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Pratarmė

XX a. augalų fiziologijos mokslinių tyrimų retrospektyvoje habilituotos 
mokslų daktarės jūratės Darginavičienės indėlis labai ryškus ir reikšmingas. 
jūratė Darginavičienė paskyrė visą gyvenimą augalų augimo valdymo 
klausimams nagrinėti. jos mokslinių interesų spektras apima nuo viso 
augalo augimo ir vystymosi fiziologijos, gravitropinės augalų reakcijos iki 
fitohormono indolilacto rūgšties (auksino) veikimo būdo ląstelėje. Didžiausi 
jos nuopelnai tiriant ląstelės membranos baltymus – specifinius auksino 
receptorius. tokio pobūdžio darbai reikalauja didelio atsidavimo, aukštos 
mokslinės kvalifikacijos, kantrybės. ramaus ir atkaklaus būdo mokslininkė 
nuosekliai vystė šios pakraipos tyrimus, subūrė darnią mokslininkų grupę, 
paruošė nemažai jaunų mokslo daktarų, užtikrindama srities mokslinių 
tyrimų tolesnę plėtotę.

Šioje knygoje sudėta jūratės Darginavičienės mokslinės veiklos apžvalga, 
mokslinių darbų bibliografija, įvairių fondų paremtų kartu su bendraautoriais 
inicijuotų ir vykdytų mokslinių projektų sąvadas. išsamią j. Darginavičienės 
mokslinių darbų analizę bendrame augalų augimo fiziologijos mokslinių 
tyrimų kontekste parašė dr. Aurika ričkienė ir dr. Sigita jurkonienė. 
Publikacijų sąrašą sudaro 1965–2016 m. spaudoje skelbti darbai. medžiaga 
suskirstyta į skyrius, kurių viduje duomenys pateikti chronologine tvarka: 
Knygos, redaguoti darbai, mokslinės publikacijos, mokslo populiarinimo 
darbai. taip pat pristatoma 2001 m. gauta (su bendraautoriais) lietuvos 
mokslo premija, kita mokslinė veikla. 

redakcinė kolegija



7Augalų fiziologė jūratė Darginavičienė. Bibliografija

Jūratės Darginavičienė  
mokslinės veiklos apžvalga

Dr. Aurika ričkienė, Dr. Sigita jurkonienė

„... man teko dirbti tokiu metu, kai laboratorija sparčiais žingsniais ėjo į 
priekį, tarsi kilo į kalną, sprendėme mokslines problemas ir mums labai sekėsi, 
darbas man buvo didelis pomėgis, malonumas...“ – taip prisimena darbą 
lietuvos mokslų akademijos Botanikos instituto, vėliau Botanikos instituto 
Augalų fiziologijos laboratorijoje habilituota daktarė jūratė Darginavičienė. 
Šiandien žiūrėdami į šios laboratorijos mokslo veiklos praeitį turime 
pripažinti, kad jos vadovas akademikas Alfonsas merkys subūrė ypatingai 
gabių mokslininkų kolektyvą, kurie padėjo jam išplėtoti daugiaplanius 
augalų augimo ir vystymosi fiziologijos tyrimus bei sulaukti tarptautinio 
pripažinimo. Habilituota mokslų daktarė jūratė Darginavičienė – viena iš 
akademiko Alfonso merkio mokslinių bendradarbių, kurios darbai labai 
ryškūs ir esminiai reikšmingi augalų fiziologijos mokslo raidai.

jūratė Darginavičienė gimė 1938 m. birželio 12 d. Kaune, tamaros 
marcijonienės (1912–1992) ir Vytauto marcijono (1907–1960) šeimoje. 
tėvelis buvo smuikininkas, grojo Kauno valstybės radiofono orkestre, 
vėliau Vilniuje lietuvos nacionaliniame simfoniniame orkestre. 1939 metais 
lietuvai atgavus Vilnių, kartu su orkestru šeima persikėlė į sostinę. Būsimoji 
mokslininkė mokėsi Salomėjos Nėries vidurinėje mokykloje, o po mokyklų 
reformos – Antano Vienuolio vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1956 metais. 
tais pačiais metais ji įstojo į Vilniaus universiteto gamtos mokslų fakultetą, 
kurį baigė 1961 metais įgydama biologės-botanikės, vidurinės mokyklos 
biologijos ir chemijos mokytojos specialybę. Diplominį darbą Lietuvos 
pajūrio smėlynų augalija atliko vadovaujama žymios lietuvos botanikės, 
floros ir augalų bendrijų tyrinėtojos, profesorės marijos Natkevičaitės-
ivanauskienės. Studijų metu intensyviai sportavo, net septynis kartus buvo 
akademinio irklavimo lietuvos čempionė. 1961 m. jūratė Darginavičienė 
pradėjo dirbti gamtos apsaugos komitete botanike-dendrologe. tuo 
metu vyko lietuvos draustinių sąrašo sudarymas. ji dalyvavo botanikų 
vykdomose augalų „inventorizacijos“ ekspedicijose, darbas jai patiko, 
tačiau jauną, žingeidžią asmenybę labai traukė mokslinis darbas. 1963 m. ji 
pradėjo aspirantūros studijas lietuvos mokslų akademijos (mA) Botanikos 
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institute, kurių metu atliko augalų augimo fiziologijos srities darbus. Vėliau 
su bendradarbiais juos išplėtojo iki aukšto metodinio ir eksperimentinio 
lygio, leidusio atskleisti kai kuriuos fitohormono indolilacto rūgšties (iAr) 
veikimo būdo ląstelėje savitumus.

lietuvos mA Botanikos instituto Augalų fiziologijos laboratorija turėjo 
gilias ištakas: XX a. pradžioje, dar Vytauto Didžiojo universitete, susiklostė 
sąlygos, kurios daugeliui dešimtmečių ateityje nulėmė augalų augimo ir 
vystymosi fiziologijos mokslinių tyrimų tematiką lietuvos mokslo įstaigose. 
Augimo fiziologijos darbus pradėjo tuomet dar Vytauto Didžiojo universiteto 
jaunas mokslininkas jonas Dagys, kuris daktaro disertaciją parengė graco 
universitete, vadovaujant žymiam augalų augimo medžiagų tyrinėtojui, 
profesoriui Karlui linsbaueriui. Po Antrojo pasaulinio karo augalų 
fiziologijos moksliniai tyrimai buvo plėtojami Vilniaus universiteto gamtos 
mokslų fakultete ir lietuvos mokslų akademijos Biologijos institute, jiems 
vadovavo tuomet jau profesorius jonas Dagys. 1957 m. Biologijos institute 
buvo įkurta Augalų fiziologijos laboratorija. jonas Dagys, tyrinėjęs B grupės 
vitaminų poveikį augalų augimui ir vystymuisi, laboratorijoje inicijavo 
šios tematikos mokslinius tyrimus. tais pačiais metais į laboratorijos 
mokslininkų gretas buvo priimtas jaunas mokslininkas Alfonsas merkys, 
buvęs jono Dagio studentas, maskvos valstybiniame universitete apgynęs 
mokslų daktaro (tuo metu mokslų kandidato) disertaciją apie javų išgulimo 
fiziologines priežastis. Į laboratoriją atėjus A. merkiui, joje jau 1957 m. 
išryškėjo dvi mokslinių tyrimų kryptys – j. Dagio B grupės vitaminų ir kitų 
augimo medžiagų poveikio kultūriniams augalams tyrimai ir A. merkio 
gravitropinės augalo reakcijos tyrimai, kuriuos jis pradėjo disertacinio 
darbo metu nustatęs, kad viena iš javų išgulimo fiziologinių priežasčių yra 
augalo reakcija į sunkio jėgą. tuo metu mokslininkai žinojo, kad augalui 
reaguojant į sunkio jėgą svarbią funkciją atlieka fitohormonas auksinas, todėl 
tolesnius darbus A. merkys siejo su šio fitohormono veiklos augimo procese 
tyrimais. Pokariu plečiantis moksliniams tyrimams, buvo pertvarkomos 
mokslo institucijos. 1959 m. Biologijos institutas buvo pertvarkytas ir 
įkurtas atskiras lietuvos mokslų akademijos Botanikos institutas. Kartu 
buvo pertvarkytos ir instituto laboratorijos. Augalų fiziologijos laboratorija 
buvo perkelta į naujai įkurtą Botanikos institutą. 1961 m. profesorius j. 
Dagys iš Botanikos instituto išėjo, pareigas perduodamas A. merkiui, todėl 
laboratorijos darbuotojų pajėgos buvo sutelktos A. merkio suformuotos 
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problemos, javų išgulimo fiziologinių priežasčių, arba augalo gravitropinės 
reakcijos, tyrimui. tuo metu laboratorijoje ypač didelis dėmesys buvo 
kreipiamas į indolilacto rūgšties (iAr) – pagrindinio gravitropinę reakciją 
reguliuojančio hormono – veikimo mechanizmą.

fitohormonas auksinas (indolilacto rūgštis, iAr) – vienas iš pirmųjų 
hormonų, išskirtas iš augalų XX a. pirmojoje pusėje. ilgą laiką tarp 
mokslininkų vyravo nuomonė, kad atsakomąsias reakcijas – ląstelių 
tįstamąjį augimą – sukelia iAr molekulės. iki XX a. septintojo dešimtmečio 
mokslininkai buvo sukaupę pakankamai žinių apie fitohormonus, jų 
ypatybes bei veiklą organogenezėje, todėl formavosi naujas požiūris apie jų 
paskirtį augimo bei vystymosi metu. Duomenis, siejančius hormoną auksiną 
ir baltymų sintezės pokyčius tįstamojo ląstelės augimo metu, XX a. viduryje 
skelbė Kalifornijos technologijos instituto profesorius j. Bonner’is, indianos 
universiteto mokslininkas j. Key’us, Harvardo universiteto mokslininkai 
l. D. Nuden’as, K.V. Thiman’as ir kiti. Buvo galvojama, kad fitohormonai 
veikia augalo augimą ir vystymąsi reguliuodami genetinės informacijos 
pasireiškimą. XX a. šešiasdešimtaisiais metais įvairiose pasaulio augalų 
fiziologijos laboratorijose buvo pradėta kelti mintis, kad iAr indukuoja 
transkripciją genų, koduojančių specifinius baltymus, atsakingus už 
fiziologinę raišką, pirminės augalinės ląstelės sienelės išsitempimą. Šios 
mokslininkų interpretacijos buvo paremtos eksperimentine medžiaga, 
gauta tiriant iAr poveikį rNr sintezei, paveikiant rNr polimerazių sistemą 
ar baltymų sintezės inhibitorius. Šioje srityje dirbo jau minėtas indianos 
universiteto mokslininkas j. Key’us, edinburgo universiteto augalų fiziologas 
A. trewav’as su bendradarbiais ir kiti.

tokios pat nuomonės apie auksino veikimo mechanizmą buvo ir 
A. merkys. Kartu su bendradarbiais Antanu marčiukaičiu, Albinu Putrimu, 
leonida Novickiene jis tyrė auksino veikimo gravitropinės reakcijos metu 
būdą. Į šiuos tyrimus įsijungė ir jauna aspirantė jūratė Darginavičienė. jau 
1966 m. tarptautiniame simpoziume, skirtame augalų augimo stimuliacijos 
klausimams Sofijoje, ji buvo Alfonso merkio pranešimo, kuriame buvo 
pateiktos išvados, kad gravitropinės indukcijos metu, aktyvuojant ląstelių 
tįstamąjį augimą dalyvaujanti iAr greičiausiai įeina į baltyminių junginių 
sudėtį – greičiausiai nukleoproteidų, bendraautore. rengdama disertacinį 
darbą Augalų, paveiktų indolilacto ir giberelino rūgštimis, augimo ir RNR 
kiekio ląstelėse ryšys, j. Darginavičienė tyrė kaip fitohormonai iAr ir 
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giberelinas (gr) veikia ląstelės augimą, fizinę-cheminę protoplazmos būklę 
ir laisvos bei sujungtos su baltymais ar lipidais rNr kiekį skirtingomis 
augalo augimo fazėmis. Darbo metu ji gavo rezultatus, kad iAr ir gr 
poveikis besidalijančioms, tįstančioms ir besidiferencijuojančioms 
ląstelėms yra skirtingas. Skirtingas iAr ir gr poveikis ląstelių augimui yra 
susijęs su skirtingu jų poveikiu rNr kiekiui ir būklei. iš esmės iAr ir gr 
daro skirtingą poveikį augimui ir rNr kiekiui ląstelėje, tačiau tiesioginės 
koreliacijos tarp laisvų ir surištų rNr fosfatinių grupių ir ląstelių dalijimusi 
bei tįsimu nustatyti nepavyko. Šį darbą ji apgynė Vilniaus universitete 1968 
m., įgydama mokslų kandidatės mokslo laipsnį.

XX a. septyniasdešimtųjų metų pradžioje lietuvos mokslų akademijos 
Botanikos instituto Augalų fiziologijos laboratorijos tematikoje jau matyti 
gravitropinės augalo reakcijos fiziologijos tyrimų specializacijos pradžia – 
išryškėjo augalų gravitropinės reakcijos ir augalų augimo bei morfogenezės 
tyrimai mikrogravitacijos sąlygomis, fitohormono indolilacto rūgšties veikimo 
mechanizmo bei vaidmens gravitropinėje reakcijoje darbai, taip pat fiziologinių 
fitohormonų analogų kūrimo ir taikymo žemės ūkio praktikoje darbai.

Po sėkmingo mokslų kandidato disertacijos gynimo laboratorijos 
vadovas A. merkys jūratei Darginavičienei patikėjo vienos iš tyrimų 
krypties – fitohormono indolilacto rūgšties veikimo mechanizmo bei 
vaidmens gravitropinėje reakcijoje – darbus.

Septyniasdešimtųjų metų pradžioje, remdamasi laboratorijos darbuotojų 
A. merkio, A. Putrimo, A. marčiukaičio darbais, j. Darginavičienė jau 
neabejojo, kad ląstelių tįstamojo augimo aktyvavimo metu pagreitėja 
amino rūgščių įjungimo į baltymus procesas, o taip pat iAr sujungimas su 
baltymais, tačiau neatsakytų klausimų dar buvo likę daug. Nebuvo aišku, 
su kokiais baltymais susijungia iAr tįstamojo augimo metu ir kokį tai turi 
ryšį su augimo reguliavimu. Kur yra lokalizuota sujungta su baltymais iAr 
augančioje ląstelėje? Ar yra koreliacinis ryšys tarp iAr surišimo su baltymu 
greičio, baltymo sintezės ir augalų ląstelių augimo?

1977 m. Bulgarijos mokslų akademijoje tarptautiniame augalų augimo 
reguliatorių simpoziume A. merkys ir j. Darginavičienė jau turėjo ir paskelbė 
rezultatus, kad iAr įvairiuose vegetatyviniuose augalo organuose aptinkama 
sujungta su DNr ir rNr proteidais. tačiau vieningos nuomonės šiuo 
klausimu tarp mokslininkų nebuvo – leningrado valstybinio universiteto 
augalų fiziologai V. Polevoj’us, t. Salamatova, miunsterio universiteto 
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fiziologai A. Hager’is, H. menzel’is, A. Krauz’as eksperimentais įrodinėjo, 
kad ląstelės tįstamąjį augimą reguliuoja laisva iAr forma, kiti – kad augimo 
greitis koreliuoja su iAr surišimu su nukleoproteidais.

Norėdami paaiškinti savo įsitikinimą, kad iAr fiziologinę funkciją 
atlieka surišta su baltymu 1977–1978 m. A. merkys ir j. Darginavičienė 
sugalvojo ir atliko modelinius bandymus, kuriais siekė nustatyti, kaip 
gravitropinės reakcijos metu veikia skirtingos iAr formos – laisva iAr ir 
netransportuojama (sujungta). Šis modelinis bandymas turėjo dvigubą 
tikslą – parodyti, ar gali imobili iAr forma, tame tarpe ir sujungta su 
akceptoriumi, aktyvuoti augimą ir ar reikalingas baltymų fondo papildymas 
matomoje realizacinėje augalo ląstelės tįstamojo augimo fazėje. Bandyme 
jie panaudojo varpinių augalų daigų ir subląstelinių struktūrų modelius 
ir nustatė, kad augimo procese imobili iAr yra reikšminga tik tuomet, jei 
audiniuose yra ir laisvos iAr. jų nuomone imobili iAr dalyvauja augimą 
paruošiančioje fazėje, o pats augimas stebimas dalyvaujant ne tik imobiliai, 
bet ir laisvai iAr. Ši lietuvių mokslininkų išvada buvo labai reikšminga 
tolimesnei iAr veikimo mechanizmo tyrimų perspektyvai, ji formavo 
požiūrį, kad laisvos iAr srautas sukelia labai svarbius plazmolemos pokyčius, 
reikalingus augalo augimo funkcijos reguliavimui. Šiuolaikiniu etapu į 
šį požiūrį yra atsižvelgiama kuriant hipotetinius iAr veikimo modelius. 
galvojama, kad iAr bazipetalaus transporto metu plazmolemoje vykstantys 
procesai turi įtakos iAr receptorinių kompleksų susidarymui plazmolemoje 
ir jų funkciniam aktyvumui.

1978 m. j. Darginavičienei buvo suteiktas augalų fiziologijos specialybės 
vyresniosios mokslinės bendradarbės vardas. 1995 m. nostrifikuotas 
lietuvos mokslo taryboje.

Praėjus beveik dešimčiai metų nuo pirmųjų bandymų, formuojančių 
nuomonę, kad fitohormonų veikla ir fiziologinė išraiška yra pagrįsta genų 
raiškos reguliacija, eksperimentais buvo pademonstruota, kad rNr sintezė 
izoliuotame chromatine yra aktyvuojama auksino-baltymo kompleksu. 
mokslininkai galvojo, kad egzistuoja specifinis baltymas, kuris susijungia 
su iAr ir aktyvuoja nuo DNr priklausomą rNr sintezę. Bandymais buvo 
pademonstruota, kad iAr patekimas į ląstelės branduolį yra lydimas 
chromatino aktyvacijos. Po to, kai buvo atrasta, kad iAr specifiškai 
susijungia su ląstelės membranomis, pradėta galvoti, kad iAr į branduolį 
patenka sujungta su baltymu akceptoriumi. Šioje srityje dirbo įvairios 
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pasaulio laboratorijos: Kalifornijos technologijos instituto mokslininkai 
A. matthysse’as, c. Phillips’as, freiburgo universiteto Biologijos instituto 
mokslininkas r. Hertel’is su bendradarbiais. XX a. septyniasdešimtieji metai 
buvo fitohormonų receptorių paieškos laikmetis ir jau aštuntojo dešimtmečio 
pabaigoje buvo parodyta, kad augalų ląstelių tįstamąjį augimą kontroliuoja 
iAr, sujungta su tam tikrais baltymais – akceptoriais. Duomenis apie iAr 
sujungimo vietas (saitus) augalų ląstelių membranose publikavo m. Venis’as 
su moksliniais bendradarbiais iš Sodininkystės mokslinių tyrimų instituto 
Kente (1978), Karnegi instituto Vašingtone biologai j. cross’as, W. Brigs’as 
(1978), Stanfordo universiteto biologas P. m. ray’us, citozolyje – la trobe 
universiteto biochemikai A. Wardrop’as, g. Polya’a (1977), leideno universiteto 
botanikai H. oostrom’as ir Z. Kulescha’as (1980), branduolyje – indai H. 
mondal’as, B. B. Biswas’as, (1977), tačiau iAr veikimo mechanizmas vis dar 
liko nesuprastas. 1987 m. A. merkys, j. Darginavičienė ir j. Žemėnas turėjo 
eksperimentais pagrįstus duomenis, kad kviečių koleoptilių plazmolemoje 
(jos fragmentuose – vezikulėse) susidarę iAr baltymų kompleksai gali būti 
vertinami kaip receptoriniai kompleksai, veikiantys tiesiogiai į branduolius. 
Šią informaciją jie paskelbė simpoziume, skirtame auksinų fiziologijai ir 
biochemijai, kuris įvyko 1987 m. tuometinėje Čekoslovakijoje, liblico mieste. 
toliau reikėjo nustatyti, ar šie kompleksai sudaromi ir kitose ląstelės vietose. 
Kelerių metų eksperimentinio darbo rezultatai 1991 m. j. Darginavičienei 
ir A. merkiui, bendradarbiaujant su rusijos mA Augalų fiziologijos 
instituto mokslininku georgijumi romanovu, kviečių ląstelių koleoptilių 
citozolyje leido charakterizuoti iAr receptorinį saitą. jo pH optimumas 7,7, 
disocijacijos konstanta Kd = 1,7.10-6, surišimo vietų skaičius n = 3,6.10-10 

molio.µg-1  baltymo, surišančios baltyminės frakcijos molekulinė masė 40 
kDa. Kompleksai, turintys tokius saitus, buvo aktyvūs izoliuotų branduolių 
rNr sintezės sistemoje. 1992 m. j. Darginavičienė su bendradarbiais A. 
merkiu, j. Žemėnu, g. maksimovu paskelbė dar du kompleksus, turinčius 
saitus plazmolemoje. Pritaikius tuo metu modernius metodus (diferencinį 
centrifugavimą, frakcionavimą, atlikus frakcijos elektroninę mikroskopiją) 
buvo nustatyta, kad vienas iš plazmolemos iAr saitų turi receptoriaus savybes 
(pH optimumas 5,5, disocijacijos konstanta Kd = 1,1.10-8, surišimo vietų 
skaičius n = 5,4.10-10 molio.µg-1  baltymo, surišančios baltyminės frakcijos 
molekulinė masė 20 kDa). Šio tipo baltymų aktyvumas buvo apibūdintas 
panaudojant modelines sistemas – kviečių daigų izoliuotų branduolių bei 
plazmolemos vezikulių, nustatyta, kad jie neaktyvūs branduolių sistemoje, 
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bet aktyvūs plazmolemoje. Pagal gautus duomenis pastarieji baltymai 
atitiko m. Venio 1990 m. iš kukurūzų koleoptilių išskirtus iAr receptorių 
kompleksus. Antrasis plazmolemoje formuojamas iAr-receptoriaus saitas 
buvo aktyvus branduolių sistemoje. Šio receptorinio komplekso aktyvumo 
optimumas – pH 7,2, jo disocijacijos konstanta Kd = 3,0.10-8, surišimo vietų 
skaičius n = 2,0.10-11 molio.µg-1  baltymo, surišančios baltyminės frakcijos 
molekulinė masė 80–90 kDa.

iAr-receptorinių saitų išskyrimas buvo didelis lietuvių laimėjimas augimo 
reguliacijos mechanizmų tyrimų srityje, tačiau teiginiui, kad nustatytieji 
kompleksai yra susiję su ląstelės augimo reguliacija, vis dar trūko įrodymų. 
j. Darginavičienė su A. merkiu nusprendė tai įrodyti pasitelkę gravitropinę 
augalų reakciją. gravitropinę augalų reakciją lengviausia stebėti horizontaliai 
orientuojant ašinių augalo organų atkarpas. jei horizontaliai orientuojamos 
augančių kviečių koleoptilių atkarpos, po kiek laiko apatinėje ir viršutinėje 
pusėse stebimas netolygus augimas ir lėčiau auganti atkarpos viršutinė pusė 
tampa idealia kontrole augimo greičio reguliavimo tyrimuose. Specialių 
fiziologinių-biocheminių metodų pagalba j. Darginavičienei pavyko 
nustatyti, kad šiose skirtingose pusėse yra skirtingas specifiškai su citozolio 
ir plazmolemos baltymais sujungtos iAr kiekis ir skirtingas tose puselėse 
suformuotų iAr baltyminių kompleksų fiziologinis aktyvumas. Be to, pati 
iAr aktyvina ją receptuojančių baltymų sintezę. taip buvo įrodyta, kad 
gravitropinėje reakcijoje dalyvauja iAr-receptorinės sistemos, lokalizuotos 
plazmolemoje ir citozolyje. 1992 m. maskvoje, K. A. timiriazevo žemės ūkio 
akademijoje, spausdintų darbų pagrindu j. Darginavičienė apgynė biologijos 
mokslų daktaro disertaciją Indolilacto rūgšties transporto ir recepcijos procesų 
vaidmuo lateraliai poliarizuoto augimo reguliacijoje gravitropinės reakcijos 
metu. Disertacijoje pateikė kelių dešimtmečių tyrimo rezultatus apie 
indolilacto rūgšties receptorinės ir transporto sistemų sąveikos mechanizmą 
gravitropiškai indukuoto augimo metu. 1993 m. lietuvos mokslo taryba ją 
nostrifikavo habilituota mokslų daktare.

1989 m. Botanikos instituto Augalų fiziologijos laboratorijoje pradėjo 
dirbti iš Sankt-Peterburgo (tuometinio leningrado) universiteto atvykęs 
docentas gemiras maksimovas. g. maksimovas buvo dirbęs vadovaujamą 
mokslinį darbą žymiuose augalų augimo fiziologijos tyrimų centruose – 
Sibiro augalų fiziologijos ir biochemijos instituto Augalų fitohormonų 
biochemijos laboratorijoje, Sankt-Peterburgo universiteto Augalų fiziologijos 
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ir biochemijos katedroje, dešimtį metų jai vadovavęs. jo mokslinių tyrimų 
sritis buvo panaši į plėtojamą lietuvos mokslų akademijos Botanikos instituto 
Augalų fiziologijos laboratorijoje. mokslų daktaro disertaciją (lietuvos 
mokslo tarybos nostrifikuota į habilituoto daktaro) Nuo ATP-priklausomas 
katijonų membraninis transportas ir jį reguliuojantis citokininų vaidmuo augale 
jis apgynė 1989 m. maskvoje K. A. timiriazevo žemės ūkio akademijoje, jau 
dirbdamas lietuvoje Botanikos instituto Augalų fiziologijos laboratorijoje. 
g. maksimovas, būdamas tos pačios augalų fiziologijos srities specialistu, 
labai aktyviai įsijungė į fitohormonų veikimo mechanizmo tyrimus Augalų 
fiziologijos laboratorijoje, taikydamas modernius sudėtingos analizės metodus 
augalo ląstelės membranų vaidmens hormoninėje augimo reguliavimo 
sistemoje lateraliai poliarizuoto augimo metu tyrimus. Šio įdomaus, labai 
išsilavinusio žmogaus ir gabaus mokslininko darbai buvo artimi jūratės 
Darginavičienės mokslinių tyrimų tematikai, todėl vėlesniu dešimtmečiu 
kartu su habilituotu daktaru gemiru maksimovu, mokslininkais daktarais 
jonu Žemėnu, romualda Ulevičiene, Sigita jurkoniene, giedre Petkūniene ji 
vis plėtė iAr veiklos mechanizmo tyrimų lauką. Ši mokslininkų grupė tyrė 
ca2+ jonų reguliacinį vaidmenį iAr receptorių susidarymui, iAr signalo 
perdavimo – mAP kinazių/fosfatazių – kelius, plazmolemos ir tonoplasto 
elekrofiziologines savybes – AtPazių veiklos aktyvumą.

tuo pačiu metu įvyko pokyčiai ir asmeniniame jūratės Darginavičienės 
gyvenime, ji sukūrė šeimą su profesoriumi g. maksimovu ir su juo praleido 
devyniolika bendro gyvenimo metų.

Žvelgiant į praeitį, problemos – fitohormonų veiklos mechanizmo 
tyrimai – nagrinėjimas turėjo ne tik didelę teorinę reikšmę, papildant 
žinias apie iAr transporto ir recepcijos procesų vaidmenį augalo augimo 
reguliacijoje, bet kartu sudarė pagrindą spręsti praktines žemės ūkio 
problemas, kurti sintetinius augimo reguliatorius. lietuvos mokslų 
akademijos Botanikos instituto Augalų fiziologijos laboratorijoje j. 
Darginavičienės moksliniai darbai sudarė teorinį pagrindą fitohormonų 
fiziologinių analogų sintezės programai – trečiajai laboratorijoje plėtotai 
temai, sulaukusiai didelio mokslo visuomenės pripažinimo. jūratė 
Darginavičienė kartu su dr. romualda Ulevičiene ir šios temos vadove habil. 
dr. leonida Novickiene, vadovavusia fiziologinių augimo reguliatorių tyrimų 
programai, eksperimentais pademonstravo, kad sintetinis auksino NAr 
(naftilacto rūgštis) analogas (tA-12) sąveikauja su endogenine indolilacto 
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rūgšties receptorine sistema, kuri lokalizuota ląstelės plazmolemoje bei 
citozolyje, priimant ląstelės atžvilgiu išorinį signalą ir jį perduodant į 
branduolį, t.y. turi gebėjimą įsitraukti į natyvinio auksino receptorinę 
sistemą, pasirenkamai sąveikaujant su plazmolemos bei citozolio iAr 
receptuojančiais baltymais.

Praėjus penkiasdešimčiai metų nuo pirmųjų jūratės Darginavičienė 
tyrimų ieškant paaiškinimo iAr veiklos mechanizmui, šiandien mes 
matome, kaip toli išsiplėtojo jos darbai. Nuo bendrųjų hipotetinių žinių apie 
šio fitohormono dalyvavimą augalo augimo procesuose keičiant baltymų 
sintezę XX a. šešiasdešimtaisiais metais iki auksino receptorių augalo ląstelėje 
nustatymo XX–XXi amžių sandūroje. Šiuo metu mokslininkai neabejoja, 
kad visi fitohormonai veikia kaip signalinės molekulės, sukeliančios genų 
raiškos procesus, deja, tiksliai aprašyti iAr perdavimo į branduolį kelius vis 
dar trūksta eksperimentinio pagrindo.

jūratės Darginavičienės darbai yra apibendrinti per 150-yje mokslinių 
straipsnių. jos darbų pagrindu disertacijas parengė ir apgynė laboratorijos 
moksliniai bendradarbiai jonas jurevičius, Alina Krupovnickienė, 
romualda Ulevičienė, Sigita jurkonienė, giedrė Petkūnienė. toks didelis 
ir brandus darbas neliko nepastebėtas ir lietuvos mokslo visuomenės, 
2001 m. už darbų ciklą „Augalų augimo ir erdvinės orientacijos valdymo 
fiziologija“, atliktą 1966–2000 m. kartu su bendraautoriais Alfonsu merkiu, 
romualdu laurinavičiumi ir leonida Novickiene, jūratė Darginavičienė 
buvo apdovanota lietuvos mokslo premija.

jūratė Darginavičienė – puiki tyrinėtoja ir mokslininkė, darbas 
laboratorijoje jai buvo didelis pomėgis, sėkmingi rezultatai teikdavo didelį 
džiaugsmą. turėjo didelę pajautą mokslo pulsui, puikiai rašė. 2002 m. su 
leonida Novickiene publikavo knygą Augimo problemos šiuolaikinėje augalų 
fiziologijoje, kurioje pateikė naujausius tuo metu atskleistus augalų augimą 
reguliuojančių fitohormonų veikimo aspektus. Knyga buvo aktuali visą 
pirmąjį XXi a. dešimtmetį ne tik studentams, bet ir jauniems mokslininkams, 
kaip pateikianti naujausią tuometinį požiūrį į augalo augimo procesus ir 
hormoninę jų reguliavimo sistemą.

Būdama labai aukštos kvalifikacijos specialiste, turėdama gebėjimą 
labai aiškiai dėstyti mintis ir atskleisti mokslinę problemą ji noriai dalinosi 
žiniomis su jaunąja biologų karta, Vilniaus universitete dėstė Augalų 
citochemiją ir histochemiją, Fitohormonų receptorines sistemas.
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Kartu su akademiku Alfonsu merkiu ir kitais Augalų fiziologijos 
laboratorijos darbuotojais jūratė Darginavičienė dalyvavo 1988 m. įkuriant 
lietuvos augalų fiziologų draugiją, buvo ilgametė valdybos narė, draugijos, 
lietuvos mokslų akademijos ir Vilniaus universiteto renginio „Prof. 
Stanislovo jundzilo ir prof. jono Dagio skaitymai“ 2002 m. skaitovė. jos ir 
habilituoto daktaro gemiro maksimovo pastangomis buvo palaikomi ryšiai 
su rusijos mokslų akademijos Augalų fiziologijos instituto fiziologais. jiems 
tarpininkaujant Botanikos institute lankėsi ir patirtimi dalijosi rusijos 
mokslų akademijos Augalų fiziologijos instituto mokslininkas profesorius 
georgij’us romanov’as, paskaitas skaitė profesorius Viktor’as ivanov’as.

jūratė Darginavičienė buvo aktyvi lietuvos mokslo ir studijų fondo, vėliau 
lietuvos mokslo tarybos, inicijuotų projektų dalyvė. ilgametė Botanikos 
instituto mokslo tarybos pirmininkė. Kelių habilitacinių procedūrų tarybų, 
daugelio daktaro disertacijų gynimo tarybų narė, pastovi doktorantūros 
egzaminų – Augalų fiziologija, Ląstelės fiziologija, Augalo ląstelės membranos, 
Fitohormonai – komisijų, gamtos tyrimų centro Botanikos instituto 
doktorantūros ir jungtinės Vilniaus universiteto ir Botanikos instituto 
doktorantūros komisijų narė.

jos žinios citologijoje, ląstelės fiziologijoje padėjo plėtoti mokslinius ryšius 
ir dalyvauti projektuose, susijusiuose su ekotoksikologijos problemomis. yra 
žinoma, kad aplinką nepakeičiamai teršiantys sunkieji metalai yra ląstelės 
membranų AtP-azių inhibitoriai. turėdama patirties plazmolemos ir 
tonoplasto elekrofiziologinių savybių – AtPazių veiklos aktyvumo tyrimuose 
ji sėkmingai bendradarbiavo su Botanikos instituto ekotoksikologais dr. 
levonu manusadžianu ir habil. dr. Danute marčiulioniene. Šia tema su 
bendraautoriais ji paskelbė per dešimtį mokslinių publikacijų, dalyvavo 
tarptautinėse mokslinėse konferencijose.

jūratė Darginavičienė užaugino sūnų Vytautą, sulaukė anūko Domo. 
ji – plataus išsilavinimo, pabrėžianti mokslo ir kultūros svarbą kiekvieno 
žmogaus ir valstybės gyvenime dažnai sakydavo „...kaip kiekviena kultūringa 
išsivysčiusi valstybė turi turėti nacionalinį orkestrą, taip ir kiekviena, save 
laikanti išsivysčiusia, visuomenė turi turėti tam tikrą skaičių mokslininkų...“. 
mokslą ji vertino kaip svarbiausią dalyką, užtikrinantį visuomenės ir 
valstybės pažangą.
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jūratės Darginavičienės tėveliai. motina tamara marcijonienė, tėvas Vytautas marcijonas 

Akademinio irklavimo profesionalė (antra iš kairės). 1956–1961 metai
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jūratė Darginavičienė – absolventė. 1961 metai

gamtos apsaugos komiteto augalų “inventorizacijos” ekspedicijoje. iš kairės prof. Kazys 
Ėringis, jūratė Darginavičienė, prof. jonas Dagys, prof. marija Natkevičaitė-ivanauskie-
nė. 1961 metai
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j. Darginavičienė prie prietaiso, kuriuo buvo atliekami visi sujungtų iAr formų tyrimai. 
1975–1983 metai
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Botanikos instituto Augalų fiziologijos laboratorijos darbuotojai. 1987 metai

Botanikos instituto 30-ies metų jubiliejaus minėjime. iš kairės: habil. dr. Nijolė Anisimovie-
nė, dr. Danguolė raklevičienė, prof. habil. dr. gemir maksimov, habil. dr. jūratė Darginavi-
čienė, dr. Valerija mališauskienė, dr. jonas jurevičius, dr. Alina Krupovnickienė, dr. Virgili-
ja gavelienė, habil. dr. leonida Novickienė, dr. laimutė miliuvienė. 1989 metai
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Prof. S. jundzilo ir prof. j. Dagio skaitymuose. Viduryje akademikas Alfonsas merkys, iš 
kairės pranešėja habil. dr. jūratė Darginavičienė, iš dešinės pranešėja habil. dr. leonida 
Novickienė. 2002 metai

Botanikos instituto mokslinė taryba. 2001 metai
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Habil. dr. jūratės Darginavičienės mokslinė tyrėjų grupė. iš kairės pirmoje eilėje prof. 
gemir maksimov, jolanta Šiemaitė, dr. emilija Savičienė, habil. dr. jūratė Darginavičienė, 
iš kairės antroje eilėje dr. Sigita jurkonienė, irena Pūkienė, Nijolė Bareikienė, dr. Vaide-
vutis Šveikauskas, jolanta Banienė. 2001 metai

iš kairės habil. dr. leonida Novickienė, habil. dr. jūratė Darginavičienė, akad. Vytautas 
rančelis, dr. Vida rančelienė. 2008 metai
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Po lietuvos mokslo premijos įteikimo. iš kairės: dr. romualdas laurinavičius, habil. dr. 
jūratė Darginavičienė, habil. dr. leonida Novickienė, akad. Alfonsas merkys. 2002 metai 

Habil. Dr. jūratė Darginavičienė su sūnumi Vytautu dešinėje ir anūku Domu –  kairėje 
2008 metai
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1. Взаимосвязь между ростом и уровнем содержания РНК в клетках 
растений под влиянием ß-индолилуксусной и гибберелловой кислот : 
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук : 101 – физиология растений / Вильнюсский го-
сударственный университет им. В. Капсукаса. – Вильнюс,1968. – 17 р.

1992
2. Роль процессов транспорта и рецепции индолилуксусной кислоты в 

регуляции латерально поляризованного роста при гравитропизме : 
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2007
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2010
5. Augalų fiziologė leonida Novickienė : bibliografija / lietuvos augalų 
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6. Влияние стимуляторов роста на некоторые физико-химические 
свойства протоплазмы растительной клетки. – lent. – Santr. liet. – 
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biochemijoje, 1967 m. gruodžio 6–8 d. – Vilnius, 1967. – P. 86–90.

1968
8. Регуляция роста стебля и геотропической реакции растений как усло-

вия, предотвращающего полегание злаковых растений / А. И. Мер-
кис, Л. Л. Новицкене, Ю. В. Даргинавичене // Материалы докладов 
конференции по физиологии устойчивости растений. – Киев, 1968. – 
P. 177–181.

1969
9. Взаимосвязь между ростом и содержанием РНК в клетках растений 

под влиянием β-индолилуксусной и гибберелловой кислот // Второй 
Всесоюзный биохимический съезд : тезисы секционных сообщений, 
Ташкент, октябрь 1969 года. – Ташкент, 1969. – Секция ii, Механизм 
действия регуляторов роста растений. – P. 62.

10. Влияние хлорхолинхлорида, гибберелловой и ß-индолилуксусной 
кислот на рост клеток разных зон роста ячменя / Ю. В. Даргинавиче-
не, Л. Лапайте // Стимуляторы роста организмов : материалы конфе-
ренции Прибалтийских республик по вопросам стимулирования рас-
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Вильнюс, 1969. – P. 130–131.
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11. Влияние β-индолилуксусной и гибберелловой кислот на содержание 

ИУК в клетках в разные фазы их роста / А. И. Меркис, Ю. В. Дарги-
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p. 71–80.
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12. Взаимодействие β-индолилуксусной кислоты с белками в процессе 

роста растений / А. Меркис, А. Путримас, А. Марчюкайтис, Н. Буне-
вичюте, Ю. Даргинавичене // Регуляция роста и питаниe растений : 
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leidinys skirtas mokslininkės, augalų fiziologės, jūratės Dar-
ginavičienės mokslinei veiklai ir kūrybai. jūratė Darginavičienė – 
habilituota daktarė, lietuvos mokslo puoselėtoja.

The publication is devoted to the scientific activity of a scientist, 
plant physiologist jūratė Darginavičienė. jūratė Darginavičienė – 
Doctor Habilitatus, active member of lithuanian science.


