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Santrauka. Nustatyta, kad augimo hormonas veikia organizmo augimą, vystymąsi, reprodukcines savybes, 

produktyvumą. Šio darbo tikslas buvo PGR–RFIP metodu ištirti augimo hormono geno (GH) įvairovės poveikį galvijų 
reprodukcinėms savybėms. 282 bp galvijų augimo hormono geno fragmentas panaudojus karpymo fermentus suforma-
vo A ir B alelius. Ištyrus 33 buliukų grupę A alelio dažnis buvo 0,682, o B alelio – 0,318. 54, 5 proc. tirtos grupės gyvu-
lių buvo AA genotipo, 27,3 proc. – AB genotipo ir 18,2 proc. BB – genotipo. Galvijų augimo hormono geno B alelis 
susijęs su geresnėmis bulių reprodukcinėmis savybėmis. 

Raktažodžiai: augimo hormono genas, reprodukcija, PGR–RFIP, galvijai, polimorfizmas. 
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Summary. Growth hormone have influence on animal growth, development, reproduction traits and production. The 

aim of this study was to estimate the influence of gene polymorphism of growth hormone on reproduction traits in bulls 
by PCR-RFLP method. Digestion with restriction enzyme of 282 bp growth hormone gene region produced two frag-
ments for alleles A and B. After investigation of 33 bulls was estimated, that A allele has 0,682 frequency and B allele – 
0,318 frequency. It was shown that 54,5 % of tested animal group had AA genotype, 27,3 % - AB genotipe and 18,2 % 
- BB genotype, respectively. Bovine growth hormone B allele was associated with improved reproduction traits of bulls. 

Key words: growth hormone gene, reproduction, PCR – RFLP, cattle, polymorphism. 
 
 
Įvadas. Gyvulių reprodukcines savybes, kaip visus ki-

tus fenotipinius požymius nulemia genai. Jų paveldėjimo 
koeficientai yra labai žemi, todėl vykdyti tradicinę selek-
ciją atrenkant ir parenkant gyvulius, norint pagerinti rep-
rodukcines savybes, yra ilgalaikis ir ne visada veiksmin-
gas procesas. Reprodukcinėms savybėms vertinti ir spar-
čiau gerinti atradus molekulinės genetikos metodus pradė-
ti naudoti genetiniai žymenys, tarp jų ir augimo hormono 
genas. Kadangi pats augimo hormonas daro įtaką dauge-
liui organizmo savybių, jo polimorfizmas sietinas su dau-
geliu fenotipinių požymių. Tiriamas šio geno polimorfiz-
mo ryšys su įvairiomis reprodukcinėmis savybėmis, au-
gimo sparta, gyvulio vystimusi. Buvo nustatyta ir augimo 
hormono geno kai kurių polimorfinių vietų įtaka mėsi-
nėms bei pieninėms savybėms (Yao et al., 1996; Rocha et 
al., 1992; Malevičiūtė ir kt., 2002).  

Medžiagos ir metodai. Mėginiai surinkti UAB „Pane-
vėžio veislininkystė“ iš 33 negiminingų buliukų. Plaukai 
(10–15 vnt.) buvo pešami su svogūnėliais ir dedami į 
vienkartinius plastikinius maišelius. DNR iš plaukų išskir-
ta greituoju metodu su „Chelexu“. 

Augimo hormono genas buvo tiriamas PGR–RFIP 
metodu (polimerazinės grandinės reakcijos–restrikcinių 
fragmentų ilgio polimorfizmo reakcija). Geno variantams 
nustatyti PGR reakcijai panaudoti šie pradmenys: pirminis 
5‘ –GTGGGCTTGGGGAGACAGAT-3‘ ir atvirkštinis 
3’5‘ –GTCCTCACTGCGCATGTTTG-3‘. PGR reakcija 

atlikta 50 µl galutinio tūrio su šiais reagentais: ddH2O, 
10xPCR buferis, 200 µM dNTP, 1,5 µM MgCl2, 0,6 v.v. 
Taq polimerazės (MBI „Fermentas“), 0,4 µM kiekvieno 
pradmens, 100 ng tiramų galvijų DNR. PGR reakcija 
vykdyta amplifikatoriuje (AppliedBiosystem; GeneAmp 
PCR System 2700) tokiu režimu: 94°C temperatūroje 2 
min.; 40 ciklų (94°C temperatūroje 45 sek., 60°C tem-
peratūroje 1 min., 72°C temperatūroje 1 min.); 72°C tem-
peratūroje 5 min. Amplifikuotas PGR produktas (282 bp 
dydžio) sukarpytas panaudojant 10 v.v AluI restrikcinio 
fermento 37°C temperatūroje. Karpytas PGR produktas 
elektroforezės būdu frakcionuotas 4 proc. agarozės gelyje 
100 V 40 min. Gelis dažytas etidžio bromidu ir analizuo-
tas UV šviesoje (bangos ilgis 300 nm). 

Tyrimų rezultatai. Tyrimą atlikome PGR metodu, 
naudodami specifinius pradmenis, kurie duoda 282 bp 
PGR produktą. Gene įvykusi mutacija sukuria kirpimo 
fermentui AluI atpažinimo vietą, todėl mutacijai nustatyti 
galėjome taikyti restrikcinių fragmentų ilgio polimorfiz-
mo tyrimo metodą. 

Rasti du skirtingi galvijų GH geno aleliai – A ir B (1 
pav.). Ištyrus 33 buliukų grupę A alelio dažnis buvo 
0,682, o B alelio – 0,318. 54,5 proc. tirtos grupės gyvulių 
buvo AA genotipo, 27,3 proc. – AB genotipo ir 18,2 proc. 
– BB genotipo (1 lentelė). 
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1 pav. Galvijų GH geno tyrimas. 1, 2, 5, 7, 10 takeliai – A alelis , 3, 6, 8, 9, 11, 12 takeliai – B alelis 
 
1 lentelė. Galvijų GH genotipų ir alelių dažniai  
 

Genotipai Gyvulių skaičius Genotipų dažniai Aleliai Alelių dažniai 
AA 18 0,545 A 0,682 
AB 9 0,273 B 0,318 
BB 6 0,182   
Iš viso: 33 1  1 

 
Norint įvertinti GH geno įtaką reprodukcinėms savy-

bėms, buvo suformuota tokių fenotipinių požymių duo-
menų bazė: spermos tūris; spermos koncentracija; sper-
mos judrumas. GH geno BB genotipo buliukų spermos 
rodikliai buvo geresni nei AA ar AB genotipo, tačiau sta-

tistiškai reikšminga įtaka nustatyta tik spermos judrumo 
rodikliui. BB genotipo buliukų spermos tūris buvo 4,3 ml, 
spermos koncentracija – 0,98 mlrd/ml ; spermos judrumas 
– 14,6 balo (p≤0,05) (2 lentelė). 

 
2 lentelė. GH geno įtaka galvijų reprodukcinėms savybėms 
 

Genotipas n Spermos tūris,  ml Spermos koncen-
tracija, mlrd/ml 

Spermos judrumas, 
balai 

AA 18 4,22±0,27 0,89±0,05 11,77±1,3 
AB 9 4,07±0,19 0,98±0,06 8,93±0,68 a 

BB 6 4,3±0,4 0,98±0,05 14,06±1,74 b 

 
a, b – vidurkiai, lentelės stulpelyje pažymėti skirtingomis raidėmis, statistiškai patikimai skiriasi tarpusavyje 

(p≤0,05) 
 
Augimo hormono BB genotipo buliukai greičiau pri-

augo svorio nei AB ir BB genotipo buliukai. Nuo 3 iki 6 
mėn. BB genotipo buliukai priaugo 126,67 kg, AB geno-
tipo – 112,67 kg, o AA genotipo – 108,89 kg. Nuo 6 iki 
12 mėn. BB genotipo buliukai priaugo 202,16 kg, AB – 

202, o AA – 197,5 kg. BB genotipo buliukai gavo geriau-
sią eksterjero vertinimo balą (14,08), kuris statistiškai 
reikšmingai viršijo AA genotipo buliukų eksterjero verti-
nimo rodiklį (3 lentelė). 

 
3 lentelė. GH geno įtaka galvijų brendimui 
 

Genotipas n Svoris 3 mėn., kg Svoris 6 mėn., kg Svoris 12 mėn., kg Eksterjero vertini-
mas balais 

AA 18 117,94±3,39 226,83±7,63 424,33±10,43 13,46±0,15 a 

AB 9 114,89±3,56 227,56±6,49 429,56±6,23 13,62±0,15 
BB 6 116,5±7,68 243,17±18,42 445,17±17,89 14,08±0,12 b 

 
a, b – vidurkiai, lentelės stulpelyje pažymėti skirtingomis raidėmis, statistiškai patikimai skiriasi tarpusavyje 

(p≤0,05) 
 
Aptarimas ir išvados. Augimo hormonas (GH), dar 

vadinamas somatotropinu, yra proteininis hormonas, sin-
tezuojamas ir sekretuojamas ląstelių, vadinamų somatot-

rofitais, priekinėje hipofizio dalyje (adenohipofizėje) ir 
reguliuojamas hipotalamuso (pagumburio) (Knorr et al., 
1997; Ge et al., 2000; Stasio et al., 2003). 
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GH genas yra 5q22 26 chromosomoje (Li, 1994). Jis 
sudarytas iš 191 aminorūgšties, kuri veikia  daugelį gyvu-
lio biologinių savybių, tokių kaip laktacija, augimas ir 
ląstelių diferenciacija (Chikuni et al., 1997). Galvijų genų 
įvairovės tyrimai parodė, kad GH genas susijęs su mėsos 
produkcija (Chikuni et al., 1997). Galvijuose kelios šio 
geno mutacijos buvo rastos 5 egzone, 3 introne ir 3 šoni-
niame regione. Nustatyta, kad 5 egzone esantys pakitimai 
veikia mėsos savybes (Stasio et al., 2003). Taip pat yra 
mokslinės informacijos, kad  augimo hormonas gali veikti 
lytinį brendimą ir sėklidžių funkciją (Lin, 1996). 

Galvijų augimo hormono geno polimorfizmo įtaka 
reprodukcinėms savybėms buvo tirta brazilų mokslininkų. 
Buliams buvo matuotas skrotalinio paviršiaus ilgis, tirta 
testosterono koncentracija ir sėklidžių augimo greitis. 
Nors augimo hormonas neturėjo stimuliuojamo efekto 
sėklidžių funkcijoms prieš subrendimą, bet veikė sėk-
lidžių augimą. Gauti rezultatai parodė, kad augimo hor-
mono polimorfizmo ryšys su skrotaliniu ilgiu ir sėklidžių 
augimu prieš lytinę brandą galėtų būti naudingas anksty-
vai galvijų selekcijai pagal reprodukcinius požymius 
(MacDonald et al., 1993). Atliekant tyrimus su pelėmis 
taip pat buvo nustatyta augimo hormono geno polimor-
fizmo įtaka kūno, kepenų ir sėklidžių svorio  padidėjimui 
(Chatelain et al., 1991).  Mokslininkai rado koreliacinius 
ryšius tarp augimo hormono geno polimorfizmo ir bulių 
kūno masės (Rocha et al., 1992). Šis faktas paaiškina au-
gimo hormono geno poveikį vyriškų lytinių liaukų išsi-
vystymui. Mūsų tyrimų rezultatai taip pat  patvirtina fak-
tą, kad augimo hormonas veikia į gyvulio augimą ir vys-
timąsį. 

Genetinis polimorfizmas apibūdina faktą, kad požymis 
turi du ar daugiau formų, kurias genetiškai nulemia geno 
aleliai. Genetinis polimorfizmas labai svarbus taikomo-
siose srityse, tokiose kaip zootechniniai mokslai. Tyrimais 
siekiama išsiaiškinti galimas asociacijas tarp genetinių 
variantų ir charakteringų produkcijai požymių, reproduk-
cijos efektyvumą ir galvijų adaptacines galimybes nule-
miančių požymių. 

 
Apibendrinę tyrimų rezultatus galime pateikti tokias 

išvadas:  
1. Tiriant galvijų augimo hormoną buvo rasti du 

aleliai – A ir B, taigi genas yra polimorfiškas ir tai sudaro 
galimybes jį panaudoti kaip genetinį biožymenį galvijų 
selekcijai. 

2. GH geno BB genotipo galvijai buvo didžiausio 
spermos tūrio, koncentracijos, jų spermos judrumas ir 
eksterjeras įvertintas geriausiai. 

3. Galvijų augimo hormono B alelis susijęs su ge-
resnėmis bulių reprodukcinėmis savybėmis. 

4. Norint augimo hormono geno polimorfizmą pa-
naudoti selekcinėse programose reprodukcinėms savy-
bėms gerinti, reikia atlikti šio geno polimorfizmo tyrimus 
didelėje gyvulių grupėje. 
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