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9.30–10.00 Dalyvių registracija

 Pro grama

 Auditorija Nr. 203

10.00–10.30 Konferencijos atidarymas. Sveikinimo žodis.
 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

rektorius akad. Remigijus Žaliūnas

 Lietuvos mokslų akademijos prezidentas akad. Jūras Banys

 LMA Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus 
pirmininkas akad. Vaidutis Kučinskas

 UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ Mokslinių tyrimų  
ir eksperimentinės plėtros direktorius  prof. Arvydas Lubys

10.30–11.30 Plenariniai pranešimai.
10.30–11.00 LMA užsienio narys prof. Pėteris Malfertaineris 
 (Peter Malfertheiner). 5300 metų senumo Alpių „ledo žmogaus“ 

H. pylori genomo tyrimai ir jų reikšmė europiečių demografinei istorijai

11.00–11.30 LMA Jaunosios akademijos narys prof. Juozas Kupčinskas. 
Žmogaus mikrobiotos transplantacija: dabartis ir perspektyvos

11.30–11.45 Kavos pertrauka

11.45–15.45 Pranešimai sekcijose. 
Pranešimo trukmė – 15 min. (10 min. pranešimui ir 5 min. klausimams)
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BENDROSIOS BIOLOGIJOS SEKCIJA

 Auditorija Nr. 012

Pirmininkauja: akad. Vaidutis Kučinskas, akad. Jonas Remigijus Naujalis

11.45–12.00 Lukas Gudaitis. Koneksino 36 formuojamų plyšinių 
jungčių kanalų užsidarymo priklausomybė nuo įtampos 
poliškumo. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

12.00–12.15 Romualdas Lapickis. Pieninių galvijų, turinčių  
Holšteinų veislės kraujo dalių, genetinės įvairovės 
analizė. Vytauto Didžiojo universitetas

12.15–12.30 Darja Nikitina. Opinio kolito mikroRNR izoformų raiškos 
profilio analizė. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 

12.30–12.45 Justyna Barščevska. Didžiųjų miegapelių populiacijų  
tankumo įvertinimas pagal jų skleidžiamus 
garsus. Gamtos tyrimų centras

12.45–13.00 Kristina Raitelaitytė. Lecanosticta acicola populiacijų 
genetinė įvairovė Lietuvoje. Gamtos tyrimų centras

13.00–13.15 Vitalijus Stirkė. Komensalai ar konkurentai: pelės ir pelėnai 
komerciniuose soduose. Gamtos tyrimų centras

BIOTECHNOLOGIJOS IR BIOCHEMIJOS SEKCIJA

I posėdis. Biotechnologija

 Auditorija Nr. 008

Pirmininkauja: dr. Giedrius Gasiūnas, prof. Juozas Kupčinskas

11.45–12.00 Zbigniev Balion. Funkcionalių smegenėlių ląstelių 
kultūrų formavimas pasitelkiant sintetinius hidrogelius. 
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

12.00–12.15 Evaldas Bolskis. Audinių inžinerijai skirtų karkasų  
kūrimas naudojant tekstilės medžiagas.  
Kauno technologijos universitetas
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12.15–12.30 Dominyka Dapkutė. Kamieninės ląstelės – ląsteliniai 
„Trojos arkliai“ teranostinėms nanodalelėms pernešti. 
Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centras

12.30–12.45 Mantas Jucevičius, Rimantas Ožiūnas. Perteklinio kramtymo 
funkcijos stebėsenos techniniai aspektai. Kauno technologijos 
universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

12.45–13.00 Gintarė Milašiūtė. Aronijų ir spanguolių išspaudų  
ekstraktų poveikis navikinių ląstelių gyvybingumui ir 
tarpląsteliniam ryšiui. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

MEDICINOS IR SVEIKATOS MOKSLŲ SEKCIJA

I posėdis. Medicina

 Auditorija Nr. 009

Pirmininkauja: akad. Limas Kupčinskas, akad. Zita Aušrelė Kučinskienė

11.45–12.00 Viktorija Basytė-Bacevičė. SERPINA1 ir HSD17B13 
genų vieno nukleotido polimorfizmų įtaka hepatito 
C bei alkoholio sukeltos kepenų fibrozės ir cirozės 
išsivystymui. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

12.00–12.15 Mantas Radzevičius. Adhezijos molekulių raiška 
mielomine liga sergančių pacientų plazminėse 
ląstelėse. Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas

12.15–12.30 Gailė Gudauskienė. Akies gyslainės storio pokyčiai,  
atlikus kataraktos chirurgiją, sergant arba nesergant  
amžine geltonosios dėmės degeneracija.  
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

12.30–12.45 Andrius Januškevičius. Plaučių rezidentinių ir 
uždegiminių eozinofilų biologiniai skirtumai sergant 
astma. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

12.45–13.00 Giedrė Pakulienė. Akies priekinės kameros kampo 
įvertinimas pacientams, sergantiems katarakta arba katarakta 
ir glaukoma. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas



Jaunųjų mokslininkų konferencija 6

13.00–13.15 Nora Ulozaitė-Stanienė. Automatinės balso analizės naudojimas 
pirminei gerklų ligų atrankai. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

13.00–14.00 Pietų pertrauka

BIOTECHNOLOGIJOS IR BIOCHEMIJOS SEKCIJA

II posėdis. Biochemija

 Auditorija Nr. 008

Pirmininkauja: akad. Kęstutis Sasnauskas, akad. Vilmantė Borutaitė

14.00–14.15 Raminta Baušytė. Endometriumo kamieninių ląstelių 
terapijos galimybės gydant vaisingumo sutrikimus. 
Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centras

14.15–14.30 Ieva Janulaitytė. In vivo alergenu aktyvintų eozinofilų 
reikšmė užląstelinio užpildo baltymų raiškai bronchų lygiųjų 
raumenų ląstelėse. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

14.30–14.45 Aistė Imbrasaitė. Rekombinantinių parvalbuminų 
biosintezė bakterijose ir jų antigeninių savybių tyrimas 
naudojant monokloninius antikūnus prieš atlantinės menkės 
alergeną. Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centras

14.45–15.00 Jonas Juozapaitis. Melsvabakterių CRISPR-Cas genų-kaimynų 
charakterizavimas. Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centras

15.00–15.15 Darius Kazlauskas. Eukariotų B-šeimos DNR polimerazių kilmė 
ir evoliucija. Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centras

15.15–15.30 Asta Lučiūnaitė. NLRP3 inflamosomos aktyvinimas mažos 
molekulinės masės Aβ oligomerais pelės mikroglijos 
ląstelėse. Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centras

15.30–15.45 Donata Tuminauskaitė. Cas2/3 baltymo vaidmuo 
I-F tipo CRISPR-Cas sistemos DNR interferencijoje. 
Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centras
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MEDICINOS IR SVEIKATOS MOKSLŲ SEKCIJA

II posėdis. Sveikatos mokslai

 Auditorija Nr. 009

Pirmininkauja: akad. Daiva Rastenytė, dr. Jurgita Skiecevičienė

14.00–14.15 Laura Tamašauskienė. Proteosominių genų polimorfizmo 
ypatumai sergant įvairaus sunkumo eozinofiline ir 
neeozinofiline astma. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

14.15–14.30 Gunda Petraitytė. Intelektinės negalios / įgimtų anomalijų  
genetinių priežasčių nustatymas ir patogenezės tyrimas  
RNR lygmeniu. Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas

14.30–14.45 Evelina Siavrienė. Su intelektine negalia ir įgimtomis 
anomalijoms siejamų genų variantų funkcinė analizė. 
Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas

14.45–15.00 Greta Streleckienė. Skrandžio vėžiu sergančiųjų plazmos 
laisvai cirkuliuojančios DNR kiekio ir mutacijų profilio 
analizė. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

15.00–15.15 Gabrielė Žukauskaitė. Protekcinių genomo variantų analizė 
lietuvių populiacijoje. Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas

15.15–15.30 Monika Makūnaitė. Išilginis miego arterijos sienelės judesys 
ankstyvai aterosklerozei diagnozuoti. Kauno technologijos universitetas

15.30–15.45 Daivaras Sokas. Širdies ritmo, užlipus laiptais, atsistatymo vertinimas 
naudojant išmaniąją apyrankę. Kauno technologijos universitetas

15.45–16.15 Komisijos posėdis

16.15–16.50 Rezultatų aptarimas. Apdovanojimai 

 Auditorija Nr. 203





*Pranešimų santraukų kalba netaisyta

Pranešimų s ant raukos*
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Funkcionalių smegenėlių ląstelių kultūrų formavimas 
pasitelkiant sintetinius hidrogelius
Zbigniev Balion1,  
Cėpla, V2, Svirskienė N1, Valiokas, R2, Jekabsone A1

1Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuva;  
2Ferentis UAB, Lietuva

Siekdami sukurti lengvai atkartojamą bei patogų naudoti laboratorijoje nervinio audinio 
konstruktą, gebantį užtikrinti panašų į natūraliam audiniui būdingą ląstelių funkcionalumą, 
mes pasitelkėme hidrogelius, gaminamus iš tarpląstelinį užpildą imituojančių peptidų. Išty-
rėme du skirtingus hidrogelius: kolageną imituojančio peptido (CMP, pagal angl. collagen 
mimetic peptide), tarpusavyje sujungto polietilenglikoliu (PEG), ir CMP-PEG hidrogelio, papil-
dyto kovalentiškai prijungtu fibronektino peptidu RGD. Panaudojant šiuos hidrogelius buvo 
tiriama pirminės mišrios neuronų-glijos smegenėlių kultūros vystymasis ant šių hidrogelių, 
bei lyginama su įprastai auginamomis monosluoksninėmis kultūromis ant plastiko bei stiklo 
dengto polilizinu. Taip pat buvo nustatytas mechaninių paviršiaus savybių poveikis lyginant 
kultūras, susidariusias ant hidrogelių bei vienu CMP-PEG ir CMP-RGD-PEG molekulių sluoksniu 
padengtų stiklo paviršių. Hidrogeliai skatino organotipinę ląstelių organizaciją – neuronų, 
astrocitų ir mikroglijos santykis bei išsidėstymas ląstelių kultūrose ant šių hidrogelių buvo 
panašus į bręstančių smegenėlių granulinio sluoksnio. Neuronai ant hidrogelių jau po 4 
dienų in vitro įgavo spontaninį sinchronizuotą elektrofiziologinį aktyvumą liudijantį apie 
funkcionalaus tinklo susiformavimą. Tuo tarpu, ant polilizinu padengto plastiko bei stiklo 
auginamose kultūrose ląstelės buvo pasiskirčiusios tolygiai, be specifinių struktūrų, o neuronai 
tiek po 4, tiek po 7 dienų buvo funkciškai neaktyvūs (nesinchronizuotas pavienių neuronų 
aktyvumas atsirado tik po 16 dienų). Apibendrinant, CMP-PEG hidrogeliai leidžia greitai ir 
paprastai kultivuoti funkcionalias smegenėlių neuronų-glijos ląsteles.

Raktiniai žodžiai: hidrogeliai, tarpląstelinį užpildą imituojantys peptidai, smegenėlės, 
neuronų-glijos kultūros vystymasis.

Didžiųjų miegapelių populiacijų tankumo įvertinimas  
pagal jų skleidžiamus garsus
Justyna Barščevska1,  
Peter Adamik2

1Gamtos tyrimų centras, Akademijos g. 2, 08412 Vilnius, Lietuva
2Olomouc Palacky universitetas, Křížkovského 511/8, CZ-771 47 Olomouc, Čekijos Respublika

Didžioji miegapelė yra reta rūšis Lietuvoje, įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą bei Lietuvos 
Respublikos griežtai saugomų rūšių sąrašą. Šiuo metu šalyje yra žinoma tik 10 šios rūšies 
populiacijų. Dalis informacijos apie Lietuvoje gyvenančių didžiųjų miegapelių buveinių pa-
sirinkimą, mitybą bei gausumo dinamiką buvo surinkta specialiai joms iškeliant ir tikrinant 
inkilus, tačiau iki šiol nėra žinomi šių populiacijų dydžiai. Manoma, jog Lietuvoje gyvenančios 
populiacijos yra žymiai mažesnės, palyginus su populiacijomis centrinėje jų arealo dalyje. 
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Siekiant užtikrinti geresnę didžiosios miegapelės apsaugą, reikalingi išsamesni ir efektyvesni 
populiacijų tyrimai, todėl šiame pranešime norima supažindinti su naujomis didžiųjų mie-
gapelių tyrimų galimybėmis. 

Tyrimai buvo vykdomi Čekijos Respublikoje, Olomouco ir Moravijos-Silezijos regionuose, 
bukų miškuose. Tyrimo tikslas buvo nustatyti didžiųjų miegapelių tankumą teritorijose, kur 
miegapelėms yra iškelti inkilai ir teritorijose, kur inkilų nėra, siekiant sužinoti, ar inkilų buvi-
mas turi įtakos miegapelių tankumui. Miegapelių tankumui nustatyti buvo panaudotas iki 
šiol mažai taikytas metodas – naktinis didžiujų miegapelių skleidžiamų garsų klausimasis ir 
registravimas transektose.

Tokį metodą galima sėkmingai taikyti ir Lietuvoje didžiųjų miegapelių populiacijų dydžių 
nustatymui. Palyginus su inkilų tikrinimu, šis metodas yra tikslesnis, kadangi ne visos miegape-
lės užima joms specialiai iškeltus inkilus. Taip pat šis būdas yra pigesnis, nes išvengiama išlaidų 
inkilų gamybai ir jų tikrinimui bei miegapelių žymėjimui, o tuo pačiu netrikdomi reti gyvūnai.

Tyrimai vykdyti „Erasmus +“ praktikos metu, 2019-07-01 – 2019-09-15 laikotarpyje.

SERPINA1 ir HSD17B13 genų vieno nukleotido  
polimorfizmų įtaka hepatito C bei alkoholio sukeltos 
kepenų fibrozės ir cirozės išsivystymui
Viktorija Basytė-Bacevičė

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Įvadas ir tikslas: atliktų studijų rezultatai parodė, kad SERPINA1 geno vieno nukleotido 
polimorfizmai (VNP) yra susiję su įvairios etiologijos kepenų cirozės išsivystymo rizika, o 
HSD17B13 geno VNP mažina lėtinio kepenų pažeidimo riziką. Šiame tyrime mes siekėme 
įvertinti SERPINA1 Pi*Z (rs28929474) ir Pi*S (rs17580) variantų sąsają su kepenų pažeidimu ir 
HSD17B13 geno rs10433937 varianto apsauginę reikšmę vystantis kepenų fibrozei.

Metodika: į tyrimą įtraukti 302 pacientai, sergantys kepenų ciroze, 127 pacientai, sergantys 
kepenų fibroze bei 548 kontrolinių asmenų grupė. SERPINA1 Pi*Z ir Pi*S, HSD17B13 rs10433937 
VNP nustatyti tikro laiko PGR metodika. P reikšmė ≤0.016 buvo laikoma statistiškai reikšminga.

Rezultatai: SERPINA1 Pi*Z variantas nebuvo susijęs su didesne kepenų fibrozės ar cirozės 
išsivystymo rizika. HSD17B13 rs10433937 taip pat nebuvo reikšmingai susijęs su kepenų 
pažeidimu, tačiau genotipinė analizė parodė, kad genotipas GG gali būti susijęs mažesne 
kepenų fibrozės rizika (aOR 0.37, p=0.03). SERPINA1 Pi*S variantas ir jo heterozigotinis ge-
notipas buvo reikšmingai susijęs su kepenų fibrozės išsivystymo rizika (aOR 3.28, p=0.008) 
ir galimai turi įtaką kepenų cirozės išsivystymui (aOR 2.55, p=0.02). 

Išvados: SERPINA1 Pi*S variantas yra susijęs su padidinta kepenų fibrozės rizika. SERPINA1 
Pi*Z ir HSD17B13 rs1043393 variantai nėra susiję su kepenų pažeidimu.
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Endometriumo kamieninių ląstelių terapijos 
galimybės gydant vaisingumo sutrikimus
Raminta Baušytė,  
Rūta Navakauskienė

VU Gyvybės mokslų centras Biochemijos instituto Ląstelės molekulinės biologijos skyrius

Nevaisingumas paliečia apie 10–15 proc. porų. Vaisingumo sutrikimų dažnis Lietuvoje ir 
visame pasaulyje nuolat didėja. Remiantis tarptautine statistika, moterų sveikatos sutrikimai 
lemia 20–35 proc., vyrų – 20–30 proc., abiejų partnerių – 25–40 proc. visų nevaisingumo atvejų. 
Nors vaisingumo sutrikimų gydymas yra itin pažengęs, vis dar trūksta efektyvių diagnostikos 
ir gydymo metodų neaiškios kilmės nevaisingumo, vaisingumo sutrikimų, sukeltų priešlaiki-
nio kiaušidžių rezervo išsekimo sindromo bei gimdos gleivinės (endometriumo) patologijos 
atvejais. Manoma, kad šiais atvejais gali būti veiksminga kamieninių ląstelių terapija, tačiau 
tam būtina įvertinti endometriumo kilmės kamieninių ląstelių charakteristiką, regeneracines 
ir terapines savybes, gydant anksčiau įvardintas vaisingumo sutrikimo priežastis. 

Tyrimo metu pagal patvirtintus kriterijus atrinktoms moterims buvo atlikta endome-
triumo biopsija. Iš gautos medžiagos išskirtos kamieninės ląstelės charakterizuotos pagal 
endometriumo kamieninių ląstelių žymenis (cd44, cd90, cd105, cd146 ir kt.) ir hemopoetinių 
kamieninių ląstelių žymenis (cd34 ir kt.). Naudojant RL-kPGR metodą vertinta genų, susijusių 
su pliuripotentiškumu, metabolizmu, senėjimu, epigenetine reguliacija (OCT4, SOX2, RUNX1, 
HIF1A, VIMENTIN ir kt.), raiška. Remiantis tyrimo metu gautais rezultatais, pastebėjome, kad 
kamieninių ląstelių paviršinių žymenų ir genų raiška gali būti susijusi su vaisingumo sutriki-
mais ir pagalbinio apvaisinimo procedūros mėgintuvėlyje rezultatais. 

Šie duomenys sudaro prielaidas įvertinti endometriumo kamieninių ląstelių klinikinio 
pritaikymo potencialą gydant nevaisingumą ateityje.

Audinių inžinerijai skirtų karkasų kūrimas  
naudojant tekstilės medžiagas 
Evaldas Bolskis1,  
Erika Adomavičiūtė1 
1Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Kauno technologijos universitetas,  
Studentų g. 56, LT-51424, Kaunas, Lietuva

Audinių inžinerijoje labai svarbu sukurti idealų pagrindą, kuris pagal savo struktūrą (san-
darą) ir biologines funkcijas atkartotų žmogaus audinių tarpląstelinę medžiagą (matriksą) 
(ECM). Toks pagrindas turi pasižymėti mechaniniu ir biologiniu stabilumu ir suderinamumu. 
Vienas iš audinių inžinerijos procesų yra karkaso projektavimas, gamyba bei analizė.

Šiandien audinių inžinerijoje karkasų formavime naudojamos įvairios membranos, hidro-
geliai, porėtos plėvelės. Karkasų projektavime naudojamos ir įvairaus tipo tekstilės medžiagos: 
neaustinės iš nano-mikrogijų suformuotos elektrinio verpimo būdu, bei austos, megztos, 
pintos medžiagos. Vienas iš didžiausiu privalumų, karkasų suformuotų tekstilės medžiagų, 
pagrindu yra galimybė kontroliuoti karkaso porėtumą, mechanines savybes, suformuoti 3D 
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struktūras ir dėl galimybės naudoti įvairių tipų polimerus (poli-6- heksanolidą (PCL), poli-pieno 
rūgštį (PLA), poli (D,L-laktido glikolido (PLGA) ir kt. ) – biosuderinamumas. 

Vienas iš plačiausiai naudojamų tekstilės medžiagų audinių inžinerijoje yra neaustinės 
medžiagos iš nano-mikrogijų suformuotos elektrinio verpimo būdu. Elektrinis verpimas tai 
procesas, kurio metu iš polimerinio tirpalo veikiant elektrostatinėms jėgoms suformuojamos 
nano-mikrogijos, kurių skersmuo dažniausiai kinta nuo 50–500 nm. Formuojant karkasus 
audinių inžinerijai pastaruoju būdu yra itin svarbus polimerinio tirpalo sudėtis, savybės. 
Formuojant karkasus audimo, mezgimo būdu naudojami daugiagijai siūlai iš mikrogijų 
suformuoti iš polimerinio tirpalo arba lydalo. Pastaruoju atveju formuojant daugiagijus 
siūlus audinių inžinerijai taip pat itin svarbus naudojamas polimero tipas, funkcinių savybių 
siūlams suteikimo metodika. 

Kamieninės ląstelės – ląsteliniai „Trojos arkliai“ 
teranostinėms nanodalelėms pernešti
Dominyka Dapkutė 
Darbo vadovas Ričardas Rotomskis

VU Gyvybės mokslų centras Biomokslų institutas

Ankstyvosios diagnostikos trūkumas ir prastas chemoterapinių vaistų specifiškumas navi-
kui išlieka pagrindinėmis šiuolaikinės onkologijos problemomis. Tobulėjant technologijoms, 
siekiamybe tapo sukurti vieną teranostinę platformą, kombinuojančią diagnostiką ir terapiją. 

Puslaidininkinės nanodalelės – kvantiniai taškai (KT) – gali būti modifikuojamos fotodi-
naminėje navikų terapijoje naudojamu fotosensibilizatoriumi chlorinu e6 (Ce6). Tokiuose 
kompleksuose KT atlieka energijos donoro funkciją – perduoda energiją prijungtam Ce6, 
kuris savo ruožtu lemia citotoksiško singuletinio deguonies susidarymą, o dėl KT optinių 
savybių šie kompleksai gali būti panaudojami ir vėžio diagnostikoje.

Vis dėlto, pasyvaus teranostinių nanodalelių susikaupimo navike neužtenka selektyvu-
mui ir terapijos efektyvumui užtikrinti. Ląstelės, turinčios įgimtą migraciją link naviko, gali 
būti panaudojamos nanodalelių tikslinei pernašai. Vėžinės ląstelės skatina mezenchiminių 
kamieninių ląstelių (MKL) migraciją į navikus, todėl MKL gali būti panaudojamos teranostinių 
nanodalelių nugabenimui į vėžinį audinį. 

Tyrimais įrodyta, kad MKL selektyviai migruoja link vėžinių ląstelių tiek in vitro, tiek in 
vivo sistemose ir sėkmingai transportuoja nanodaleles į naviką, bet išvengia sveikų audinių. 
Suformavus KT ir Ce6 teranostinį kompleksą ištirtos jo fizikocheminės savybės, kraujo serumo 
baltymų įtaka komplekso stabilumui, singuletinio deguonies generavimo našumas. In vitro 
tyrimuose KT-Ce6 kompleksas šviesos poveikyje sukėlė 100% MKL ir vėžinių ląstelių žūtį. 
Efektyvumas įvertintas ir pelėse su navikais – taikant KT-Ce6 kompleksą gabenančių MKL 
terapiją pavyko sumažinti naviko dydį ir dvigubai prailginti pelių išgyvenamumą. 
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Koneksino 36 formuojamų plyšinių jungčių kanalų užsidarymo 
priklausomybė nuo įtampos poliškumo
Lukas Gudaitis1,  
Mindaugas Šnipas1,3, Lina Kraujalienė1, Tadas Kraujalis1,2, Vytautas K. Verselis1,4

1Kardiologijos institutas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Kaunas, Lietuva
2Taikomosios informatikos katedra, Kauno technologijos universitetas, Kaunas, Lietuva
3Matematinio modeliavimo katedra, Kauno technologijos universitetas, Kaunas, Lietuva
4Dominick P. Purpura Neuromokslų katedra, Alberto Einšteino medicinos koledžas, Niujorkas, JAV

Koneksinas 36 (Cx36) yra pagrindinis plyšinių jungčių (PJ) kanalus formuojantis baltymas 
kasos ß ląstelėse ir neuronuose. PJ kanalą sudaro du puskanaliai išsidėstę vienas priešais kitą 
gretimų ląstelių membranose. Tokia kanalo struktūra užtikrina greitą tarpląstelinį medžiagų 
perdavimą bei elektrinių signalų sklidimą audiniuose. PJ kanalai, sudaryti iš to paties ko-
neksino formuojamų puskanalių vadinami homotipiniais. Heterotipniais vadinami kanalai, 
kurių puskanaliai sudaryti iš skirtingų koneksinų. PJ kanalų laidumas priklauso nuo jungties 
įtampos (Vj) ir ši priklausomybė yra savita skirtingoms koneksinų izoformoms. Koneksinų 
PJ kanalų užsidarymas priklauso ir nuo Vj poliškumo, kuris šiuo metu nėra nustatytas Cx36 
formuojamiems kanalams.

Šiuo metu yra žinoma, kad koneksinų Vj poliškumą nulemia N-galo aminorūgštys. Mūsų 
tyrimo tikslas buvo nustatyti kokio poliškumo Vj uždaro Cx36 PJ kanalus ir įvertinti baltymo 
N-galo aminorūgščių įtaką poliškumui. Atlikome elektrofiziologinius matavimus ląstelių po-
rose, kurias jungė Cx36 homotipiniai arba heterotipiniai kanalai. Homotipiniai kanalai buvo 
sudaryti iš skirtingas fluorescencines žymes turinčių Cx36 puskanalių arba Cx36 puskanalių, 
turinčių taškinę mutaciją N-gale, o tirti heteropiniai kanalai – iš minėtų homotipinių puskanalių 
kombinacijų. Baltymo N-galo trečioje pozicijoje esančią neigiamai įkrautą glutamo rūgštį 
pakeitus neutraliu glutaminu, pasikeitė kanalo užsidarymo Vj poliškumas. Tuo tarpu, kitos 
ištirtos mutacijos keitė kanalo jautrumą Vj, tačiau neturėjo įtakos poliškumui.

Akies gyslainės storio pokyčiai, atlikus kataraktos chirurgiją, 
sergant arba nesergant amžine geltonosios dėmės degeneracija
Gailė Gudauskienė,  
Ieva Povilaitytė, Dalia Žaliūnienė 

Akių ligų klinika, Kauno klinikos, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Tikslas. Įvertinti kataraktos operacijos poveikį gyslainės storiui (GS) akyse su ir be amžine 
geltonosios dėmės degeneracija (AGDD), naudojant kintamo šviesos ilgio optinę koherentinę 
tomografiją (OKT).

Metodai. Į prospektyvų klinikinį tyrimą įtraukti 32 pacientai (32 akys), sergantys katarakta 
ir AGDD (+AGDD grupė) bei 32 pacientai (32 akys), sergantys tik katarakta (-AGDD grupė), 
kuriems atlikta kataraktos fakoemulsifikacija. Tiriamiesiems išmatuotas GS, naudojant 1050 
nm DRI Triton OKT (Topcon, Tokijas, Japonija). Gyslainės žemėlapio matavimai atlikti tris kartus: 
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prieš operaciją (P), 1 (M1) ir 3 (M3) mėnesiai po operacijos automatiniu būdu, atsižvelgiant 
į 9 EDTRS sektorius. 

Rezultatai. +AGDD grupėje ištirti 11 (34,4%) vyrų ir 21 (65,6%) moteris, -AGDD grupėje – 
12 (37,5%) vyrų ir 20 (62,5%) moterų, p=0,794. GS visuose 9 EDTRS sektoriuose, skirtinguose 
vizituose abiejose grupėse reikšmingai nesiskyrė, p>0,05. GS tarp vizitų reikšmingai pakito: 
temporaliniame išoriniame (p=0,005), viršutiniame vidiniame (p=0,007), apatiniame vidinia-
me (p=0,017) sektoriuose +AGDD grupėje. –AGDD grupėje reikšmingas GS pokytis stebėtas 
nazaliniame išoriniame (p=0,035), viršutiniame išoriniame (p=0,025), apatiniame išoriniame 
(p=0,03) sektoriuose.

Išvados. Gyslainės storis tarp grupių statistiškai reikšmingai nesiskyrė. Nustatyti statistiškai 
reikšmingi atskirų gyslainės sektorių storio pokyčiai po kataraktos operacijos abiejose gru-
pėse, visuose sektoriuose stebėta gyslainės sustorėjimo tendencija 1 mėnuo po operacijos. 
Reikalingi tolimesni tyrimai patvirtinti ir detaliau išanalizuoti mūsų gautus rezultatus. 

Rekombinantinių parvalbuminų biosintezė bakterijose  
ir jų antigeninių savybių tyrimas naudojant monokloninius 
antikūnus prieš atlantinės menkės alergeną
Aistė Imbrasaitė,  
Vytautas Rudokas, Gintautas Žvirblis, Aurelija Žvirblienė

Vilniaus universitetas, Gyvybės mokslų centras,  
Biotechnologijos institutas, Imunologijos ir ląstelės biologijos skyrius

Apie 1% visos pasaulio populiacijos yra alergiški žuviai. Pagrindiniai žuvų alergenai yra 
parvalbuminai. Tai nedidelės molekulinės masės (10–12 kDa), termostabilūs baltymai, pasi-
žymintys didelę homologija tarp skirtingų žuvies rūšių. Norint nustatyti konkretų alergeną, 
kuris sukelia ligą, kuriamos molekulinės alergologijos sistemos, kurių sudėtyje gali būti 
rekombinantiniai baltymai ir jiems specifiniai monokloniniai antikūnai (MAk). 

Šio tyrimo tikslas buvo susintetinti lašišos parvalbuminą (Sal s1) ir Baltijos menkės par-
valbuminą (Gad c 1) E. coli bakterijose ir ištirti jų sąveiką su MAk prieš atlantinės menkės 
parvalbuminą (Gad m 1). 

Taikant genų inžinerijos metodus buvo susintetinti rekombinantiniai parvalbuminai: su 
maltoze surišančiu baltymu (MBP) sulietas lašišos alergenas Sal s 1-MBP ir Baltijos menkės 
alergenas Gad c 1-MBP. Parvalbuminų sintezei buvo pasirinkta E. coli raiškos sistema. Jų raiškos 
lygis buvo įvertintas baltymų elektroforeze poliakrilamidiniame gelyje denatūruojančiomis 
sąlygomis. Rekombinantiniai parvalbuminai buvo išgryninti afininės chromatografijos būdu. 
Siekiant ištirti naujai sukurtų rekombinantinių baltymų antigenines savybes, imunofermen-
tinės analizės ir imunoblotingo metodais buvo ištirta jų sąveika su keturiais MAk prieš Gad 
m 1 (7B2, 2C1, 18H3, 16B3). Du MAk 7B2 ir 2C1 reagavo su Gad c 1-MBP baltymu, o su Sal s 
1-MBP nereagavo nei vienas antikūnas. 

Rekombinantinių Sal s 1-MBP ir Gad c 1-MBP baltymų antigeniškumo tyrimai suteikė 
naujos informacijos apie MAk prieš Gad m 1 kryžminį specifiškumą. Gauti rezultatai galės 
būti pritaikyti išsamesniam žuvų parvalbuminų apibūdinimui. 
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In vivo alergenu aktyvintų eozinofilų reikšmė užląstelinio 
užpildo baltymų raiškai bronchų lygiųjų raumenų ląstelėse
Ieva Janulaitytė1,  
Andrius Januškevičius1, Virginija Kalinauskaitė-Žukauskė2,  
Airidas Rimkūnas1, Beatričė Tamašauskaitė1, Kęstutis Malakauskas2

1Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Medicinos akademija  
Medicinos fakultetas Pulmonologijos klinika Pulmonologijos laboratorija
2Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Medicinos akademija Medicinos fakultetas Pulmonologijos klinika

Alerginė astma tai lėtinė uždegiminė kvėpavimo takų liga, kuriai būdingas 2-o tipo 
uždegimas. 2-o tipo uždegimo metu kraujyje vyrauja eozinofilai ir įvairūs mediatoriai, kon-
troliuojantys bronchų obstrukciją ir kvėpavimo takų remodeliaciją. Kvėpavimo takų remo-
deliacija apibūdinama kaip struktūriniai epitelio pokyčiai, subepitelinė fibrozė, padidėjusi 
bronchų lygiųjų raumenų masė, sumažėjęs atstumas tarp bronchų lygiųjų raumenų ir epitelio 
sluoksnių, liaukinių ir taurinių ląstelių hiperplazija, kraujagyslių tinklo pokyčiai, sutrikusi už-
ląstelinio užpildo homeostazė bei edema. Šie pokyčiai gali būti valdomi eozinofilų išskiriamo 
transformuojančio augimo faktoriaus-β1 (TGF-β1). Šiame tyrime buvo iškelta hipotezė, kad 
eozinofilai turi tiesioginę įtaką sutrikusiai užląstelinio užpildo homeostazei BLR ląstelėse 
valdyti dėl viduląstelinių signalinių kelių aktyvumo pokyčių. Tyrimo metu buvo siekiama 
nustatyti in vivo alergenu aktyvintų eozinofilų išskirtų iš sergančiųjų astma periferinio kraujo 
įtaką TGF-β1 signalinio kelio aktyvinimui ir užląstelinio užpildo (kolageno I, III, V, fibronektino, 
dekorino, elastino, versikano, α-aktino, tenaskino, vitronektino) ir juos ardančių matrikso 
metaloproteinazių (MMP-1, -2, -9, -12) genų raiškos pokyčiams BLR ląstelėse. 

Plaučių rezidentinių ir uždegiminių eozinofilų 
biologiniai skirtumai sergant astma
Andrius Januškevičius1,  
Ieva Janulaityte1, Virginija Kalinauskaitė-Žukauskė2,  
Eglė Jurkevičiūtė1, Airidas Rimkūnas1, Beatričė Tamašauskaitė1, Kęstutis Malakauskas1,2

1Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos  
Pulmonologijos klinikos Pulmonologijos laboratorija, Kaunas, Lietuva
2Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Pulmonologijos klinika, Kaunas, Lietuva

Neseniai identifikuoti eozinofilų fenotipai, pavadinti plaučių rezidentiniais (rEOS) ir užde-
giminiais (uEOS), skiriasi savo atsaku į pagrindinius eozinofilopoietinus bei galimai pasižymi 
skirtingomis funkcinėmis savybėmis. Todėl mūsų tyrimo tikslas – įvertinti biologinius skirtu-
mus tarp rEOS ir uEOS sergant sunkia nealergine eozinofiline astma (SNEA). 

Į tyrimą buvo įtraukti 7 sergantieji sunkia nealergine eozinofiline astma pacientai bei 7 
nerūkantys sveiki asmenys. Eozinofilų fenotipavimas buvo atliekamas magnetinės separacijos 
būdu, naudojant su magnetine žymia konjuguotus antikūnus prieš eozinofilų paviršiaus balty-
mą CD62L. Kiekvienam tiriamajam buvo sudaromos individualiosios kombinuotosios kultūros 
tarp nemirtingos žmogaus bronchų lygiųjų raumenų (BLR) ląstelių linijos ir išskirtų eozinofilų. 
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Eozinofilų adhezinės savybės įvertinamos matuojant eozinofilų peroksidazės aktyvumą kom-
binuotose kultūrose; gyvybingumas – pritaikant fluorescencinę analizę tėkmės citometru 
po žymėjimo aneksinu-V ir propidžio jodidu; genų raiška – atliekant tikro laiko PGR analizę.

Nustatyta, kad sergant SNEA, dominuojantis eozinofilų fenotipas yra rEOS, kai tuo tarpu 
sveikuose asmenyse – uEOS. Taip pat, tiek SNEA tiek sveikų asmenų rEOS adhezuoja intensy-
viau, lyginant su uEOS. Tai atsispindėjo ir vertinant adhezijos įtaką eozinofilų gyvybingumui – 
sąveika su BLR ląstelėmis didino rEOS gyvybingumą tiek SNEA, tiek sveikų asmenų grupėse, 
tačiau neturėjo įtakos uEOS gyvybingumui. Dar daugiau, SNEA grupėje buvo nustatyta, kad 
rEOS pasižymėjo intensyvesne IL-3Rα ir β1 integrino subvieneto genų raiška bei nuslopinta 
αM ir β2 integrinų subvienetų bei TGF-β1 genų raiškomis, lyginant su uEOS. Tuo tarpu sveikų 
asmenų grupėje, rEOS pasižymėjo intensyvesne IL-3Rα, IL-5Rα, GM-CSFRα bei α4 integrino 
subvieneto genų raiška, lyginant su uEOS.

Perteklinio kramtymo funkcijos stebėsenos techniniai aspektai
Mantas Jucevičius1, Rimantas Ožiūnas2,  
M. Mažeika1, D. Jegelevičius1, V. Marozas1

1Kauno technologijos universitetas
2Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Bruksizmas – tai parafunkcinė žandikaulio veikla, kai yra nevalingai ir pakartotinai su-
kandama ar griežiama dantimis. Kadangi dalis žmonių nė neįtaria turintys šį sutrikimą, jo 
paplitimas skirtinguose šaltiniuose teigiamas esant nuo 8% iki 31% populiacijos. Sutrikimas 
dažniausiai diagnozuojamas pagal klinikinius simptomas – nudilusį emalį, dantų jautrumą, 
kramtomųjų raumenų skausmą. Tačiau šių simptomų nepakanka nustatyti sutrikimo tipui, 
dažnumui ir intensyvumui. Bruksizmo stebėsenos metodai remiasi polisomnografija, miego 
kapų dilimo vertinimu, žandikaulio raumenų elektromiograma arba sukandimo jėgos jutikliais 
dantų okliuzinėje zonoje. Šie metodai yra neatsparūs paciento judėjimui arba daro įtaką 
natūraliai paciento elgsenai. Todėl reikalingas metodas, gebantis registruoti parafunkcinę 
žandikaulio veiklą 24 val. eigoje, neturintis aukščiau minėtų trūkumų.

Darbo tikslas – ištirti galimus bruksizmo stebėsenos metodus ir patikrinti jų veiksmingumą 
panaudojant kramtymo simuliatorių. Atlikti pradiniai ultragarsinių, magnetinių, bei inerci-
nių jutiklių panaudojimo galimybių bruksizmo registravimui tyrimai. Kramtymo judesiams 
simuliuoti sukurtas Stiuarto platformos pagrindu veikiantis žandikaulio judesių simuliatorius. 
Ultragarso perdavimo ir atspindžio metodai potencialiai yra perspektyvūs, tačiau pasižymi 
mažu santykiu signalas-triukšmas bei yra sąlyginai sunkiai realizuojami prietaiso pavidalu. 
Magnetometro ir nuolatinio magneto sistema pasirodė veiksminga erdvinei žandikaulio 
padėčiai vertinti, todėl gali būti taikoma kramtymo funkcijos sutrikimų stebėsenoje. Sukan-
dimo momentui, bei dantų griežimo epizodams identifikuoti efektyviausi buvo inerciniai 
jutikliai. Taigi, bruksizmo stebėsenai perspektyviausi yra vienas kitą papildantys magnetiniai 
bei inerciniai jutikliai.
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Melsvabakterių CRISPR-Cas genų-kaimynų charakterizavimas
Jonas Juozapaitis
Darbo vadovė Inga Songailienė
Darbo konsultantas Virginijus Šikšnys

Vilniaus universitetas, Gyvybės mokslų centras,  
Biotechnologijos institutas, Baltymų-nukleorūgščių sąveikos tyrimų skyrius

Virusų ir jų šeimininkų – bakterijų „ginklavimosi varžybos“ yra viena svarbiausių evoliucijos 
varomųjų jėgų. Evoliucijos eigoje bakterijos įgijo priešvirusines sistemas, kurios padeda joms 
apsisaugoti nuo virusų. Vienos tokių apsaugos sistemų – CRISPR-Cas, dėl jų plataus pritaikymo 
yra ypač intensyviai tyrinėjamos.

Šio tyrimo objektas – melsvabakterės Aphanizomenon flos-aquae I tipo CRISPR-Cas ope-
rone koduojamų genų-kaimynų sistema. Įprastai šie genai sutinkami kartu su Cas baltymus 
koduojančiais genais. Šių genų kolokalizacija rodo, kad jie gali turėti funkcinį ryšį su CRISPR-
Cas sistema.

Tiriamų genų kasetė ir pavieniai genai klonuoti E. coli ląstelėse. In vivo eksperimentais 
parodyta, jog tiriami genai sudaro toksino-antitoksino sistemą. Mutacine analize identifi-
kuotos aminorūgštys, kurios yra kritiškos šios genų diados funkcijai. Šie genai išreikšti he-
terologiniame E. coli kamiene, optimizuota jų raiška ir išgryninti baltymai. Parodyta, kad šie 
baltymai sudaro kompleksą, gauti baltymų kristalai, tinkantys rentgenostruktūrinei analizei 
ir nustatytos tretinės baltymų struktūros. Šio tyrimo rezultatai yra svarbūs siekiant suprasti 
šio genų modulio funkcinį ryšį su CRISPR-Cas sistema.

Eukariotų B-šeimos DNR polimerazių kilmė ir evoliucija
Darius Kazlauskas1,  
Mart Krupovic2, Julien Guglielmini3, Patrick Forterre2, Česlovas Venclovas1

1Institute of Biotechnology, Life Sciences Center, Vilnius University, Saulėtekio av. 7, Vilnius, 10257, Lithuania
2Unité Biologie Moléculaire du Gène chez les Extrêmophiles,  
Department of Microbiology, Institut Pasteur, 25 rue du Docteur Roux, Paris 75015, France
3HUB Bioinformatique et Biostatistique, C3BI, USR 3756 IP CNRS, Institut Pasteur, 75015 Paris, France

Sugebėjimas kopijuoti savo genomą yra esminė visų gyvų organizmų ir jų virusų savybė. 
B-šeimos DNR polimerazės (PolB) yra plačiausiai gamtoje paplitęs DNR replikacijos fermentas, 
randamas prokariotuose, eukariotuose ir jų virusuose (Kazlauskas, Krupovic, and Venclovas 
2016). Žmogaus genome yra keturios B-šeimos polimerazės. PolAlpha, PolDelta ir PolEpsilon 
dalyvauja replikacijoje, o PolZeta – DNR taisyme. Šių baltymų kilmę bandyta tirti ankščiau 
(Makarova, Krupovic, and Koonin 2014; Kazlauskas, Krupovic, and Venclovas 2016; Mushegian, 
Karin, and Pupko 2018), tačiau kilmės medžio gilių šakų topologija liko neaiški. Šis darbas nuo 
prieš tai buvusių išsiskiria tiek naudota duomenų ir metodų gausa, tiek jų įvairove. Taikant 
pažangiausius lyginamosios genomikos ir struktūrų analizės metodus, ištirta beveik 3000 
PolB homologų (įskaitant ir metagenomines sekas) bei išanalizuotos virš 200 PolB struktū-
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rų. Charakterizuota dešimt naujų PolB grupių ir pasiūlytas labiausiai tikėtinas eukariotinių 
B-šeimos polimerazių kilmės scenarijus.

Literatūros sąrašas
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354. https://doi.org/10.3389/fmicb.2014.00354.
3. Mushegian, Arcady, Eli Levy Karin, and Tal Pupko. “Sequence Analysis of Malacoherpesvirus Proteins: Pan-Her-
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(01 2018): 114–28. https://doi.org/10.1016/j.virol.2017.10.009.

Pieninių galvijų, turinčių Holšteinų veislės kraujo dalių,  
genetinės įvairovės analizė
Romualdas Lapickis1,  
Loreta Griciuvienė1, Virgilijus Urbonavičius2, Algimantas Paulauskas1

1Vytauto Didžiojo Universitetas, Gamtos mokslų fakultetas, Vileikos g. 8, Kaunas, Lietuva
2Lietuvos Juodmargių galvijų asociacija, Trakėnų g. 14, Marijampolė, Lietuva

Tyrimo objektas – Lietuvos juodmargiai galvijai, – plačiausiai Lietuvoje paplitusi galvijų 
veislė. Lietuvos juodmargių fenotipinės savybės tiesiogiai priklauso nuo genetinio pana-
šumo su Holšteinais. Tik tam tikrame panašumo intervale fenotipinės savybės pasireiškia 
produktyviausiai. Todėl šio tyrimo tikslas yra ištirti pieninių galvijų, turinčių skirtingą holš-
teinizacijos laipsnį, genetinę įvairovę. Šiame tyrime nagrinėti individai yra išskirstyti pagal 
holšteinizacijos laipsnį, kur pirmoji grupė – tai labiausiai holšteinizuota, o šeštoji – mažiausiai. 
Buvo analizuojami 26 individai tarp kurių yra ir Holšteinai, ir Lietuvos juodmargiai galvijai, 
kurie buvo genotipuoti, naudojant 16 fluoresuojančių mikrosatelitinių markerių: BOVIRBP, 
BTJAB1, BM6438, BM2830, TGLA122, ETH10, BM1225, BM1818, RT9, BM723, ETH121, BOVFSH, 
TGLA53, AGLA232, BM1824, RT29. Buvo aptiktas 251 skirtingas alelis. Nei genetinės distancijos 
parodė, kad genetiškai artimos yra 6 su 4 Holšteinizacijos lygio grupės (0,132). Principinėje 
koordinačių analizėje aiškiai matosi, kad 1 grupė yra ryškiausiai genetiškai nutolusi nuo 
kitų grupių. Šio tyrimo rezultatai yra labai svarbūs, išsaugant Lietuvos juodmargių galvijų 
fenotipą bei genotipą.
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NLRP3 inflamosomos aktyvinimas mažos molekulinės 
masės Aβ oligomerais pelės mikroglijos ląstelėse
Asta Lučiūnaitė1,2,3*,  
Roisin MacManus3, Stephanie Schwartz2, Marija Jankunec1, Michael T. Heneka2,3

1Life Science Center, Vilnius University, Vilnius, Lithuania,  
2Department of Neurodegenerative Disease and Geriatric Psychiatry, University of Bonn,  
3German Center for Neurodegenerative Disease (DZNE), Bonn

Alzheimerio liga (AL) yra labiausiai paplitusi neurodegeneracinė liga pasaulyje. Ji pasižymi 
atminties ir kitais kognityviniais sutrikimais. AL biožymenys yra amiloidų beta (Aβ) agregatų 
sankaupos ir tau baltymo neurofibriliniai raizginiai. Aβ agregatai yra su pažaidomis susijusios 
molekulinės struktūros, kurias atpažįsta įgimtojo imuniteto receptoriai mikroglijos ląstelėse. 
Vienas iš svarbių veiksnių yra NLRP3 inflamasoma, kurios aktyvinimas buvo parodytas AL 
pacientuose ir AL gyvūnų modeliuose. 

Mūsų tikslas buvo ištirti NLRP3 inflamasomos aktyvinimą mažos molekulinės masės Aβ 
oligomerais, kurie formuojasi Aβ agregatų susidarymo pradžioje ir yra laikomi neurotoksiš-
kais dariniais. Tyrimams naudojome skirtingo dydžio Aβ agregatus – mažus oligomerus ir 
protofibriles, kurių struktūrą apibūdinome atominės jėgos mikroskopu. Ląsteles aktyvinome 
šiais oligomerais ir tyrėme inflamosomos aktyvinimo komponentus: IL-1β sekreciją, aktyvios 
kaspazės-1 bei inflamasomos adaptorinio baltymo ASC dalelių susidarymą. 

Nustatėme, kad abiejų struktūrų Aβ oligomerai sukėlė IL-1β sekreciją. Aptikę aktyvią 
kaspazę-1 ir ASC daleles patvirtinome, kad uždegimą skatinantis citokinas IL-1β susidaro dėl 
NLRP3 inflamasomos aktyvinimo. Inflamasomos aktyvumą nuslopinome specifiniu NLRP3 
inhibitoriumi MCC950.

Mūsų tyrimai parodė, kad NLRP3 inflamasoma yra aktyvinama ne tik Aβ fibrilinės struktū-
ros dariniais, bet ir mažais oligomerais. Mikroglijos aktyvinimas šiais oligomerais gali reikšti, 
kad imuninis atsakas sukeliamas dar prieš atsirandant fibrilinių Aβ agregatų sankaupoms AL 
metu. Šie rezultatai parodo NLRP3 inflamasomos ir Aβ vaidmenį neurouždegimo procese. 

Išilginis miego arterijos sienelės judesys 
ankstyvai aterosklerozei diagnozuoti
Monika Makūnaitė

Kauno technologijos universitetas

Aterosklerozė – nepastebimai prasidedantis ir tyliai progresuojantis arterijų standėjimo 
bei siaurėjimo procesas, pastebimas tik prasidėjus komplikacijoms. Vis dėlto įrodyta, kad 
reikšmingi arterijų sienelių mechaninių savybių, t. y. skersinio (arterijos diametro pokyčiai) ir 
išilginio (intima-media komplekso judesys kraujo tėkmės kryptimi) arterijos sienelių judėjimo 
pasikeitimai atsiranda daug anksčiau nei pastebimi anatominiai pokyčiai – miego arterijos 
sienelės sustorėjimas ar arterijos trombozė. Todėl siekiama ištirti miego arteriją ankstyvoje 
aterosklerozės stadijoje vertinant išilginį intima-media komplekso judesį. 
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Intima-media storio, išilginis ir skersinis judesiai buvo vertinami B-režimo ultragarsinių 
vaizdų sekose naudojant atviros prieigos CAROLAB programinę įrangą. Jos veikimas pagrįstas 
blokų tapatinimo metodu, kurio esmė – judesio skaičiavimas lyginant pikselių blokus greti-
muose kadruose. Pasiūlytas naujas judesio signalų parametrizavimas skaičiuojant vidutinę 
ir vidutinę kvadratinę intima-media storio, išilginio ir skersinio judesių vertes.

Tyrime dalyvavo 79 tiriamieji, iš kurių 30 buvo vertinami kaip mažos rizikos, o 49 kaip 
didelės rizikos asmenys sirgti širdies ir kraujagyslių ligomis. Rezultatai parodė statistiškai 
reikšmingą skirtumą tarp sveikų ir rizikos grupėje esančių tiriamųjų pagal intima-media 
komplekso judesio vidutinę vertę (0,59±0,14 mm ir 0,73±0,15 mm, p<0,015) ir išilginio 
(0,29±0,19 mm ir 0,20±0,10 mm, p<0,015) bei skersinio (0,20±0,06 mm ir 0,15±0,04 mm, 
p<0,015) judesių vidutines kvadratines vertes. Pasiūlytos naujos arterijos sienelės judesio 
parametrizavimo vertės gali būti taikomos arterijų standumo tyrimuose siekiant nustatyti 
ankstyvąją aterosklerozę.

Aronijų ir spanguolių išspaudų ekstraktų poveikis  
navikinių ląstelių gyvybingumui ir tarpląsteliniam ryšiui
Gintarė Milašiūtė

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Įvairių uogų ekstraktuose gausu flavonoidų, fenolinių rūgščių, taninų, vitaminų, stilbenų ir 
kitų junginių, kurie nuolat tyrinėjami dėl savo antioksidacinių savybių. Pagrindinis šių junginių 
taikinys yra navikiniai susirgimai. Šio tyrimo tikslas buvo įvertinti juodavaisių aronijų (Aronia 
melanocarpa L.) (ArE) ir paprastųjų spanguolių (Vaccinium oxycoccus L.) (SpE) išspaudų eks-
traktų poveikį navikinių ląstelių gyvybingumui, kolonijų formavimui ir tarpląsteliniui ryšiui. 

MTT ir tėkmės citometrijos tyrimai parodė, kad tirtos ląstelių linijos (DLD-1 ir HCT116) buvo 
jautresnės ArE (1000 µg/ml) poveikiui slopinant navikinių ląstelių gyvybingumą ir prolife-
raciją. Atlikę klonogeninio aktyvumo tyrimą nustatėme, kad ArE taip pat buvo efektyvesnis 
slopinant navikinių ląstelių kolonijų formavimą. 

Navikinėse ląstelėse yra sutrikusi koneksinų baltymų (Cx), kurie sudaro plyšines jungtis (PJ), 
raiška. Netekus PJ, navikinės ląstelės nustoja komunikuoti tarpusavyje ir taip prarandamas 
gebėjimas sukelti apoptozę ir proliferuoti. HeLa ląstelių, į kurias transfekcijos būdu įterptas 
Cx45 baltymo genas (HeLa Cx45) ir Novikoff, kurios pasižymi endogeninio Cx43 raiška, PJ 
laidumas (gj) buvo matuotas fiksuotos įtampos dvigubu visos ląstelės „patchclamp“ metodu. 
SpE (100 µg/ml) stimuliavo gj per Cx45 PJ kanalus, bet neturėjo įtakos Cx43 kanalų gj. ArE (200 
µg/ml) veikė priešingai – neturėjo įtakos Cx45 PJ kanalų laidumui, bet mažino Cx43 kanalų 
gj. Apibendrinant gautus rezultatus galime teigti, kad ir ArE ir SpE mažina navikinių ląstelių 
gyvybingumą, bet skirtingai veikia laidumą per Cx45 ir Cx43 PJ kanalus.
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Opinio kolito mikroRNR izoformų raiškos profilio analizė
Darja Nikitina1,  
S. Juzėnas1, V. Šaltenienė1, G. Kiudelis2, J. Kupčinskas1,2, J. Skiecevičienė1

1Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos akademija,  
Virškinimo sistemos tyrimų institutas, Klinikinės ir molekulinės gastroenterologijos laboratorija
2Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos akademija, Gastroenterologijos klinika

Įvadas: opinis kolitas (OK) – lėtinė uždegiminė storosios žarnos liga, kurios patogenezėje 
svarbios mikroRNR molekulės. Referentinės mikroRNR, esančios duomenų bazėje, turi daug 
izoformų, kurios yra svarbios fiziologiniuose ir patogenetiniuose mechanizmuose, tačiau 
išsamesnių mokslinių studijų vis dar trūksta.

Tikslas: nustatyti izomiRNR genų raiškos profilį opiniu kolitu sergančių pacientų storosios 
žarnos audinyje ligos paūmėjimo ir remisijos metu.

Metodai: tyrimui naudoti storosios žarnos audinių mėginiai ligos paūmėjimo (n=24) ir 
remisijos metu (n=20) bei kontroliniai mėginiai (n=32). Mažųjų RNR sekoskaita atlikta nau-
dojant TruSeq protokolą bei platformą HiSeq2500 (Illumina, JAV). Bioinformatinė mikroRNR 
analizė atlikta naudojant programinius įrankius MiRDeep2, mirAligner, Cutadapt, FASTX, 
RNAfold, Bowtie, BioPerl, BLASTn ir R.

Rezultatai: atlikus analizę nustatyta, kad referentinės mikroRNR sekos sudaro 2,1 proc. visų 
mikroRNR sekų, o 97,9 proc. – mikroRNR izoformos. Pakitusios mikroRNR ir jų izoformos (padj 
< 0,01, log2PK > |0,9|) buvo nustatomos trijose grupėse: (i) aktyvaus OK grupėje palyginus 
su kontroline grupe – 874; (ii) OK remisijos grupėje palyginus su kontroline grupe – 93; (iii) 
aktyvaus OK grupėje palyginus su OK remisijos grupe – 632. Tai pat buvo nustatytos devynios 
izomiRNR, kurios stipriai koreliuoja su uždegimu (rho > 0,7). 

Išvados: storosios žarnos audinyje OK metu buvo nustatytas pakitęs mikroRNR ir jų 
izoformų profilis, kuris taip pat koreliavo su uždegimo stiprumu.

Akies priekinės kameros kampo įvertinimas pacientams, 
sergantiems katarakta arba katarakta ir glaukoma
Giedrė Pakulienė 
LSMUL KK Akių ligų klinika

Ingrida Janulevičienė 
LSMUL KK Akių ligų klinika

Įvadas: katarakta ir glaukoma – tai amžinės, dažnai kartu egzistuojančios ligos, keičiančios 
akies anatomiją. Kataraktos chirurginis gydymas keičia akies skysčio hemodinamiką, kartu 
sumažindamas intraokulinį spaudimą, tačiau tikslus mechanizmas vis dar diskutuotinas. 
Akies priekinės kameros kampo anatomija prieš kataraktos chirurginį gydymą gali turėti 
įtakos intraokuliniam spaudimui. 

Metodika: perspektyvinė palyginamoji studija, kurios metu tiriamiesiems, sergantiems 
katarakta arba katarakta ir atviro kampo glaukoma (AKG), buvo atliktas priekinės kameros 
kampo įvertinimas optinės koherentinės tomografijos metodu (DRI OCT Triton plus Ver. 10.13). 
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Tomogramos vertintos naudojant Fiji programinį paketą. Statistinė analizė atlikta naudojant 
SPSS 23.0 programinę įrangą. 

Rezultatai: Kontrolinėje (katarakta sergančiųjų) grupėje buvo 34 tiriamieji, o kataraktos 
ir AKG grupėje 23 tiriamieji. Amžiaus vidurkis ir lyčių pasiskirstymas tarp grupių nesiskyrė. 
Priekinės kameros kampo vidurkis (SD) kontrolinėje grupėje buvo 29.8° (9.8) temporaliniame 
kvadrante ir 28.1° (11.1) nazaliniame kvardrante, AKG grupėje – 28.6° (12.5) temporaliniame 
kvadrante ir 29.1° (12.2) nazaliniame kvadrante (p >0.05, Stjudento t testas). Esant dideliam 
standartiniam nuokrypiui, buvo įvertintas skirtumas tarp nazalinio ir temporalinio kvadranto 
toje pačioje akyje: kontrolinėje grupėje vidurkis (SD) 6.7° (4.7), AKG grupėje 5.2° (6.8) (p>0.05, 
Stjudento t testas). 

Išvados: priekinės kameros kampas tiriamiesiems, sergantiems tik katarakta arba kata-
rakta ir AKG nazaliniame ir temporaliniame kvadrante nesiskyrė. Paskaičiavus skirtumą tarp 
nazalinio ir temporalinio kvadrantų toje pačioje akyje, jis gali siekti daugiau nei 5 laipsnius. 
Tolimesnės studijos yra reikalingos įvertinti, ar priekinės kameros kampo skirtumas tarp 
temporalinio ir nazalinio kvadrantų gali turėti įtakos intraokulinio spaudimo kontrolei ir 
intraokulinio lęšio padėčiai po operacijos. 

Intelektinės negalios / įgimtų anomalijų genetinių priežasčių 
nustatymas ir patogenezės tyrimas RNR lygmeniu
Gunda Petraitytė
Darbo vadovė Eglė Preikšaitienė

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Biomedicinos mokslų instituto  
Žmogaus ir medicininės genetikos katedra

Intelektinė negalia (IN) ir įgimtos anomalijos (ĮA) yra heterogeniniai sutrikimai. Naujos 
kartos sekoskaitos technologijos (NKS), įgalinančios našiai analizuoti visą genomą arba jo 
dalį (egzomą), yra vienas iš pirminių pasirinkimų, siekiant nustatyti šių sutrikimų priežastis 
DNR. Variantai, susidarę sukirpimo procesui svarbiose DNR sekose, tikėtina turės įtakos geno 
transkripto struktūrai. Šių variantų patogenezės įvertinimui atliekami RNR tyrimai. 

Tyrime analizuotos 27-ios šeimos, kurių probandams diagnozuota IN/ĮA. DNR sekos varian-
tai nustatyti taikant NKS technologijas bei Sanger sekoskaitą, kuri taip pat atlikta variantams 
patvirtinti bei segregacijos analizei. RNR struktūrai įvertinti taikyta atvirkštinės transkripcijos 
reakcija, kurioje susintetinta kopijinė DNR analizuojama Sanger sekoskaita ir/ar kiekybine PGR. 
Bioinformacinė analizė atlikta analizuojant NKS duomenis, vertinant variantų patogeniškumą 
bei siekiant sumodeliuoti pakitusių baltymų struktūras.

Probandams iš 16-os šeimų nustatyti IN/ĮA lemiantys patogeniniai, galimai patogeniniai va-
riantai SLC27A4, MAST1, CHD7, GLI3, MED13L, SLC9A6, ARID1B, PIGN, PDE4D, DYNC1H1, CAPN3, 
TGFBR2, AMER1, FANCA, PCCA, PHF21A genuose. Šešiuose iš šių genų identifikuoti literatūroje 
neaprašyti sukirpimo vietos variantai, kurių poveikis transkripto struktūrai nustatytas RNR 
tyrimais. Bioinformacine analize sugeneravus tretinės struktūros pakitusių baltymų modelius, 
įvertintas galimas patogeninio varianto poveikis baltymo struktūrai. 
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Analizuojant DNR ir RNR molekules galima prognozuoti pasekmes baltymo lygmenyje. 
Planuojami genų, kuriuose identifikuoti nauji variantai, baltymų funkciniai tyrimai IN/ĮA 
patogenezės mechanizmams patvirtinti.

Adhezijos molekulių raiška mielomine liga 
sergančių pacientų plazminėse ląstelėse
Mantas Radzevičius (a,b),  
Indrė Klimienė (a), Valdas Pečeliūnas (a), Rėda Matuzevičienė (b),  
Zita Aušrelė Kučinskienė (b)

a. Vilniaus Universiteto ligoninė Santaros klinikos 
b. Vilniaus Universitetas, Medicinos fakultetas, Biomedicinos mokslų institutas, 
Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos ir laboratorinės medicinos katedra

Mielominė liga (ML) – tai piktybinė plazminių ląstelių (PL) neoplazija, pasireiškianti neval-
domu PL dauginimusi kaulų čiulpuose (KČ). Mielominės plazminės ląstelės (MPL) randamos 
KČ, tačiau aptinkamos ir periferiniame kraujyje (PK) – tai cirkuliuojančios PL (CPL). CPL yra 
agresyvios ligos eigos požymis, nulemiantis prastą prognozę. Tikslus mechanizmas, kaip 
MPL palieka KČ, nėra žinomas. 

Adhezijos molekulės (ADM), randamos PL paviršiuje, užtikrina PL įsitvirtinimą KČ stromoje. 
Tyrimo tikslas buvo nustatyti ar ADM ekspresija gali nulemti CPL radimą PK. Tėkmės citometru 
matavome PL ir MPL būdingų žymenų ekspresiją, nustatėme ADM fenotipą. Palyginome ADM 
pacientų, kurių kraujyje randamos arba nerandamos CPL (CPL+ arba CPL-), taip pat lyginome 
su sveikų donorų KČ PL ADM fenotipu. 

ADM CD38 ir CD49d ekspresija buvo didžiausia normaliose PL, mažesnė CPC- pacientų 
KČ, dar mažesnė CPC+ pacientų KČ, ir mažiausia pačiose CPL. Panašios ekspresijos mažėji-
mo tendencijos buvo stebimos ir kitose ADM – CD56, CD49e, CD58, CD18, tačiau ne visose 
pogrupiuose buvo statistiškai patikimos. Dalis molekulių rodė ekspresiją, kuri gali būti 
būdinga migracijos markeriui – mažiausia CD44, CD11a ir CD184 ekspresija buvo CPC- KČ 
PL, didžiausia CPL.

ADM ekspresijos mažėjimas pastebimas KČ, kol MPL dar necirkuliuoja. ADM ekspresijos 
pokyčiai yra galimas taikinys terapijai, kadangi mažesnė ADM ekspresija siejama su MPL 
išėjimu į periferiją, ir, tuo pačiu, prastesne ligos eiga.

Lecanosticta acicola populiacijų genetinė įvairovė Lietuvoje
Kristina Raitelaitytė1,  
Svetlana Markovskaja1

1Botanikos institutas, Gamtos tyrimų centras

Lecanosticta acicola yra karantininis patogeninis grybas, kuris sukelia ligą – Rudąją spyglių 
dėmėtligę ant įvairių pušų. Patogenas paveikia pušų spyglius, iš pradžių ant spyglių atsiranda 
spalviniai pokyčiai: geltonos, rudos nekrotinės dėmės, formuojami vaisiakūniai. Ligos paveikti 
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spygliai džiūsta ir nukrinta anksčiau laiko, infekcijai esant stipresnei pušis gali žūti. Manoma, 
kad šis patogenas į Europą atkeliavo iš Šiaurės Amerikos. Pastarąjį dešimtmetį esant palan-
kioms klimato sąlygoms (šiltėjantis klimatas), bei augant medelynų veiklos intensyvumui 
Lecanosticta acicola sparčiai plinta visoje Europoje. Pirmą kartą Lietuvoje šis patogenas ap-
tiktas 2009 metais vakarų Lietuvoje (Juodkrantė), kiek vėliau 2017 metais aptiktas centrinėje 
ir pietinėje Lietuvos dalyse. 2017–2018 metais Lecanosticta acicola paplitimo ir populicijų 
genetinės įvairovės nustatymui ir analizei buvo surinkti mėginiai iš keturių Lietuvos vietovių 
ir vienos Lenkijos vietovės, panaudojus vienuolika mikrosatelitinių žymenų. Patogeno patvir-
tinimui atlikta klasikinė PGR reakcija su specifiniais pradmenimis (LAtef-F, LAtef-R). Šio tyrimo 
metu nustatyta, kad Lecanosticta acicola galima išskirti į tris skirtingas populiacijas. Nustatyti 
abu lytinio suderinamumo/dauginimosi tipai (MAT1 ir MAT2), jų santykis populiacijose.

Su intelektine negalia ir įgimtomis anomalijoms 
siejamų genų variantų funkcinė analizė 
Evelina Siavrienė1,  
Eglė Preikšaitienė1, Vaidutis Kučinskas1

1Žmogaus ir medicininės genetikos katedra,  
Biomedicinos mokslų institutas, Medicinos fakultetas, Vilniaus universitetas

Intelektinė negalia ir įgimtos anomalijos (IN/ĮA) sukelia įvairaus spektro ir sunkumo 
fenotipo pokyčius. Šią patologiją lemia įvairūs tiek aplinkos, tiek genetiniai veiksniai, tačiau 
dažniausios ligos priežastys – genetinės. Dėl heterogeninės IN/ĮA prigimties, šią patologiją 
lemiančių genetinių priežasčių nustatymas yra itin sudėtingas. Tačiau pastaruoju dešimtme-
čiu, sparčiai tobulėjant molekuliniams genetiniams ir funkciniams metodams, IN/ĮA genetinių 
tyrimų efektyvumas auga. 

Pritaikius funkcinius genomo tyrimo metodus, tokius kaip genų raiškos analizė kiekybinės 
PGR metodu bei kopijinės DNR tyrimas Sanger metodu buvo nustatyta 97,88kb intrageninė 
MED13L (MIM #608771) geno delecija. Bioinformacinės analizės įrankiais nustatyta, kad dėl 
delecijos susiformavo rėmelio poslinkis, kuris lėmė priešlaikinio baigmės kodono susidarymą 
p.(Val104Glyfs*5). Remiantis rezultatais, heterozigotinės delecijos sukeltas dalinis MED13L 
geno haplonepakankamumas lėmė su MED13L siejamos intelektinės negalios sindromą 
(MIM #616789). Siekiant patvirtinti intrageninės delecijos įtaką iRNR brendimo procesui 
būtini papildomi funkciniai tyrimai baltymo lygmenyje ar genomo redagavimas CRISPR-Cas9 
sistema. Pastaroji technologija anksčiau buvo sėkmingai pritaikyta sudėtinio heterozigotinio 
varianto KIAA1109 (MIM #611565) gene patogeniškumui įvertinti. Tokiu būdu buvo atrastas 
ir aprašytas naujas IN sindromas pavadintas Alkuraya-Kucinskas sindromu (MIM #617822). 

IN/ĮA genetinių priežasčių identifikavimas ir funkcinė jų analizė padeda išsiaiškinti ligos 
patogenezės mechanizmus ir suteikia unikalias galimybes patvirtinti daugelio ligų molekulinį 
pagrindą. 

Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba (Nr. S-MIP-17-19/LSS-150000-1179; INgenes 
projektas).
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Širdies ritmo, užlipus laiptais, atsistatymo 
vertinimas naudojant išmaniąją apyrankę
Daivaras Sokas

Kauno technologijos universitetas

Širdies ritmo atsistatymo vertinimas po fizinio krūvio yra paprastas klinikinis metodas, 
leidžiantis preliminariai spręsti apie širdies ir kraujagyslių sistemos būklę. Žinant, kad lipimas 
laiptais yra padidinto fizinio aktyvumo veikla, po kurio įprastai seka lėto ėjimo arba ilsėjimosi 
fazė, šio tipo aktyvumą galima laikyti alternatyva standartiniams širdies ritmo atsistatymo 
testams. Šiame darbe aptariamos galimybės įvertinti širdies ritmo atsistatymo parametrus 
po lipimo laiptais, panaudojant išmaniąją apyrankę su integruotais fotopletizmogramos 
ir atmosferinio slėgio jutikliais. Iš įrenginiu užregistruotų širdies ritmo ir aukščio signalų 
išskirti trys parametrai: eksponentinė laiko konstanta τ, trumpalaikė laiko konstanta S, ir 
širdies ritmo sumažėjimas praėjus vienai minutei po eksperimento D, kurie buvo ištirti su 54 
sveikais savanoriais, kuriems buvo nurodyta lipti laiptais trimis greičiais: 48, 72 ir 96 žingsniai 
per minutę. Lyginant su parametrais, išskirtais iš atraminio elektrokardiogramos signalo, 
apskaičiuotos absoliutinės ir procentinės paklaidos buvo ≤ 21.0 s (≤ 52.7 %) τ parametrui, ≤ 
0.14 (≤ 19.2 %) τ parametrui, ir ≤ 7.16 kpm (≤ 20.7 %) D parametrui. Pasiūlytas širdies ritmo 
atsistatymo įvertinimo metodas papildo esamus asmeninės sveikatos stebėjimo įrenginius 
nauja funkcija bei atveria galimybes nevaržančiu būdu stebėti atsistatymo pokyčius namų 
sąlygomis, pvz., vykdant fizinio treniravimo planą.

Komensalai ar konkurentai: pelės ir pelėnai  
komerciniuose soduose
Vitalijus Stirkė1,  
R.Skipitytė1,2, L. Balčiauskas1, L. Balčiauskienė1

1Gamtos Tyrimų Centras, Akademijos 2, 08412 Vilnius 
2Fizinių ir Technologijos Mokslų Centras, Savanorių 231, 02300 Vilnius

Pelėnai ir pelės – žemės ūkio kenkėjai, mažinantys derlių ir pernešantys įvairius patogenus, 
tačiau jie yra ir svarbi biologinės įvairovės dalis bei ekosistemų funkcijų tiekėjai. Šie smulkieji 
žinduoliai, mintantys žoline augalija, sėklomis, vaisiais, įvairiais bestuburiais, maistingąsias 
medžiagas ir energiją perduoda aukštesniam trofiniam lygmeniui. Izotopinės nišos tyrimai 
plačiai naudojami nustatant mitybos strategijas ir rūšių tarpusavio santykius. Įvertinant 
komerciniuose soduose ir uogynuose bei gretimose kontrolinėse buveinėse sugautų įvairių 
pelių ir pelėnų mitybos nišą, pirmą kartą Baltijos šalyse nustatytas δ13C ir δ15N stabiliųjų izo-
topų santykis jų plaukuose. 15 ištirtų sodų ir uogynų dominavo paprastieji pelėnai (31,0%) 
ir dirvinės pelės (27,1%). Dirvinės pelės trofinė niša buvo plačiausia (δ13C = -29,5–  -13,3 
‰, δ15N = 2,5–11,1 ‰). Vidutinės δ15N vertės buvo nuo 4,5 ‰ (pievinio pelėno) iki 7,5 ‰ 
(pelės mažylės). Tai atitinka jų mitybos ypatumus. δ13C vertės buvo nuo -27,3 ‰ (pievinio 
pelėno) iki -19,3 ‰ (naminės pelės). Sodų ir kontrolinių buveinių smulkiųjų žinduolių mi-
tyba nesiskyrė (jie arba minta panašiu maistu, arba migruoja tarp buveinių). Mitybos nišoje 
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išsiskyrė žolėdžių, sėklaėdžių, visaėdžių ir vabzdžiaėdžių rūšių grupės. Darbą finansavo ŽŪM, 
užsakymas Nr. MT-18-3.

Skrandžio vėžiu sergančiųjų plazmos laisvai cirkuliuojančios 
DNR kiekio ir mutacijų profilio analizė
Greta Streleckienė

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Skrandžio vėžys (SV) – vienas dažniausių vėžinių susirgimų, o ankstyva diagnostika yra 
būtina dėl prastos šios ligos prognozės, kuomet liga nustatoma vėlyvoje stadijoje. Iš ląstelių 
laisvai cirkuliuojanti DNR (lcDNR) išlaisvinama apoptozės, nekrozės ar net aktyvios sekrecijos 
būdu. Yra parodyta, kad genetinės lcDNR modifikacijos gali atspindėti ląstelių, iš kurių lcDNR 
išlaisvinama, genomą.

Tyrimo tikslas palyginti navikinio audinio DNR ir lcDNR mutacijų profilius.
Tyrimo metu SV egzomo mutacijų profilis buvo nustatytas 23 iš 30 (76,7 proc.) pacientų, 

dažniausiai mutacijos nustatytos KMT2C (33,3 proc.), TP53 (30,0 proc.), TTN (20,0 proc.), FAT4 
(13,3 proc.), SYNE1 (13,3 proc.), EPHB1 (10,0 proc.), GLI3 (10,0 proc.), PIK3CA (10,0 proc.), TRRAP 
(10,0 proc.) ir APC (10,0 proc.). Remiantis egzomo sekoskaitos duomenimis sudaryta unikali 
IDT xGen Lockdown genų panelė, kurią sudaro 38 genai, ir atlikta lcDNR sekoskaita, nustatytas 
mutacijų profilis, mutavusių alelių dažniai, įvertintas naviko lcDNR kiekis ir koreliacija su TNM 
statusu bei naviko diferenciacijos laipsniu.

Proteosominių genų polimorfizmo ypatumai sergant 
įvairaus sunkumo eozinofiline ir neeozinofiline astma
Laura Tamašauskienė1,  
Gasiūnienė E1, Žemeckienė Z2, Šitkauskienė B1

1Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos akademija, Imunologijos ir alergologijos klinika
2Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos akademija, Genetikos ir molekulinės medicinos klinika

Įvadas. Dauguma uždegimo mediatorių, dalyvaujančių lėtinių ligų, taip pat ir astmos, 
patogenezėje yra reguliuojami branduolio faktoriaus kappa B (NF-κB). Ubikvitino-proteosomų 
sistema, kurią koduoja daugybė genų, yra viena svarbiausių NF-κB reguliuojančių veiksnių.

Tikslas. Ištirti ir palyginti proteosominių genų PSMA6 (rs1048990 ir rs2277460), PSMC6 
(rs2295827 ir rs2295827) ir PSMA3 (rs2348071) polimorfizmą pacientams, sergantiems įvairaus 
sunkumo eozinofiline ir neeozinofiline astma.

Metodai. Pacientai, sergantys astma, buvo suskirstyti pagal eozinofilų skaičių kraujyje 
(≥0,30x10/9/l ir <0,30x10/9/l) ir astmos sunkumą (lengva, vidutinio sunkumo, sunki). Trijų 
proteosominių genų penki vieno nukleotido polimorfizmai buvo nustatyti aleliui specifinės 
amplifikacijos ir pagausintų bei sukarpytų polimorfinių sekų metodais.

Rezultatai. Ištirti 155 pacientai – 76 su eozinofiline astma ir 79 su neeozinofiline astma. 
Tirtų proteosominių genų polimorfizmo variantai reikšmingai nesiskyrė tarp šių grupių, ta-
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čiau, atsižvelgus į ligos sunkumą, PSMA3 GG ir AA reikšmingai dažniau nustatyti sergantiems 
lengva neeozinofiline astma, palyginus su sergančiais vidutinio sunkumo ir sunkia neeozi-
nofiline astma (65,4 % ir 57,1 % ir 28,6 %, p<0,05 ir 11,5 % ir 10,7 % ir 4,8 %, p<0,05). PSMA3 
GA dažesnis sergant sunkia neeozinofiline astma, palyginus su lengva ir vidutinio sunkumo 
neeozinofiline astma (66,7 % ir 23,1 % ir 32,1 %, p<0,05).

Išvados. PSMA3 GG ir AA yra būdingi lengvai, o GA – sunkiai neeozinofilinei astmai.

Cas2/3 baltymo vaidmuo I-F tipo  
CRISPR-Cas sistemos DNR interferencijoje
Donata Tuminauskaitė,  
Tomas Šinkūnas, Giedrė Tamulaitienė

Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centras

CRISPR-Cas sistemos apsaugo prokariotus nuo svetimų genetinių elementų. Šių sistemų 
efektoriai yra ribonukleobaltyminiai kompleksai, sudaryti iš Cas baltymų ir crRNR. Efektorinius 
kompleksus prie taikino – DNR arba RNR – specifiškai nukreipia crRNR molekulės, o atitinkami 
Cas baltymai jį hidrolizuoja. Labiausiai paplitusios yra I tipo CRISPR-Cas sistemos, kuriose taikinį 
atpažįsta ribonukleobaltyminis kompleksas Cascade, o jį hidrolizuoja Cas3 nukleazė/helikazė. 
Nors I tipo sistemos yra evoliuciškai susijusios, tačiau tarp jų aptinkama struktūrinių skirtumų. 
Mūsų tiriamoji I-F tipo sistema iš A. actinomycetemcomitans nuo kitų I tipo sistemų išsiskiria 
tuo, kad Cas3 baltymas yra sulietas su adaptacijoje dalyvaujančiu baltymu Cas2 (Cas2/3). 

Cas2/3 baltymo egzistavimas įrodo adaptacijos ir interferencijos etapų ryšį, tačiau iškelia 
klausimus apie I-tipo DNR interferencijos mechanizmo konservatyvumą. Norėdami geriau 
suprasti I-F tipo DNR interferencijos mechanizmą, tyrėme Cas2/3 baltymą ir jo aktyvumą šios 
sistemos DNR interferencijos kompleksuose. Pirmiausia, nustatėme Cas2/3 baltymo katalizinių 
centrų aktyvumui būtinus kofaktorius ir atkūrėmė I-F tipo sistemos DNR interferenciją in vitro. 
Parodėme, kad Cas2/3 nukleazinis aktyvumas yra inicijuojamas Cascade susirišimo su taikinio 
seka. Taip pat nustatėme detalų Cas2/3 DNR hidrolizės profilį R-kilpoje bei jo priklausomybę 
nuo ATP ir R-kilpos ilgio. Mūsų gauti rezultatai atskleidė, jog I-F tipo sistemose egzistuoja 
DNR interferencijos patikros taškas.

Automatinės balso analizės naudojimas  
pirminei gerklų ligų atrankai
Nora Ulozaitė-Stanienė

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Ausų, nosies ir gerklės ligų klinika

Įvadas. Balso sutrikimai (disfonija) yra gana dažni ir apima 6–9 proc. bendros populiacijos. 
Jų priežastimi gali būti organinės ir funkcinės gerklų ligos, neurologiniai sutrikimai. Ankstyva 
disfonijos ir jos priežasčių diagnostika yra esminis efektyvaus gydymo faktorius.

Tikslas. Sukurti ir įvertinti klinikinėje praktikoje automatinės balso analizės sistemą, skirtą 
pirminei gerklų ligų atrankai (skryningui).
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Metodai. Ištirti 600 individų (sergančių įvairiomis gerklų ligomis ir sveiki savanoriai). Atlikta 
kompiuterizuota jų balsų akustinių parametrų analizė, identifikuotos ribinės patologinio balso 
signalo reikšmės. Nustatytas naujo diagnostinio balso vertinimo metodo jautrumas pagal 
amžių, lytį, gerklų ligos diagnozę, palygintas su esamais balso vertinimo metodais. Automa-
tizuota balso patikros sistema, apjungianti akustinės balso analizės ir trumpo klausimyno 
duomenis, sukurta mobilioji programėlė, tinkama praktikiniam naudojimui.

Išvados. Naudojant automatizuotą balso analizės sistemą, diagnostinis jautrumas, skiriant 
sveiką ir patologinį balsus, siekia 93 proc. Metodas gali būti naudojamas pirminėje balso 
sutrikimų atrankoje.

Protekcinių genomo variantų analizė lietuvių populiacijoje 
Gabrielė Žukauskaitė1,  
Laima Ambrozaitytė1, Ingrida Domarkienė1, Tautvydas Rančelis1, Vaidutis Kučinskas1 
1Department of Human and Medical Genetics, Institute of Biomedical 
Sciences, Faculty of Medicine, Vilnius University, Vilnius, Lithuania 

Siekiant suprasti ligų genetinį profilį ir tinkamai įvertinti genomo variantų įtaką ligų 
patogenezei būtina atsižvelgti ne tik į polinkį ligai lemiančius, bet ir nuo ligų apsaugančius 
(protekcinius) genomo variantus. Tokių variantų nustatymas padėtų ne tik geriau suprasti 
etiopatogenezės mechanizmus bei mikroevoliucinius procesus, bet ir suteiktų galimybę kurti 
naujus gydymo metodus, nustatytus variantus panaudojant kaip genų terapijos taikinius. 
Protekcinių genomo variantų analizė lietuvių populiacijoje atlikta pirmą kartą – šio tyrimo 
metu buvo įvertinta lietuvių populiacijai būdinga galimai protekcinių genomo variantų įvai-
rovė. Šiam tikslui įgyvendinti buvo atlikta bendros lietuvių populiacijos 98 asmenų egzomo 
sekoskaitos duomenų analizė, ją papildant plataus masto genotipavimo duomenimis (LITGEN, 
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-013). Remiantis sudarytu protekcinių variantų katalogu, lietuvių po-
puliacijoje buvo nustatyti penki galimai protekciniai genomo variantai, kurie yra statistiškai 
reikšmingai dažnesni, lyginant su Europos populiacijomis. Šie kandidatiniai protekciniai va-
riantai galimai lemia apsauginį poveikį polinkiui į priklausomybę alkoholiui (ADH1C, rs698, 
p=0,05), 2 tipo diabetą (PPARG, rs1801282, p=0,005), nutukimą (SH2B1, rs7498665, p=0,03), 
stemplės vėžį (PLCE1, rs2274223, p=0,034), koronarinę širdies ligą (ZC3HC1, rs11556924, 
p<0,01). Šios ligos yra vienos dažniausių lietuvių populiacijoje, todėl nustatyti galimai pro-
tekciniai genomo variantai yra svarbus tyrimo objektas ne tik gilinant žinias daugiaveiksnių 
ligų etiopatogenezės mechanizmuose ar turint siekį ateityje juos panaudoti terapijoje, bet 
taip pat prognozuojant lietuvių populiacijos genetinę struktūrą. 
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