto) kiekio didėjimu. 

Griaučių raumenų adaptacija prie 

fizinių krūvių 
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Raumenų adaptaciją įtakojantys genai 

• AMPD1 (adenozino monofosfato deaminazės genas):  

     konvertuoja adenozinmonofosfatą (AMP) į inozinmonofosfatą (IMP) 

atpalaiduodamas energiją, reikalingą molekuliniams procesams vykti, t.y. 

AMP deamininimas raumenyse per fizinį krūvį.  

 

• MB (mioglobino genas): 

      deguonies kaupimas ir transportas raumenyse. 

 

• ACTN3 (α-aktinino-3 genas): 

     palaiko raumenų skaidulų struktūrą bei dalyvauja miofibrilių 

diferenciacijos ir susitraukimo procesuose. 
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Kiekvienas individas yra unikalus 

• Individualūs (arba unikalūs) ţmogaus genomo pakitimai vadinami 
genetiniu variantu arba polimorfizmu.  

 

• Būtent šie genetiniai variantai nulemia skirtumą tarp ţmonių. 

 

 

 

• Genotipas - tai visuma genų, esančių chromosomose; 

                        - jis paveldimas iš tėvų ir išlieka visą gyvenimą pastovus; 

                       - genotipą galima nurodyti raidėmis arba trumpai nusakyti;  

 

• Nuo genotipo priklauso poţymių visuma, vadinama fenotipu. 

 

• Genetinė analizė tiria genetinius variantus (genų polimorfizmus), o šios 
analizės rezultatai atskleidţia ţmogaus genetinį potencialą. 
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Australijos mokslininkų atrastas (2003 m) stiprus genas, 

lemiantis ţmogaus fizinį pajėgumą – α-aktininas-3 

(ACTN3) ir jo polimorfizmas R577X  

• ACTN3 raiška vyksta ţmogaus greitai susitraukiančiose griaučių raumenų skaidulose 

(ACTN3 pagrindinis Z disko komponentas). 

• ACTN3 dalyvauja miofibrilių diferenciacijos ir susitraukimo procesuose. 

• Pagal ACTN3 geno pokyčio R577X nustatomi trys skirtingi genotipai:  

     R/R – greitai susitraukiančiose griaučių raumenų skaidulose  yra baltymas ACTN3,   

     X/X – nėra baltymo ACTN3,  

     R/X – tarpinio genotipo ţmonės (nepakankama ACTN3 veikla). 
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ACTN3 ir jo polimorfizmas R577X 

• ACTN3 R/X polimorfizmas nėra susijęs su raumenų patologija, nepaisant 
visiško baltymo ACTN3 nebuvimo X/X genotipo asmenų greitai 
susitraukiančiose raumenų skaidulose. 

• Sprinto rungtyse geriausių rezultatų pasiekia afrikiečiai, nes jų ACTN3 
genas nėra mutavęs. Tik 1% X/X genotipo ţmonių pasitaiko Afrikos 
populiacijose; Europoje – apie 18%, Azijos populiacijose – 25%.  

• Aukščiausios lygos sprinto sportininkų grupėje X/X genotipas yra retas.  

  X/X genotipo sportininkai, be 
veiklaus ACTN3 baltymo raumenų 
skaidulose, pasiekia puikių rezultatų 
ištvermę reikalaujančių sporto šakų 
grupėse. 

  Gerų greičio ir jėgos sporto šakų 
rezultatų pasiekia R/R ir R/X  
genotipo sportininkai. 
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• AMPD (angl. adenosine monophosphate deaminase) genas koduoja fermentą 
adenozinmonofosfato deaminazę (AMPD). 

 

• Funkcija: AMP deamininimas raumenyse per fizinį krūvį - audiniuose 
atsipalaiduoja energija. 

 

• AMPD M izoforma aptinkama greitai susitraukiančiose griaučių raumenų 
skaidulose. Ši izoforma koduojama AMPD1 geno, esančio pirmoje chromosomoje 
(1p13.1).  

 

• AMPD1 - VNP (rs17602729, c.34C>T, p.Q12X) sukuria priešlaikinį „stop“ kodoną 
gene, todėl sutrumpėja AMPD1 peptido seka, o tai turi poveikį jo fermentinėms 
funkcijoms. 

 

• AMPD1 T/T genotipo asmenims būdingas maţas fermento AMPD aktyvumas 
greitai susitraukiančiose raumenų skaidulose. Būtent jis gali riboti greičio ir jėgos 
sporto šakų sportininkų rezultatų augimą. Tačiau AMPD stoka gali būti naudinga 
ištvermės sportininkų fiziniam pajėgumui. 

AMPD1 geno C/T polimorfizmas 
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• ŠKS adaptacija yra vienas reikšmingesnių veiksnių, lemiančių bendrą 
organizmo prisitaikymą prie aplinkos sąlygų. 

 

• Skirtingo fizinio krūvio sąlygomis vyrauja skirtingi ŠKS reguliavimo 
mechanizmai bei jų sąveika.  

 

• Ištvermę lavinantiems sportininkams būdinga vidutinio dydţio miokardo 
hipertrofija, padidinanti širdies susitraukimo galingumą.  

 

• Širdies dydis yra labai svarbus rodiklis. 

 

Širdies ir kraujagyslių sistemos adaptacija 

prie fizinių krūvių 
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• Svarbu atskirti fiziologinę širdies adaptaciją nuo hipertrofinės ir dilatacinės 
kardiomiopatijos, kurios gali sąlygoti staigią mirtį fizinio krūvio metu. 

 

• Fiziniai krūviai didina širdies darbinį pajėgumą, tačiau sportas, jei taikomi 
dideli fiziniai krūviai, verčia ŠKS dirbti kraštutinėmis sąlygomis, treniruočių ir 
varţybų metu visiškai išnaudojamos visos jos galios. 

 

• Kardiomiopatijos genai: 
• β-Myosin heavy chain          MYH7        14q1       ~25–30% 

• Myosin binding protein-C     MYBPC3   11q1        ~ 25–30% 

• Cardiac troponin T               TNNT2        1q3         ~3–5% 

• Cardiac troponin I                 TNNI3       19p13.2    ~3–5% 

• α-Tropomyosin                     TPM1        15q1          ~1% 

• Myozenin 2                           MYOZ2      4q25–26    1 : 250 

• Myosin light chain 1              MYL3          3p              Rare 

• Myosin light chain 2              MYL2        12q              Rare 

• α-Cardiac actin                     ACTC1      15q11          Rare 

• Titin                                       TTN           2q13–33     Rare 

• Myosin light chain kinase 2  MYLK2      20q13.3       Rare 

• α-Myosin heavy chain          MYH6        14q12          Rare 

• Cardiac troponin C              TNNC1        3p21           Rare 

• Caveolin 3                            CAV3          3p25           Rare 

• Calreticulin                           CALR3       19p13.11     Rare 

Intensyvios fizinės veiklos metu padidėja 

staigios mirties pavojus 
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Širdies ir kraujagyslių sistemos adaptaciją 

įtakojantys genai 

• AGTR1 (pirmo tipo angiotenzino II 
receptoriaus genas): vazokonstrikcija, 
endotelino gamyba, superoksidų gamyba, 
aldosterono atpalaidavimas ir kt.  

 

• AGTR2 (antro tipo angiotenzino II 
receptoriaus genas): vazodiliacija, ląstelių 
augimo maţėjimas, apoptozė ir kt. 

 

Raiška vyksta kraujagyslėse, 
smegenyse, inkstuose, plaučiuose, 
miokarde, griaučių raumenyse, 
simpatinės nervų sistemos audiniuose. 
Dalyvauja kraujospūdţio reguliavime, 
uţtikrina ŠKS ir CNS funkcionalumą.  

•   ACE (angiotenziną konvertuojančio fermento genas): 

koduoja pagrindinį renino-angiotenzino sistemos fermentą, kuris yra svarbus arterinio 

spaudimo humoralinis reguliatorius.  

•  AGT (angiotenzinogenas): 

angiotenzino II (AngII) prekursorius. AngII yra galingas vazokonstriktorius, tiesiogiai 

veikiantis kraujagyslių lygiųjų raumenų ląsteles, SNS bei kalcio jonų apytaką ir 

atpalaiduojantis kitus vazokonstrikcinius veiksnius.  
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ACE I/D polimorfizmas 

• ACE (angl. angiotensin converting enzyme) koduojamas baltymas yra svarbiausias 
renino - angiotenzino sistemos komponentas. ACE yra 17-os chromosomos ilgajame 
petyje (17q22-q24) 

 

• Vienas reikšmingiausių yra ACE I/D (angl. insertion/deletion) polimorfizmas, t.y. 16 
introno DNR (287 bp) fragmento – Alu sekos buvimas arba nebuvimas.  

 

     Taikant molekulinius genetinius tyrimus  

      nustatomi tokie genotipai :  

• I/I – homozigotinis pagal [I] alelį,  

• I/D – heterozigotinis, 

• D/D – homozigotinis pagal [D] alelį. 

 

• Nustatytas ACE I/D polimorfizmo ryšys su skirtingu ţmonių organizmo prisitaikymu 
prie fizinių krūvių: ištvermės reikalaujančiose sporto rungtyse yra daţnesnis ACE I/I 
genotipas, grečio ir jėgos rungtyse - D/D genotipas.  
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D/D genotipo sportininkai pasiţymi anaerobinėmis galiomis ir greitu momentinės jėgos 

išvystymu, siejami su greitumo ir jėgos reikalaujančiomis sporto šakomis (trumpų 

nuotolių bėgimai ir plaukimas, barjerinio bėgimo rungtys, šuolis į tolį, trišuolis, 

daugiakovės, jėgos trikovė ir kitos rungtys). 

ACE I/I genotipo sportininkai 

ACE D/D genotipo sportininkai 

I/I genotipo sportininkai daţniausiai pasiţymi geresnėmis aerobinėmis galiomis, save 

realizuoja ištvermės reikalaujančiose sporto rungtyse (irklavimas, alpinizmas, dviračių 

sportas, vidutinių ir ilgų nuotolių bėgimai, slidinėjimas, plaukimas (ilgos distancijos), ir 

kitos rungtys).  

ACE geno I/D polimorfizmas: 
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Metabolinė adaptacija prie fizinių krūvių 

• Adaptacijos prie fizinių krūvių metu organizme vyksta daugybė metabolinių 
pakitimų.  

 

• Energijos gamyboje dalyvauja angliavandeniai ir riebalai. 

 

• Anaerobinis angliavandenių skaidymas fizinio darbo metu prasideda nuo 
gliukozės ir glikogeno skilimo. Tiek glikolizė, tiek glikogenolizė būdingos 
raumenims ir ypatingai suaktyvėja maksimaliai intensyvaus fizinio krūvio 
metu.  

 

• Normalaus gliukozės kiekio palaikymas organizme turi adaptacinį pobūdį.  

 

• Raumenų hipertrofiją skatina metaboliniai procesai, endokrininės sistemos 
poveikis ir mechaniniai veiksniai, kai dėl raumenų susitraukimo ar ištempimo 
aktyvuojama specifinių baltymų sintezė.  
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• PPARA (peroksisomų proliferatoriaus aktyvinto α receptoriaus genas): 

      reguliuoja energijos homeostazę, gliukozės ir lipidų apykaitą, kontroliuoja kūno svorį. 
Svarbus komponentas organizmo adaptacijoje fiziniams krūviams.  

 

• PPARG (peroksisomų proliferatoriaus aktyvinto  γ receptoriaus genas): 

      raiška vyksta ţmogaus griaučių raumenų ląstelėse, nuo jo veiklos priklauso raumeninio 
audinio metabolizmas ir gliukozės koncentracija kraujyje. 

 

• PPARGC1A (peroksisomų proliferatoriaus aktyvinto γ receptoriaus koaktivatorius 1 α): 

      dalyvauja riebalų rūgščių oksidacijoje, insulino bei gliukozės apykaitoje, termogenezėje, 
mitochondrijų kiekio padidėjime, mioblastų ir adipocitų diferenciacijoje. Geno raiška 
labai padidėja fizinio krūvio metu, lemia raumeninių skaidulų diferenciaciją.  

 

• Kiekvienas PPAR atlieka specifinės funkcijas, tačiau visi dalyvauja energijos 
homeostazėje ir uţdegiminėse reakcijose. Nuo jų veiklos priklauso raumeninių skaidulų 
sudėtis ir raumeninio audinio metabolizmas.  

 

Genai lemiantys metabolinę adaptacija 

prie fizinių krūvių 
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PPARA G/C polimorfizmas  

 • PPARA (peroksisomų proliferatoriaus aktyvinto receptoriaus α genas) G/C 
polimorfizmas (c.2528G>C) yra geno introninėje dalyje ir yra sumaţėjusios PPARA geno 
raiškos prieţastis.  

 

• PPARA G/C polimorfizmas (C alelis) yra siejamas su širdies kairiojo skilvelio 
hipertrofija, cukriniu diabetu bei su galimu poveikiu ţmogaus fiziniam aktyvumui.  

 

• PPARA C alelio daţnis skirtingose populiacijose skiriasi: Europoje jis siekia 19%, tarp 
afroamerikiečių – 62,5%, tačiau Azijoje PPARA C alelio nesutinkama (dbNCBI). 

 

• PPARA G/G ir G/C genotipo asmenys pasiţymi daug intensyvesne riebalų rūgščių 
oksidacija kepenyse, miokarde, griaučių raumenyse nei C/C genotipo. PPARA C/C 
genotipo asmenų raumenys daugiau linkę intensyviam anaerobiniam metabolizmui ir jų 
nepakankama riebalų rūgščių oksidacija raumenyse kompensuojama sustiprinta gliukozės 
utilizacija. 

 

• PPARa aktyvumas didesnis lėtai susitraukiančiose ištvermingosiose raumenų skaidulose 
negu greitai susitraukiančiose RS. 
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PPARG C/G polimorfizmas  

• PPARγ (peroksisomų proliferatoriaus aktyvintas  receptorius γ) yra 
transkripcinio komplekso, būtino mioblastų ir adipocitų diferenciacijai, dalis.  

 

• PPARγ yra branduolio receptorius, kuris padidina insulino skatinamą gliukozės 
patekimą į insulino audinius taikinius, tokius kaip griaučių raumenys, širdis ir 
riebalinis audinys.  

 

• PPARG C/G polimorfizmas (c.34C>G, p.Prol2Ala) turi įtakos geno 
transkripcijos aktyvumui ir yra susijęs su insulino apykaita.  

 

• PPARG G alelis susijęs su sumaţėjusiu PPARG aktyvumu, todėl didėja 
jautrumas insulinui ir gliukozės suvartojimas. 

 

• PPARG G alelis yra susijęs su ţmogaus greičiu ir jėga, nes sumaţėja PPARG 
aktyvumas, kuris lemia maţesnę ţmogaus ištvermę. Tuo tarpu PPARG C alelis 
– su aerobiniu pajėgumu.       
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PPARGC1A G/A polimorfizmas 

• PPARGC1A (peroksisomų proliferatoriaus aktyvinto δ receptoriaus koaktyvatoriaus 
1 α) yra transkripcinis koaktyvatorius daugelio branduolio receptorių (PPARα, 
PPARδ, PPARγ, α ir β estrogenų receptorių).  

 

• PPARGC1A dalyvauja angliavandenių ir lipidų apykaitoje, mitochondrijų kiekio 
padidėjime, mioblastų ir adipocitų diferenciacijoje, termogenezėje, griaučių 
raumenyse skatina lėtųjų RS susidarymą.  

 

• PPARGC1A G/A (c.1444G>A; p.Gly482Ser) polimorfizmas yra susijęs su riebalų 
rūgščių oksidacija, širdies ir kvėpavimo sistemų apykaita bei turi įtakos insulino 
jautrumui kepenyse ir griaučių raumenyse. 

 

• PPARGC1A G/G ir G/A genotipo asmenys pasiţymi daug intensyvesne RRO 
kepenyse, miokarde, griaučių raumenyse, lyginant su A/A genotipo asmenimis.  

 

• PPARGC1A G alelis turi įtakos ţmogaus aerobinei ištvermei, A alelis –greičio bei 
jėgos savybėms.        
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• Sportininkų perspektyvumas greitumo ir jėgos reikalaujančiose sporto 
šakose: 

 pagal ACE geno I/D polimorfizmą gerų rezultatų pasieks D/D genotipo 
sportininkai; 

 pagal ACTN3 R/X polimorfizmą – R/R ir R/X genotipo sportininkai; 

 pagal AMPD1 C/T polimorfizmą – C/C ir C/T genotipo sportininkai; 

 pagal PPARA G/C polimorfizmą – C/C genotipo sportininkai; 

 pagal PPARG C/G polimorfizmą – G/G genotipo sportininkai; 

 

 

• Sportininkų perspektyvumas ištvermės reikalaujančiose sporto šakose: 

 pagal ACE geno I/D polimorfizmą gerų rezultatų pasieks I/I genotipo 
sportininkai; 

 pagal ACTN3 R/X polimorfizmą – X/X genotipo sportininkai; 

 pagal AMPD1 C/T polimorfizmą – T/T genotipo sportininkai; 

 pagal PPARA G/C polimorfizmą – G/G genotipo sportininkai; 

 pagal PPARG C/G polimorfizmą – C/C genotipo sportininkai; 

 

Sportininkų genetiniai tyrimai 
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Širdies-kraujagyslių sistemos genai lemiantys fizinį ţmogaus pajėgumą 

ACE angiotensin converting enzyme 

AGT angiotensinogen  

AGTR1 angiotensin II type 1 receptor  

AGTR2 angiotensin II type 2 receptor  

BDKRB2 (BKR2) bradykinin receptor B2 

REN renin, angiotensin-forming enzyme  

 NOS3 endothelial nitric oxide synthase 3  

ADRB1 adrenergic, beta-1-, receptor  

ADRB2 adrenergic, beta-2-, receptor  

Kraujo koaguliacijos veiksnių genai 

F5 (FV) coagulation factor V  

ITGB3 (GPIIIa) integrin, beta 3 (platelet glycoprotein IIIa, antigen CD61)  

F2 (FII) coagulation factor II (thrombin)  

PAI1 Plasminogen activator inhibitor-1  

Metabolizmas ir energijos apykaita: genai 

PPARA peroxisome proliferator-activated receptor α  

PPARD peroxisome proliferator-activated receptor δ  

PPARG peroxisome proliferator-activated receptor γ  

NOS3 endothelial nitric oxide synthase 3  

UCP3 uncoupling protein 3 (mitochondrial, proton carrier)  

PPARGC1A (PGCA1) peroxisome proliferator-activated receptor gamma, coactivator 1 alpha 

APOE apolipoprotein E  



Raumenų struktūrą ir greičio savybes lemiantys genai 

ACTN3 α-actinin-3  

AMPD1 adenosine monophosphate deaminase  

Neuromediatorių genai (psichikos savybės) 

SLC6A4 solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, serotonin), member 4 

HTR2A (SR) 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 2A 

DRD2 Dopamine receptor D2  

Sąnarių, kaulų, sausgyslių, raiščių funkcionavimo genai 

COL1A1 collagen, type I, alpha 1  

VDR vitamin D (1,25- dihydroxyvitamin D3) receptor 

Onko- ţymuo 

TNFA tumor necrosis factor 

Detoksikacijos sistemos genai 

ABCB1 (MDR1) ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 1 

CYP2D6 cytochrome P450, family 2, subfamily D, polypeptide 6 

CYP2C9 cytochrome P450, family 2, subfamily C, polypeptide 9 

CYP1A2 cytochrome P450, family 2, subfamily A, polypeptide 2 



Detoksikacijos sistemos genas 

CYP1A2 

 

• Genas CYP1A2 (CYtochromo-P450, kepenų fermento genas) dalyvauja 
kofeino, vaistų ir steroidų metabolizme.  

 

• Kofeinas plačiai vartojamas kaip stimuliatorius. Jo yra daugelyje gėrimų, 
įvairių vaistų sudėtyje. 

 

• Svarbus yra CYP1A2 A/C polimorfizmas. Ţmonės, kurių organizmuose yra dvi 
geno CYP1A2*1A kopijos (A/A genotipo), kofeiną organizme suskaido iki 4 
kartų greičiau nei CYP1A2*1F (C/C genotipo) ţmonės. 

 

•  CYP1A2*1A (A/A genotipas) – teigiamas kofeino poveikis fizinio darbo metu: 
vartojant kofeiną, padidėja budrumas, atsiranda ţvalumo pojūtis, jaučiamas 
jėgų antplūdis, net maţėja tikimybė patirti infarktą. 

 

•  CYP1A2*1F (C/C genotipas) – maţas fermento aktyvumas (labai lėtas 
kofeino metabolizmas), todėl rekomenduojama riboti kofeino vartojimą. 
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Raumenų darbą įtakojantys genų 

variantai : 

ACTN3 (c.1747C>T) 

AMPD1 (c.34C>T) 

MB (c.79A>G) 

Peroksisomų proliferatoriaus aktyvinto  

receptoriaus (PPAR) genų reguliatorių, 

 dalyvaujančių energijos homeostazėje,  

ţymenys: 

PPARGC1A (c.1444G>A) 

PPARA (c.2528G>C) 

PPARG (c.401C>G)  

PPARD (c.294T>C) 

Širdies-kraujagyslių sistemos genų 

 variantai: 

ACE  [I/D] (Alu sekos insercija/delecija) 

AGT (c.401T>C, c.174C>T) 

AGTR1 (c.1166A>C) 

AGTR2 (c.3123C>A) 

BDKRB2 [+9/-9] (9 bp insercija/delecija) 

 

Lietuvoje (VU ŢMGK) genetiniams tyrimams 

parinkti potencialiausi ţmogaus fiziniam pajėgumui 

įtakos turintys genų ţymenys: 
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Lietuvos sportininkų DNR mėginių biobazė 

• Siekiant tinkamai saugoti bei kontroliuoti Lietuvos sportininkų DNR 

mėginių kaupimą ir jų prieinamumą, VU MF Ţmogaus ir medicininės 

genetikos katedros molekulinės genetikos laboratorijoje sukurta DNR 

mėginių biobazė, kurioje kaupiama molekulinę (genotipinę) ir ją 

atitinkančią fenotipinę sportininkų informacija.  

 

 

• Per 2006–2011 metus DNR mėginių biobazėje sukaupti įvairių sporto 

šakų Lietuvos sportininkų DNR mėginiai (n = 720).  

• Sportininkai pagal fizinio darbo trukmę (priklausomai nuo rungties 

ilgumo laiko poţiūriu) ir sportinės veiklos specifiką suskirstyti į grupes.  

• Tarp sportininkų yra pasaulio ir Europos čempionatų prizininkai (elitas), 

olimpinio rezervo sportininkai (subelitas) bei Lietuvos nacionalinės 

jaunimo rinktinės nariai (neelitas). 
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• Tyrimams naudojami biologinės medţiagos ėminiai (periferinis 
kraujas) ir anketiniai duomenys, o tyrimų rezultatai saugomi 
laikantis visų asmens duomenų apsaugos bei bioetikos reikalavimų. 

 

• Pagal bioetikos taisykles, tyrime dalyvaujantis asmuo 
informuojamas apie atliekamą tyrimą ir pasirašo sutikimo dalyvauti 
jame formą.  

 

• Pagal bendrą taisyklę duoti sutikimą gali tik sulaukęs aštuoniolikos 
metų sportininkas, o jaunesnio amţiaus sportininkų sutikimo formą 
uţpildo tėvai ar kiti atsakingi asmenys.  

 

• Visi tyrimai vykdomi laikantis patvirtintų protokolų. 

Lietuvos sportininkų DNR mėginių biobazė 
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• Kuriant Lietuvos sportininkų DNR mėginių biobazę, pasirūpinta 
mėginių konfidencialumu.  

 

• Biobazėje kaupiami duomenys sugrupuoti į kategorijas:  

 ėminio duomenys (pristatymo, apdorojimo įrašai);  

 genotipo tyrimo duomenys (metodai, naudoti ėminiui/mėginiui  
paruošti ir tirti);  

 sportinės kvalifikacijos duomenys (sporto šaka, sportiniai 
rezultatai); 

 fenotipinė informacija (fizinio išsivystymo, funkcinio pajėgumo 
rodikliai);  

 analizės duomenys (rezultatai gauti atliekant mėginio tyrimą). 

Lietuvos sportininkų DNR mėginių biobazė 
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Genetiniai tyrimai Lietuvoje 

• Nors keletas uţsienio šalių laboratorijų siūlo genetinį jaunų sportininkų ir 
vaikų testavimą parenkant tinkamą sportinę karjerą pagal ACTN3 R/X 
polimorfizmą, tačiau Lietuvos sportininkų fizinį pajėgumą tikslinga būtų 
vertinti pagal kelių genų kandidatų genotipų/alelių kombinaciją.  

 

• ACTN3 XX ir RX genotipo Lietuvos sportininkai, be veiklaus ACTN3 
baltymo greitai susitraukiančiuose raumenyse, pasiţymi ir aerobinio, ir 
anaerobinio pajėgumo savybėmis.  

• Nustatyta, kad ACTN3 XX ir RX genotipo sportininkams būdingas gebėjimas 
pasiekti  aukštus raumenų darbingumo rodiklius, atliekant maksimalių 
trumpalaikių pastangų reikalaujančias uţduotis. 

 

• Manoma, kad ACTN3 trūkumas yra kompensuojamas.  

Born to run?  

A DNA test to identify future sports stars 

Nature Reviews Genetics | AOP, published online 2 January 2009; doi:10.1038/nrg2524 
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• Sukauptos ţinios apie Lietuvos sportininkų genetinę įvairovę turi būti 
pastoviai atnaujinamos ir papildomos, kad atitiktų šiuolaikinių Europos ir 
viso pasaulio populiacijose atliekamų tyrimų lygmenį.  

 

• Ateityje bus atlikti šiuolaikiniai genominiai tyrimai (viso genomo 
skenavimas).  

 

• Tai leistų įvertinti sportininkų genetinę struktūrą ir jos savitumą, o gautos 
ţinios bus panaudotos genetinio modelio sudarymui bei individualizuotai 
sportinių rezultatų prognozei ir atrankai.  

Genetiniai tyrimai Lietuvoje 
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