
 
 

Mieli kolegos, 

 

Šiuo laišku norėčiau perduoti jums informaciją apie naujienas DNR profiliams šunims mūsų 

laboratorijoje. 

LABOKLIN laboratorijoje, nuo 2020 liepos mėnesio bus atliekami Premium SNP DNR profiliai 

(ISAG2020) šunims- tai naujas tarptautinis standartas. 

Iki šiol buvo atliekami klasikiniai STR DNR profiliai (ISAG 2006)- jų metu nustatinėjami 22 

markeriai. 

Naujuoju standartu -Premium SNP DNR (ISAG 2020)- bus nustatinėjami 230 markerių. 

LABOKLIN yra sertifikuota ISAG laboratorija. 

Senuoju Classic-STR metodu randami mikrosatelitai, naujuoju Premiun-SNP- 
pavienių bazių variantai  

 

 

 

 

  



 
Žemiau rasite pavyzdį, kaip atrodo senojo ir naujojo tipo rezultatai: 

 

 

 

Kam gali būti naudojami DNR profiliai: 

 

• Tėvystės nustatymas 

• Giminingumas 

• Klubų duomenų bazė 
 
 

Šunys- tai rūšis, kuri turi ypač didelę įvairovę veislių  

 

  

Bet vieni iš mažiausią genetinę įvairovę turinčių rūšių   

 

 



 
Genų dreifas (tai atsitiktinis statistinio pobūdžio genų dažnių kitimas populiacijoje. Dėl genų 

dreifo kai kurie aleliai gali visai išnykti, taigi dėl genų dreifo mažėja genetinė įvairovė, TAI YPAČ 

PAVOJINGA MAŽOMS POPULIACIJOMS) /inbreedingo depresija- 

Tai pasireiškia: 

• Mažina gerą fizinę būklę ateities kartoms 

• Sumažina genetinę įvairovę 

• Prarandamas heterozigotiškumas 

• Prarandamas efektyvus populiacijos dydis 

• Literatūroje aprašoma įtaka vados dydžiui bei ilgaamžiškumui 

 

Dėl genų dreifo/ inbreedingo ilgainiui populiacijos genetika supanašėja, heterozigotiškumo 

praradimas neigiamai veikia sekančias kartas. 

Genetinei įvairovei išlaikyti turėtų būti kuriamos veisimo programos: 

 

 

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Statistika
https://lt.wikipedia.org/wiki/Genas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Populiacija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Aleliai


 
O taip gali atrodyti jūsų veilės populiacijos matrica. Jos pagalba galima parinkti geriausią 

partnerį veisimui: 

 
 

Siekiamybė- outbreedingas. Jis padeda: 

 

 

1. Gali padidinti, išlaikyti 

heterozigotiškumą 

2. Išsaugo retas aleles 

3. Išvengiama nežinomų recesyvinių ligų 

akumuliacija 

4. Tai negali būti vienintelė strategija 

 

 

 



 
 

 

Naudojant naująjį Premium SNP DNR profilių metodą, klubams yra galimybė išsitirti veislės 

genetinį potencialą.  

Tam reikia ne mažiau nei 100 mėginių. 

 

Jei Jus tai domintų, labai prašome susisiekite su mumis, ir jums asmeniškai bus pasiūlyta 

programa. 

Su pagarba, 

Audrone Pakamaniene 

Lithuanian Veterinary Consultant 

LABOKLIN GmbH & Co.KG 

Tel. +370 612 22020 

lietuva@laboklin.com 

 

Sekite LABOKLIN Lietuva Facebook puslapį, joje naujausia informacija! 
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