
jvadas 

Nuostabu, kad embrionas pagal savo dvimatj genomo kod^ sugeba transformuotis j 
daugiamatj, daugial^stj organizm^, kuris yra pasireng^s sutikti gamtines atrankos po-
veikj. 

Konkretus genomas ne tik sukuria trimatj individo kun^, bet ir duoda nurody-
mus, kaip atskiros l^steles turi tapti konkreciu audiniu, kaip tie audiniai veikdami 
kartu turi sudaryti atskirus organus, o organai - galutinai suformuoti konkretaus 
individo kun^. Ir visa tai „zino" ir lemia organizmo genomas. Negana to, jis numato 
jvairius atsako j aplinkos poveikius budus: nuodai organizme padaromi nekenks-
mingi, patogenai - sunaikinami, parazitai - pasalinami is organizmo, o grobuoniij 
isvengiama vadovaujantis jgiidziais, suformuotais individo genomo ir gyvenimo 
aplinkos. Taigi individai isgyvena ir vel dauginasi pagal tam tikr^ genomo pro-
gram^. 

Nuo 2003 m. prasidejo tikrieji genomo tyrinejimai. Issifruoti daugelio organizmij 
individualus genomai. Nustatyta D N R pirmine struktura, kuri^ sudaro nukleotidij A , 
T, G, C sekos. 

Atskiros DNR molekules „supakuotos" skirtingose chromosomose: sis vienguba-
sis chromosomij rinkinys, esantis vienoje l^steleje, ir yra apibreziamas kaip to orga
nizmo genomas. 

Nustatyta, kad nukleotidij skaicius, budingas konkreciai biologinei rusiai, yra 
skirtingas. T ik labai maza nukleotidq dalis formuoja konkrecius genus, atsakingus 
uz atskiro baltymo sintez^ l^steleje. Stai mazytes kirmelaites {Caenorhabditis elegans) 
genom^ sudaro net 100 milijonij nukleotidij porij, vaisines museles {Drosophila me-
lanogaster) - 180 milijonij, o zmogaus {Homo sapiens sapiens) - daugiau kaip 3000 
milijonij (t. y. per tris milijardus) nukleotidij porij. Ir tik ~1 proc. siij zmogaus geno
mo nukleotidij formuoja genus, koduojancius informacines R N R sintez^, o kartu ir 
baltymus. Apie puse procento genomo tenka kitoms D N R sekoms, kurios reguliuoja 
RNR ir baltymij veikl^. O koki^ prasm^ turi likusioji genomo dalis? Kam reikalinga, 
si, galime tarti, pilkoji genomo dalis? Pasirodo, j i taip pat padeda reguliuoti genomo 
veikl^, kita vertus, palaiko rusies stabilum^. 

Dar ne visuomet zinome, kiek konkreti biologine rusis turi genq. Negana to, mazai 
arba visai nieko nezinome apie jij funkcionavim^, s^veikas vieno su kitu ir su aplinka. 
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Taigi genomas funkcionuoja kaip puikiausiai suderintas mechanizmas, jautriai 
reaguojantis j jvairius aplinkos poveikius. Issiaiskinti, kaip sis mechanizmas sukons-
truotas ir kaip jis dirba, ir yra sios knygos uzdavinys. 

Baigdamas jzangos zodj noriu pabrezti, kad sioje knygoje pateikiama ne tik nau-
jausiij ziniij apie jvairias genomo ypatybes, bet ir ziniij, kurios bus reikalingos studi-
juojant bet kurj biomedicinos moksl^. 


