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Santrauka 

Paukščių hemosporidijos (Haemosporida) ‒ tai Lietuvoje paplitę ir tinkami modeliniai 

organizmai tirti fundamentalius kraujo parazitų evoliucinės biologijos ir pernešėjų sukeliamų infekcijų 

ekologijos klausimus. Pernešėjų bei sporogonijos vystymosi pobūdžio nustatymas yra svarbūs siekiant 

suprasti hemosporidinių infekcijų plitimą ir galimą poveikį sveikatai. 

Naudojant tradicinius parazitologijos ir molekulinius tyrimo metodus nustatyta, kad: pagal 

mitochondrinio citochromo b (cyt b) geno fragmentą giminingos Plasmodium relictum genetinės linijos 

SGS1 ir GRW11 bei skirtingų SGS1 genetinės linijos izoliatų vystymosi būdai Culex pipiens pipiens ir 

C. p. pipiens formos molestus uoduose nesiskiria. Filogenetiniai medžiai gauti naudojant cyt b geno 

fragmentą, gali būti naudojami nustatant genetiškai artimų paukščių maliarinių parazitų pernešėjų rūšis. 

Culicoides impunctatus mašalas yra svarbus paukščių hemoproteidų pernešėjas, ypač tiriant paukščių 

hemoproteozių epidemiologiją. Įrodyta, kad hemoproteidų DNR yra aptikama Ochlerotatus cantans 

uodų galvoje, krūtinėlėje ir pilvelyje keletą savaičių po pasimaitinimo infekuotu krauju. Tai liudija 

ilgalaikį parazito DNR išlikimą nespecifiniuose pernešėjuose bei sudaro kliūtis nustatant 

hemosporidinių parazitų pernešėjus remiantis tik molekulinių tyrimų rezultatais. Tiriant 

hemosporidinius parazitus mes patariame derinti tradicinius ir molekulinius tyrimo metodus. 
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Pastaba: Autorės pavardė 2013 m. iš Kazlauskienė pakeista į Žiegytė.  


