
Biochemija N004 

Tema: „Nauji prognostiniai veiksniai ūmios mieloidinės leukemijos atvejais“ 
(„Novel prognostic factors for acute myeloid leukaemia in adults“) 

Aprašymas:  

Ūmi mieloidinė leukemija (ŪML) yra agresyvi nevienalytė leukemijų grupė, kuriai būdingos skirtingos 

klinikinės savybės bei atsakas į gydymą. Gydytojai nuolat ieško būdų, kaip gerinti gydymą bei anksčiau 

diagnozuoti šią ligą. Šiuo metu yra naudojama keletas diagnostinių testų vėžio nustatymui. Tačiau tokių 

nėra ŪML diagnostikai. Nustatyti prognostinius molekulinius žymenis ir suprasti jų vaidmenį bei svarbą 

ŪML diagnostikai ir prognostikai prisidėtų prie naujų įrankių ir / ar gydymo metodų sukūrimo. 

Acute myeloid leukaemia (AML) is an aggressive heterogeneous group of malignancies with different 

clinical behaviour and different responses to therapy. For many types of cancer, finding the cancer early 

makes it easier to treat. There are few screening tests for early detection of certain cancers in people without 

any symptoms at the market. But at this time, there are no special tests recommended to find acute myeloid 

leukaemia (AML) at early stages. Identifying prognostic molecular markers and understanding their biology 

and importance in AML diagnostics and prognostics are the first steps toward developing novel diagnostic 

tools or/and therapies for patients with AML. 
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Tema: „Netvarkių baltymų sąveikos su fosfolipidinėmis membranomis mechanizmo tyrimas“ 

(„Interaction between misfolded proteins and phospholipid membranes“) 

Aprašymas:  

Neurodegeneracinės ligos pasižymi progresyvia smegenų disfuncija ir ląstelių žūtimi specifinėse smegenų 

vietose. Neuronų praradimas yra siejamas su tam tikrų baltymų (Aβ, Tau, s100A9) konformacijos 

pasikeitimu ir šių netvarkingų baltymų agregacija ir kaupimusi tiek ekstraląstelinėje tiek viduląstelinėje 

erdvėje. Suaktyvėjusi netvarkių baltymų gamyba yra kritinis neurodegeneracinių ligų vystymosi veiksnys. 

Tokie baltymai spontaniškai savaime linkę agreguotis į koegzistuojančias daugialypes fizikines formas: 

oligomerus, protofibriles, fibriles. 

Pagrindinis šios doktorantūros tikslas yra išsiaiškinti vieną iš daugelio galimų veiksnių, kurie 

molekuliniame lygyje gali būti susiję su biocheminiais ir biofizikiniais reiškiniais, iššaukiančiais ar 

skatinančiais neurodegeneracines ligas. Doktorantūros metu dėmesys bus tikslingai nukreiptas į vieną iš 

svarbiausių šių reiškinių aspektų:  gerai charakterizuotų netvarkių baltymų (Aβ, Tau, s100A9)  darinių 

sąveiką su neuronų membraną imituojančia bisluoksne membrana (tBLM, vezikulės) naudojant 

elektrocheminio impedanso spektroskopijos (EIS) ir atominės jėgos (AFM) metodus. 

Kitas svarbus stažuotės tikslas bus netvarkių baltymų toksinių formų identifikavimas ir jų struktūros 

charakterizavimas. Baltymų agregacijos ir inhibicijos procesai bus stebimi pasitelkiant struktūrai jautrius 

analitinius metodus: AFM, DLS.  

The neurodegenerative diseases are progressive diseases, which are characterized by the brain dysfunction 

and loss of neurons from some parts of the brain responsible for cognitive functions and memory. The 



protein (Aβ, Tau, s100A9) misfolding, aggregation and accumulation in neuronal intracellular and 

extracellular matrix are the common features for all these pathological conditions. Such proteins 

spontaneously tend to aggregate into coexistent multiple physical forms: oligomers, protofibrils, fibrils. 

Main focus of the proposed PhD project is to find out possible factors that may be related to the molecular 

level biochemical and biophysical events triggering or promoting neurodegenerative diseases. The PhD 

project will focus on one of the important group of these events: the interaction between the misfolded 

aggregates of proteins (Aβ, Tau, s100A9) implicated in neurodegeneration and the phospholipid 

membranes that mimicking neural membrane.  The interaction mechanism will be studied by 

electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and atomic force microscopy (AFM) methods. 

 One of the major objectives of the PhD project will be the identification and structural, morphological 

characterization of toxic aggregated species that are linked to some of the prevailed neurodegenerative 

pathologies. The structural features will be explored by structure-sensitive analytical techniques such as 

AFM, dynamic light scarering (DLS). 
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Tema: „Užląstelinės aplinkos įtaka kamieninių ląstelių savybių moduliavimui“ 

(„Impact of extracellular environmet on stem cell properties“) 

Aprašymas:  

Užląstelinė aplinka ląstelėms tarnauja kaip atrama ar prisitvirtinimo pagrindas, joje esančios biologiškai 

aktyvios medžiagos suteikia galimybę kontaktuoti ir komunikuoti su kaimyninėmis ląstelėmis, dalyvauja 

pernešant maisto medžiagas ir atlieka daugelį kitų svarbių funkcijų. Užląstelinio užpildo fizinės savybės 

(kietumas, elastingumas ir kt.)  vaidina esminį vaidmenį įvairiuose ląsteliniuose procesuose, tokiuose kaip 

migracija, morfologijos pokyčiai, proliferacija, diferenciacija ir poliškumo susidarymas, o taip pat yra 

reikšmingas ir ląstelių populiacijos mastu, formuojantis audiniams ar vystantis įvairioms ligoms. 

Užląstelinė aplinka labai svarbi konstruojant dirbtinius audinius. Tinkamas jos pasirinkimas turi didelę 

įtaką dirbtinio audinio kokybei. 

Planuojamas doktorantūros darbas bus skirtas žinduolių ląstelių užląstelinio užpildo vaidmens tyrimui, 

moduliuojant įvairias audinio būsenas. Bus vertinamas nuo aplinkos priklausomas ląstelių jautrumas 

uždegiminiams veiksniams, citotoksiniams agentams, bus analizuojamas jautrumas diferenciacijos 

induktoriams, taip pat tiriami tiesiogiai fizinės aplinkos sukelti pokyčiai ląstelėse. Pastarieji tyrimai 

reikšmingi tiek gilinant žinias apie biologinius procesus sveikame organizme ir esant tam tikroms 

patologijoms, tiek konstruojant dirbtinius audinius.  

Numatomas doktorantūros darbas skirtas molekulinės biologijos, biochemijos ar kitos biologinės studijų 

krypties pretendentams. 

The extracellular matrix serves as a support and attachment scaffold for cells, as a vessel for biologically 

active molecules, it allows intracellular contacts and communications, nutrients and other metabolites are 

transmitted or diffused through it. Thus, it is essential for these and many other functions. Physical 

properties, such as hardness or elasticity, play an important role in various cellular processes, such as 

migration, morphology modelling, proliferation, differentiation and generation of polarity; it is just as 



important in terms of the cellular population as a whole, for example, in tissue development or disease. The 

extracellular matrix is a necessary component of engineered tissues. Proper choice of the extracellular 

scaffold directly determines the quality of a fabricated tissue construct.  

The planned PhD research will concern the investigation of the role of the mammalian cell extracellular 

matrix in modulating the tissue environment. Matrix-dependent processes in the cell, such as sensitivity to 

inflammation, cytotoxic agents or differentiation inductors will be analysed, as well as other processes 

directly induced by the physical surroundings of the cells. The aforementioned studies are important in 

deepening understanding of biological processes in living organisms at normal and pathological conditions 

as well as for the construction of artificial tissues. 

The PhD research is available to aspirants with an education in molecular biology, biochemistry or other 

biological study fields. 
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Tema: „Epigenetiniai veiksniai moterų reprodukcinio nevaisingumo atvejais“ 

(„Role of epigenetic factors in female reproductive infertility“) 

Aprašymas:  

Nevaisingumas yra palietęs apie 15 %. porų visame pasaulyje. Moterų reprodukcinio nevaisingumo 

priežastys yra labai skirtingos: nuo genetinių iki gemalinių ląstelių struktūros / fiziologijos patologijų. Apie 

30 % nevaisingumo atvejų priežastys nėra aiškios. Daugelis gydymo metodų yra nukreipti į endometriumo 

funkcionalumo atstatymą. Tačiau šie gydymo būdai vis dar yra pradinėse stadijose ir gali užtrukti daugelį 

metų, kol bus pradėti naudoti klinikoje. Viena iš nevaisingumo priežasčių galėtų būti DNR ir chromatino 

baltymų epigenetinės modifikacijos. Todėl nustatant nevaisingumo priežastis yra svarbu išaiškinti 

epigenetinius veiksnius ir jų vaidmenį endometriumo funkcionavime. 

Infertility affects up to 15 % of reproductive-aged couples worldwide. The causes of female reproductive 

infertility are very different: from genetic to germ cell structure / physiology defects. Still around 30 % of 

causes are unknown. Many therapeutic options to treat endometrial dysfunction and thereby improve 

pregnancy rates have already been tested. However, these therapies are still experimental and it will still 

take many years until they can be introduced into the clinical routine setting. One of the reasons might be 

incident to epigenetic modifications of DNA and chromatin proteins. To determine the causes of infertility 

it is necessary to understand the epigenetic factors and their role in endometrial dysfunction. 

Mokslo sritis: Gamtos mokslai 

Mokslo kryptis: Biochemija N 004 

Moksliniai vadovai: prof. dr. Rūta Navakauskienė, Biochemijos institutas, GMC, VU 

El. p.: ruta.navakauskiene@bchi.vu.lt 

tel.: 8 5 223-4409 

 



Tema:„Biokatalizės metodų taikymas regioselektyviai junginių sintezei“  

(„Application of Biocatalysis Methods for Regioselective Synthesis“) 

Aprašymas:  

Šiandien prieinama gana plati biokatalizatorių įvairovė, todėl unikalūs biotechnologiniai sprendimai ir nauji 

procesai vis plačiau taikomi farmacijos, medienos bei popieriaus pramonėje, maisto ir įvairių cheminių 

junginių gamybos procesuose, žemės ūkyje ir medicinoje. Išaugusi regioselektyviai funkcionalizuotų 

junginių paklausa paskatino ieškoti naujų biokatalizatorių bei atlikti jų perkonstravimo darbus. Vis dėlto, 

organinėje sintezėje dar nepakanka regioselektyvių biokatalizatorių – ląstelių ar grynų fermentų – 

tiksliniam junginių funkcionalizavimui. Be to, iki šiol stinga efektyvią katalizę vykdančių fermentų. 

Pagrindinis šio doktorantūros projekto tikslas – iš paprastų žaliavų ar pramoninių atliekų pagaminti įvairių 

didesnės pridėtinės vertės produktų išnaudojant „gamtinį biosintezės aparatą“. Projektas prasidės nuo 

fermentų, kuriuos neseniai išskyrėme, biokatalizinio potencialo tyrimų, siekiant išnaudoti jų unikalias 

savybes pramoniniu požiūriu svarbiuose procesuose. Projektas apims sintetinę biologiją, biochemiją, naujų 

junginių išskyrimą ir struktūros nustatymą bei naujų biokatalizės procesų, skirtų regioselektyviam tikslinių 

junginių funkcionalizavimui, kūrimą. 

Nowadays, a wide range of biocatalysts is available; therefore, unique decisions and new processes can 

have applications in pharmaceutical, pulp and paper industries, in the production of food and bulk chemicals 

as well as in agriculture or medicine. The increase in the demand of regioselectively functionalized 

compounds has encouraged the development of new biocatalysts. However, the amount of regioselective 

biocatalysts – enzymes or whole cells – for the compound functionalization in organic synthesis is still 

insufficient. Moreover, the enzymes performing efficient catalysis are still on demand. 

The principal goal of this PhD project is to produce a multiplicity of added-value compounds from simple 

feed-stocks or industrial waste materials by exploiting Nature’s biosynthetic machinery. The project will 

begin by exploring the biocatalytic potential of enzymes which we have recently isolated with a view to 

exploiting their unique capabilities in industrially relevant processes. The project will include synthetic 

biology, biochemistry, isolation and structure determination of novel compounds, and establishment of new 

biocatalytic processes for regioselective functionalization of target compounds. 
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Tema: „Modifikuoti nukleotidai fermentinei nukleorūgščių sintezei“  

(“Modified nucleosides for enzymatic synthesis of nucleic acids”) 

Aprašymas:  

Vystantis molekulinei biologijai, biotechnologijoms, sintetinei biologijai bei medicinos technologijoms 

išlieka didelis poreikis alternatyvioms nukleozidų bei nukleotidų modifikacijoms. Modifikuoti 

nukleozidai ar nukleotidai yra svarbūs tiek medicinoje (antibakteriniai, priešvirusiniai preparatai), tiek 

modifikuotų oligonukleotidų sintezėje (aptamerai/somamerai). Pastaruoju metu dedamos didžiulės 

pastangos oligonukleotidų savybių pagerinimui keičiant jų struktūrą modifikuojant arba kuriant įvairius 



nukleotidų ir kitų biologiškai aktyvių junginių konjugatus. Tokių hibridinių molekulių kūrimas leidžia 

pagerinti turimų oligonukleotidų savybes bei suteikia jiems visiškai naujų savybių.  

Šio doktorantūros projekto tikslas – susintetinti naujus unikalius aminorūgščių-pirimidino nukleozidų bei 

nukleotidų hibridus ir ištirti jų panaudojimo modifikuotų nukleorūgščių fermentinėje sintezėje galimybes.  

 

The rapid development of molecular biology, biotechnology, synthetic biology and medical technology 

stimulates a high demand for alternative nucleoside and nucleotide modifications. Modified nucleosides 

or nucleotides are important both in medicine (antibacterial, antiviral drugs) and in the synthesis of 

modified oligonucleotides (aptamers/somamers). Tremendous efforts have been made to improve the 

properties of oligonucleotides by either incorporating chemical modifications in their structure or 

developing various nucleotides and other biologically active compound conjugates. Creation of such 

hybrid molecules allows improving the properties of the existing oligonucleotides and gives them 

completely new properties.  

The aim of this project is to synthesize new unique amino acid-pyrimidine nucleoside and nucleotide 

hybrids and to investigate their use in the enzymatic synthesis of modified nucleic acids. 
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Tema:„ Aldozių oksidoreduktazių atranka ir tyrimas“ 

(„Selection and investigation of aldose oxidoreductases“) 

Aprašymas:  

Šios doktorantūros tikslas –naujų gliukurono rūgšties ir gliukozės oksidoreduktazių atranka, konstravimas 

ir pritaikymas biokatalizei.  

Angliavandeniai yra svarbūs išeiginiai junginiai naudojami chemijos, farmacijos, medicinos ir maisto 

pramonėje. Didelės pridėtinės vertės oksiduoti angliavandeniai yra sunkiai gaunami pritaikant cheminės 

sintezės metodus, todėl mikrobiologinė ar fermentinė oksiduotų angliavandenių sintezė gali būti tinkamas 

sprendimas. Pastaraisiais metais mikrobiologinė įvairių oksiduotų angliavandenių, tokių kaip aldono arba 

urono rūgštys, gamyba yra labai svarbi, o naujų sintezės metodų kūrimas pritaikius mikroorganizmų 

fermentus yra aktualus. Chinoninė gliukozės dehidrogenazė (GDH) (EC 1.1.5.2) yra vienas iš galimų 

fermentų, pritaikomų minėtai biokatalizei. Fermentas turi platų substrato specifiškumo profilį ir katalizuoja 

gliukozės, allozės, 3-O-metil-gliukozės, taip pat laktozės, celobiozė ir maltozės disacharidų oksidaciją. 

Vienas iš perspektyviausių metodų, kaip pagerinti dehidrogenazės katalitines savybes, yra mutuotų arba 

modifikuotų fermentų gamyba naudojant genų inžineriją ir rekombinantinę technologiją. Tiek naujų aldozių 

dehidrogenazių/oksidazių paieška, tiek ir esamų fermentų (tokių kaip gliukozės dehidrogenazė) 

modifikavimas, siekiant kurti aukštesnę pridėtinę vertę turinčius angliavandenius yra šios doktorantūros 

siekis.  



The aim of this PhD project is selection, construction and application of new glucuronic acid and glucose 

oxidoreductases to biocatalysis. 

Carbohydrates are important feedstocks used in the chemical, pharmaceutical, medical and food industries. 

High added-value oxidized carbohydrates are difficult to obtain by chemical synthesis, therefore 

microbiological or enzymatic synthesis of oxidized carbohydrates can be the reasonable solution. In recent 

years, microbiological production of various oxidized carbohydrates such as aldone or uronic acids is very 

important, and the development of new enzymatic techniques is relevant. Quinone glucose dehydrogenase 

(GDH) (EC 1.1.5.2) is one of the possible enzymes that can be applied to the biocatalysis. The enzyme has 

a broad substrate specificity profile and catalyzes oxidation of glucose, allose, 3-O-methyl-glucose as well 

as disaccharides lactose, cellobiose, and maltose. One of the most promising methods for improving the 

catalytic properties of dehydrogenase is the production of mutated or modified enzymes using genetic 

engineering and recombinant technology. Searching for new aldose dehydrogenases / oxidases as well as 

modifying existing enzymes (such as glucose dehydrogenase) to create higher added value carbohydrates 

is the goal of this PhD. 
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Tema:„ Organai ant pagrindo: pririštos dvisluoksnės membranos, išskirtos iš žinduolių ląstelių“ 

(„Organs on a chip: tethered bilayer membranes derived from mammalian cells“) 

Aprašymas:  

Tethered bilayer membranes (tBLMs) are versatile biosensor platform allowing to interrogate interactions 

between proteins and biomembranes.  tBLMs typically are assembled using synthetic lipids and sterols and 

their mixtures. The project will focus on a novel approach, which will lead to a development of tBLMs 

mimicking cell membrane compositions of mammalian tissues and organs. The project will focus on a 

transfer of both lipid and protein components from mammalian cells to the solid surface tailored with the 

molecular anchors for phospholipid bilayers. A range of preparatory and analytical techniques will be used 

throughout the project, which include chromatography,  vibrational spectroscopy, electrochemical 

impedance, fluorescence microscopy as well as neutron relectometry. Short term (up to 6 months) research 

visits to both EMBL and other labs in Europe and the US are  planned for this project. 
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Tema: „Mikrobiotos-žarnyno-smegenų ryšio svarba Alzheimerio ligos vystymuisi“ 

(„Targeting the microbiota-gut-brain axis in Alzheimer’s disease“) 



Aprašymas:  

Sparčiai senėjant Europos gyventojams, daugėja pacientų, sergančių Alzhaimerio liga (AL) ir atsiranda vis 

didesnis poreikis kuo ankstesniam ligos diagnozavimui, jos gydymui ir prevencijai. Taip pat auganti diabeto 

“epidemija” ir vis pastebimesnis jo sąryšis su AL paskatino imtis tyrinėjimų siekiant išsiaiškinti, kaip šios 

ligos viena kitą veikia. Abiem atvejais pastebėti imuninės sistemos sutrikimai, kurie yra glaudžiai susiję su 

žarnyno mikrobiota. Vis daugėjant faktų apie mikrobiotos įtaką įvairiems organizmo fiziologiniams 

procesams, jos tyrinėjimas buvo pasirinktas norint ne vien tik geriau suprasti AL eigos mechanizmą, bet ir 

panaudoti ją kaip biožymenį siekiant sukurti ankstyvos ligos diagnozavimo metodą, kuris suteiktų galimybę 

gydytojams daug anksčiau pradėti gydymą. Šis multidisciplininis projektas skirtas diabeto sukelto AL 

vystymosi mechanizmo tyrimui, kurį išsiaiškinus atsivertų naujos galimybės tiek AL biomedicininėje 

diagnostikai, tiek personalizuotai medicinai.  

Šis doktorantūros projektas skirtas drąsiam ir talentingam jaunajam mokslininkui, kuris dirbs 

tarpdisciplininiame projekte skirtam naujų terapinių AL taikinių paieškoms.  

A rapid population ageing has resulted in a growing number of patients with Alzheimer’s disease (AD) in 

Europe that creates an increasing need for early diagnosis, treatment and prevention of illness. Additionally, 

the growing “epidemic” of diabetes and its close relationship with AD is increasingly becoming more 

evident that led researches to investigate how these diseases have an influence on each other. In both cases, 

impaired immune system that is closely related to the gut microbiota has been reported. With the growing 

number of facts about the effects of the microbiota on various physiological processes in the body, its 

exploration has been chosen not only to better understand the mechanism of AD progression, but also to 

use it as a biomarker in order to create a method for early diagnosis of the disease, which would enable 

doctors to start treatment much earlier. Therefore, this multidisciplinary project aims to finding out the 

mechanism of diabetes-induced AD development that would open up new opportunities for both AD 

biomedical diagnosis and personalized medicine. 

The project is oriented for a courageous and talented scientist to work on the interdisciplinary project for 

searching new therapeutic targets for treatment of AD. 
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Tema: „Koreliacijų tarp ligandų jungimosi termadinaminių parametrų ir struktūrų paieška siekiant 

palengvinti vaistų kūrimą“ 

(„Search for correlations between ligand binding structure and thermodynamics for improved drug 

design“) 

Aprašymas:  

Ligos dažnai gydomos cheminiais junginiais, kurie turėtų slopinti baltymo, atsakingo už ligą, aktyvumą.  

Ši strategija yra vadinama struktūra paremtas vaistų kūrimas. Deja, mokslininkai negali sukurti cheminių 

junginių, remiantis tik tikslinio baltymo struktūra, nes biofizikiniai dėsniai galiojantys tam tikro baltymo ir 

cheminio junginio atpažinime yra ne iki galo suprasti. Dėl to, junginių ieškoma atsitiktinai atliekant didelio 

našumo skryninimo eksperimentus su jau esančiomis sintetinių ar natūralių junginių bibliotekomis. 



Mūsų laboratorijoje sukurtoje duombazė jau yra daugiau nei 500 naujai sukurtų junginių, kurie labai 

specifiškai jungiasi su 12 žmogaus baltymų, priklausančių karboanhidrazių šeimai. Sąveika tarp kai kurių 

CA izoformų ir dalies junginių jau išmatuota keliais biofizikiniais ir biocheminiais metodais, tame tarpe 

rentgenostruktūrine kristalografija. Studentas panaudos tokius metodus kaip fluorescencinis terminis 

poslinkis, izoterminė titravimo kalorimetrija, fermentinio aktyvumo inhibicija, ir kitus metodus, kad 

išmatuotų tokius jungimosi termodinaminius parametrus kaip entalpija, entropija ir Gibso energija. 

Matavimų ir metodų tikslumo analizė bus atlikta palyginant rezultatus. Studentas analizuos ryšius tarp 

junginio sąveikos su baltymu termodinamikos ir struktūros bandant sukurti naujus metodus taikiniu grįstam 

vaistų kūrimui tobulinti. 

Human diseases are often treated by applying chemical compounds that are supposed to inhibit a protein 

whose activity may be responsible for the disease. This strategy is termed the target-based drug design. 

Unfortunately, scientists cannot design chemical compounds simply based on a target protein structure 

because the biophysical laws that govern the recognition between a chemical compound and a particular 

protein are not understood in sufficient detail. Instead, the compounds are being discovered by performing 

high-throughput random screens of existing synthetic or natural compounds.  

In our laboratory, a database of over 500 compounds have been designed that highly specifically bind to a 

family of 12 human proteins, carbonic anhydrases. Interaction between some CA isoforms and a portion of 

the compounds have been measured by several biophysical and biochemical techniques, including structural 

characterization by X-ray crystallography. The student will apply methods such as fluorescent thermal shift 

assay, isothermal titration calorimetry, inhibition of enzymatic assay, and other methods to obtain numerous 

thermodynamic parameters of binding including the enthalpy, entropy, and Gibbs energy. The precision 

and accuracy of the measurements and applied techniques will be estimated and compared. The student will 

analyze relationships between compound and protein structures and the thermodynamics of binding with 

the goal of obtaining novel approaches and methods for target-based drug design. 
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Tema: „Parazitinių pirmuonių Hsp90 sąveikos su ligandais tyrimai“ 

(„Study of ligands binding to parasitic protozoan Hsp90“) 

Aprašymas:  

Parazitinių pirmuonių ligos (pvz., Plasmodium falciparum sukeliama maliarija) kasmet paveikia milijonus 

žmonių ir nusineša apie milijoną gyvybių. Tai dalinai lemia ir tai, kad didžioji dalis iki šiol sukurtų 

antiparazitinių vaistų nėra pilnai tinkami naudojimui dėl toksiškumo, neefektyvumo ar itin greitai įgyjamo 

atsparumo. Dėl to labai svarbu surasti naujas vaistines chemines formuluotes bei galimus vaistų veikimo 

mechanizmus. Vienas iš galimų taikinių - parazitų Hsp90. Hsp90 yra molekulinis šaperonas, būtinas 

eukariotinių ląstelių išgyvenimui. 

Parazitinių pirmuonių atveju Hsp90 svarbus ne tik visuose gyvavimo ciklo etapuose, bet ir infekcijos 

procesui. Žmogaus Hsp90 slopikliai jau kurį laiką kuriami ir tyrinėjami pasaulyje ir mūsų laboratorijoje 

kaip priešvėžiniai vaistai. Jų pagrindu siekiame sukurti parazitinių pirmuonių Hsp90 slopiklius, tinkamus 

jų sukeliamų ligų gydymui. 



Doktorantas tyrinės rekombinantinių Hsp90 baltymų sąveikas su mūsų turima mažamolekulinių junginių 

biblioteka, šios sąveikos priklausomybę nuo funkcinių grupių. Tai leis identifikuoti potencialias 

priešmaliarines bei kitus parazitinius pirmuonius paveikiančias vaistines medžiagas ir galimas tolimesnes 

jų vystymo kryptis. Doktorantūros metu studentas įvaldys įvairius biocheminius ir biofizikinius metodus, 

susipažins su vaistų kūrimo procesu. 

Parasitic protozoan diseases, such as malaria and leishmaniasis, cause severe morbidity and mortality across 

the globe. The death-count stays high due to lack of effective cures, emergence of resistance, and severe 

side-effects of the existing drugs. To develop novel anti-protozoan compounds, we selected protozoan 

Hsp90 as the druggable target. Hsp90 is a molecular chaperone required for correct folding and/or function 

of a number of essential cellular proteins. It is vital for protozoan infection and life cycles, so Hsp90 

inhibition would lead to termination of the parasites. 

The PhD student would analyse the binding of Hsp90 protein to our ligand library and explore the 

relationship between the interaction characteristics and chemical groups of the compounds. This will allow 

for identification of potential antiprotozoan drug leads and promising directions for their further 

development. During the PhD studies, the student will master various biochemical and biophysical 

approaches and will familiarize with the process of drug development. 
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Tema: „Struktūriniai ir biocheminiai naujų bakterinių priešvirusinių sistemų tyrimai“ 

(„Structure and mechanism of novel bacterial antiviral systems“) 

Aprašymas:  

Prokariotai (bakterijos ir archėjos) yra gausiausia ląstelinė gyvybės forma biosferoje. Tačiau kiekvienai 

prokariotinei ląstelei aplinkoje tenka bent 10 jas infekuojančių virusų bakteriofagų. Tam, kad apsisaugotų 

nuo virusinės infekcijos grėsmės, prokariotinės ląstelės naudoja įvairius apsaugos mechanizmus, iš kurių 

geriausiai ištirtos yra restrikcijos-modifikacijos ir CRISPR-Cas sistemos. Be jų, apsaugoje nuo virusų 

dalyvauja kai kurios toksino-antitoksino, neseniai atrastos BREX (Goldfarb et al., EMBO J, 2015) ir 

įvairios kitos neištirtos sistemos (Doron et al., Science, 2018).  

Doktorantūros metu tirsime pasirinktų naujų bakterinių priešvirusinių sistemų veikimo mechanizmą. Tam 

pasitelksime genų inžineriją (pvz., baltymų genų klonavimas į E. coli raiškos vektorius), įvairius 

biocheminius metodus (pvz., tikslinių baltymų gryninimas, aktyvumo tyrimas in vitro, kryptinga 

mutagenezė) ir baltymų kristalografiją.  

Darbas bus atliekamas VU GMC Biotechnologijos institute, prof. V. Šikšnio vadovaujamame skyriuje, 

kuriame yra moderni numatomiems tyrimams reikalinga įranga. 

Prokaryotes (bacteria and archaea) are the most abundant cellular life form in the biosphere. However, they 

are outnumbered 10 to 1 by bacteriophages, i.e., viruses that infect bacterial or archaeal cells. To cope with 

the threat of bacteriophage infection, prokaryotes employ a variety of antiviral defence mechanisms, 

including restriction-modification and CRISPR-Cas systems. In addition, the antiviral defence is conferred 



by some toxin-antitoxin systems, recently discovered BREX (Goldfarb et al., EMBO J, 2015) and other 

uncharacterized systems (Doron et al., Science, 2018).  

During the PhD studies we will analyse the mechanism of the selected novel antiviral defence systems, 

employing various methods, including genetic engineering (e.g., cloning of target genes into E. coli 

expression vectors), biochemical analysis (purification of target proteins, in vitro activity assays, site-

directed mutagenesis) and protein crystallography. 

The PhD project will be carried out in prof. V. Šikšnys laboratory at the Institute of Biotechnology, Vilnius 

University Life Sciences Center. The lab is equipped to the highest international standards. 

Mokslo sritis: Gamtos mokslai 
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Tema: „Struktūriniai ir funkciniai prokariotinių antivirusinių sistemų tyrimai“ 

(„Structural and functional studies of prokaryotic antiviral defense systems“) 

Aprašymas:  

Bakterijos ir archėjos yra dažnai puolamos virusų (fagų), todėl turi išvysčiusios daugybę aktyvios gynybos 

sistemų. Geriausiai ištirtos prokariotinės antivirusinės gynybos sistemos yra restrikcijos-modifikacijos 

sistemos, kurios sukarpo fago DNR specifinėse sekose (Pingoud et al, Nucleic Acids Res, 2014), ir 

CRISPR-Cas sistemos, kurios suteikia įgytą imunitetą „atsimindamos“ paskutines fagų atakas (Koonin et 

al, Curr Opin Microbiol, 2017). Šių sistemų tyrimai lėmė svarbių molekulinių įrankių genų inžinerijai ir 

genomų tyrimams sukūrimą. Pastaraisiais metais atrasta daug naujų prokariotinių antivirusinių sistemų, 

tačiau jų veikimo mechanizmai dar neišaiškinti (Goldfarb et al, EMBO J, 2015; Ofir et al, Nat Microbiol, 

2018; Doron et al, Science 2018). 

Doktorantūros studijų metu prokariotinių antivirusinių sistemų mechanizmų nustatymui bus pritaikyti 

įvairūs biocheminiai metodai ir struktūriniai tyrimai. Mes sėkmingai taikėme šiuos metodus tirdami 

restrikcijos endonukleazių (Tamulaitiene at al, Toliusis et al, Nucleic Acids Res, 2018) bei kitų sistemų 

baltymų struktūros ir funkcijos ryšį. 

VU Biotechnologijos institute yra visa reikiama įranga numatytiems tyrimams atlikti. Mūsų turima 

rentgenostruktūrinės analizės įranga yra unikali Lietuvoje. Ją sudaro Oryx 8 ir Gryphon kristalizacijos 

robotai, automatinės sistemos tirpalų gamybai Alchemist ir kristalų peržiūrai Minstrel DT, bei rentgeno 

spindulių generatorius Rigaku RU-H3R.. 

Bacteria and archaea are frequently attacked by viruses (phages) and as a result have developed multiple 

lines of active defense. Best studied antiviral defence strategies are restriction-modification systems that 

cleave phage DNA at specific sequences (Pingoud et al, Nucleic Acids Res, 2014), and CRISPR-Cas 

systems which provide acquired immunity through memorization of past phage attacks (Koonin et al, Curr 

Opin Microbiol, 2017). These studies resulted in creation of valuable molecular tools for genetic 

engineering and genome manipulations. A number of novel systems have been discovered recently whose 

mechanism of action is not clear yet (Goldfarb et al, EMBO J, 2015; Ofir et al, Nat Microbiol, 2018; Doron 

et al, Science 2018). 

During PhD biochemical methods and X-ray crystallography will be employed to study mechanisms of 

prokaryotic antiviral defence systems. We have used these methods successfully in studying restriction 

endonucleases (Tamulaitiene at al, Toliusis et al, Nucleic Acids Res, 2018) and other systems. 



VU Institute of Biotechnology possesses all required equipment to perform foreseen studies. Our X-ray 

facility is unique in Lithuania and includes Oryx 8 and Gryphon crystallization robots, automated systems 

for preparation of solutions Alchemist HT and crystal imaging Minstrel DT, and Rigaku RU-H3R copper 

rotating anode X-ray generator. 
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Tema: „Bakterijų antivirusinių apsaugos sistemų tyrimai“ 

(„Studies of bacterial antiviral defense systems“) 

Aprašymas:  

Bakterijos yra dažnai puolamos virusų, todėl yra išvysčiusios daugybę aktyvios gynybos sistemų. Bakterijų 

apsaugos sistemos yra nukreiptos į įvairius virusinės infekcijos etapus (Labrie et al. 2010 Nature Review 

Biotechnology). Siekiant užkirsti kelią virusų adsorbcijai bakterijų gynybos strategijos apima paviršiaus 

modifikacijas, restrikcijos-modifikacijos sistemos sukarpo viruso DNR specifinėse sekose, bet apsaugo 

šeimininko genomą jį modifikuojant, abortatyvinės infekcijos sistemos sukelia ląstelių mirtį infekcijos 

metu, CRISPR-Cas sistemos įsimena virusinę genetinę medžiagą ir antrinės infekcijos metu ją sunaikina, 

bei naujas apsaugos sistemas, kurių veikimo mechanizmai kol kas nėra žinomi (Doron ir kt., Science 2018). 

Doktorantūros studijų metu pasirinkto bakterijų antivirusinėsų sistemos mechanizmo nustatymui bus 

pritaikyti įvairūs biocheminiai ir biofizikiniai metodai. Mes sėkmingai pritaikėme šiuos metodus tirdami 

III tipo CRISPR-Cas sistemos veikimo mechanizmą (Tamulaitis et al, Trends in Microbiology, 2017; 

Kazlauskiene et al, Science, 2017). 

VU Biotechnologijos institute yra visa reikiama įranga numatytiems tyrimams atlikti – mikrobiologinė 

įranga rekombinantinių baltymų raiškai bakterijose, skysčių chromatografijos sistema AKTA Avant 

baltymų gryninimui, kambarys darbui su RNR, baltymų CD spektrometras Jasco, spektrofluorimetras 

Horiba Fluoromax 3, masių spektroskopas Agilent Technologies Q-TOF 6520. 

The arms race between bacteria and the viruses that infect them is driving a continuous evolution of attack 

and defense mechanisms. Bacterial defense systems target various stages of viral infection in order to 

prevent the attack. The multiple defense strategies of bacteria include surface modifications to prevent 

adsorption of phages, restriction–modification systems that modify the bacterial genome and degrade 

unmodified foreign DNA, abortive infection systems that trigger cell death upon infection, CRISPR–Cas 

systems that memorize viral genetic material as probes to target future infection attempts and more newly 

discovered defense systems (Doron et al, Science 2018). 

During PhD biochemical and biophysical methods will be employed to study mechanism of chosen 

bacterial antiviral defense system. We have used these methods successfully in studying the mechanism of 

Type III CRISPR-Cas (Tamulaitis et al, Trends in Microbiology, Kazlauskiene et al, Science, 2017). 

VU Institute of Biotechnology possesses all required equipment to perform foreseen studies: 

microbiological equipment for recombinant protein expression in bacteria, liquid chromatography system 

AKTA Avant for purification of proteins, room for work with RNA, protein CD spectrometer Jasco, 

spectrofluorimeter Horiba Fluoromax 3, mass spectrometer Agilent Technologies Q-TOF 6520. 
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Tema: „Struktūriniai ir funkciniai prokariotinių Argonaute baltymų tyrimai“ 

(„Structural and functional studies of prokaryotic Argonaute proteins“) 

Aprašymas:  

Argonaute (Ago) baltymai yra randami visose gyvybės karalystėse. Eukariotuose Ago naudodami mažas 

RNR kaip vedlius atpažįsta ir slopina RNR taikinius, tokiu būdu sudarydami RNR interferencijos funkcinę 

šerdį. Ago baltymai, aptikti daugelyje bakterijų ir archėjų genomų, yra genetiškai ir struktūriškai įvairesni 

nei jų eukariotiniai homologai. Naujausi tyrimai parodė, kad prokariotiniai Argonautai (pAgo), kaip ir 

eukariotiniai Argonautai (eAgo), gali veikti kaip ląstelių gynybos nuo svetimų genetinių elementų sistemos, 

tačiau skirtingai nuo eAgo jų taikinys dažniau yra DNR, o ne RNR (Lisitskaya ir kt., Nature Comm, 2018). 

Daugelis esminių pAgo veikimo detalių bei jų galimų funkcijų lieka nežinomos. 

Šios doktorantūros metu bus vykdomi struktūriniai ir funkciniai pAgo tyrimai, siekiant suprasti jų biologinę 

prasmę bei veikimo mechanizmus prokariotinių ląstelių apsaugoje nuo svetimų genetinių elementų, tokių 

kaip bakteriofagai ir plazmidės, kas ateityje gali nulemti pAgo pritaikymą genomų redagavimui. 

Biotechnologijos instituto baltymų ir DNR sąveikos tyrimų skyrius (vadovas prof. V. Šikšnys) yra vienas 

iš pasaulio lyderių tyrinėjant bakterijų apsaugos sistemas, tokias kaip restrikcijos-modifikacijos (RM) ir 

CRISPR/Cas sistemos, kurios tapo nepamainomais įrankiais genų ir genomų inžinerijoje.  

Members of the ancient family of Argonaute proteins (Agos) are present in all domains of life. Recognition 

and repression of RNA targets by Agos guided by small RNAs is the essence of RNA interference in 

eukaryotes. Agos found in many bacterial and archaeal genomes are more genetically and structurally 

diverse than eukaryotic Argonautes (eAgos). Recent studies revealed that, similarly to eAgos, prokaryotic 

Argonautes (pAgos) may function in cell defense against foreign genetic elements but, in contrast, 

preferably act on DNA targets (Lisitskaya et al. Nature Comm, 2018). Many crucial details of the pAgo 

action, and the roles of a plethora of pAgos with nonconventional architecture remain unknown. 

During this PhD structural and functional studies of pAgos will be executed to understand the basic biology 

and mechanisms of action of these proteins in the genome defence against foreign genetic elements as 

bacteriophages and plasmids that can lead to their adoption as a potential tool for genome engineering in 

the future.  

Department of Protein – DNA Interactions (head prof. V. Siksnys) at Institute of Biotechnology is one of 

the world’s leaders in studying of bacterial defense systems as restriction-modification (RM) and clustered 

regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPR) Cas systems, which became indispensable tools 

for gene and genome engineering. 
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Tema: „Naujos dvigrandininių RNR virusų sistemos mielėse“ 



(„New double-stranded RNA viral systems in yeast“) 

Mokslo sritis: Gamtos mokslai 

Mokslo kryptis: Biochemija N 004 

Mokslinis vadovas: prof. Saulius Serva, Biomokslų institutas, GMC, VU 

El. p.: saulius.serva@gf.vu.lt  

tel.: 8 5 239-8244 

 

Tema: „PARP šeimos baltymų funkcijos žmogaus vėžinių ląstelių atsake į frakcionuotos dozės 

jonizuojančiosios spinduliuotės poveikį“ 

(„Funcions of PARP family proteins during the response of human cancer cells after the treatment of 

fractionated dose ionizing radiation“) 

Aprašymas:  

Poli-ADP ribozės polimerazių (PARP) šeimą sudaro bent 17 baltymų. Daugiausiai ištirti baltymai – PARP1 

ir PARP2. Nustatyta, kad PARP baltymai dalyvauja labai įvairiuose ląstelės ir organizmo procesuose: 

vienos DNR grandinės trūkių reparacijoje, genų raiškos reguliavimas, ląstelės žūties procesai, imuninis 

atsakas. Tikėtina, kad tokį platų PARP baltymų funkcinį spektrą lemia PARP šeimos baltymų struktūriniai 

skirtumai, kurie jau yra patvirtinti ir leidžia tikėtis ir dar nenustatytų PARP baltymų funkcijų. 

Mūsų laboratorijoje vykdytų tyrimų metu buvo nustatyta, kad kelių PARP šeimos baltymų genų raiška 

stipriai išaugo žmogaus vėžinėse ląstelėse po frakcionuotos bet ne po vienkartinės dozės jonizuojančiosios 

spinduliuotės (JS) poveikio. Išveiklintų PARP genų sublinijų ląstelės buvo jautresnės frakcionuotos dozės 

JS. 

Doktorantūros darbo metu planuojama nustatyti kokie molekuliniai ląstelės komponentai yra susiję su 

PARP baltymų funkcijomis ląstelių atsake į frakcionuotos dozės JS, įvertinti PARP baltymų kaip 

molekulinių taikinių potencialą priešvėžinės spindulinės terapijos veiksmingumo didinimui. 

Poly ADP-ribose polymerase family is composed of at least 17 member proteins. Most extensively 

investigated members are PARP1 and PARP2. Functional spectrum of these proteins ranges from the 

different cellular processes including DNA single strand break repair and cell death processes till the 

regulation of immune response. Structural differences of PARP members most likely determining the wide 

spectrum of PARP functions are already confirmed, suggesting the existence of yet unidentified PARP 

functions. 

Results of recent research in our laboratory indicated strong upregulation of expression of few PARP genes 

in human cancer cells after the exposure to fractionated and not the single dose of ionizing radiation (IR). 

Cells of PARP knock-out sublines turned to be more sensitive to the exposure of fractionated dose IR. 

During the conduction of doctoral thesis, it is planned to determine molecular partners of PARP mediated 

response to fractionated dose IR, evaluate the potential pf PARP proteins as molecular targets for the 

development of more efficient anticancer radiotherapy. 
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Tema: „Sinapsių genėjimo besivystančiose smegenyse glikobiologiniai aspektai“  

(„Glycobiology of synaptic pruning in developing brain“) 

Aprašymas:  

Sinapsių genėjimo procesas besivystančiose smegenyse nulemia neuronų tinklo architektūrą visam 

likusiam gyvenimui. Šio proceso sutrikimai yra siejami su įvairiomis neurovystymosi ligomis, tokiomis 

kaip autizmo spektro sutrikimai, šizofrenija ar epilepsija. Nereikialingų sinapsių šalinimas iš besivystančio 

tinklo reikalauja preciziškos sąveikos tarp neuronų ir kitų smegenų ląstelių – mikroglijos ar astrocitų –, kuri 

turi būti itin tiksliai valdoma. Viename iš literatūroje aprašytų mechanizmų neuronų ir mikroglijos sąveiką 

lemia neuronų glikokalikso savybės: jo paviršiuje esanti sialo rūgštis slopina mikroglijos kontaktų su 

neuronų atšakomis susidarymą, o manozės fragmentai – priešingai – skatina kontaktų susidarymą ir sialo 

rūgštimi nepadengtų atšakų šalinimą. Preliminarūs mūsų tyrimai atskleidė, kad glikokalikso pokyčiai dėl jį 

degraduojančių sialidazių aktyvumo gali būti vienas iš būdų diferencijuoti neuronų sinapses, kurios turi 

būti šalinamos iš besiformuojančio tinklo, ir tas, kurios turi būtų išlaikomos ir sustiprinamos. Doktorantūros 

metu būtų siekiama detaliai įvertinti neuronų glikobiologijos reikšmę sinapsių genėjimo procesams. 

Planuojamas projektas integruoja naujausius bioortogonalinės chemijos, metabolinio fermentų aktyvumo 

žymėjimo, genetinės individualių ląstelių modifikacijos adeno-asocijuotais virusais ir pažangios 

mikroskopijos metodus. Doktorantas turės galimybę įgyti Lietuvoje absoliučiai unikalios kompetencijos 

superskyros mikroskopijos srityje. Mikroskopinių technologijų taikymui konsultuojamės ir 

bendradarbiaujame su geriausiais Europos mikroskopijos centrais (Europos molekulinės biologijos 

laboratorija, École polytechnique fédérale de Lausanne), kartu su mikroskopų gamintojais vystome naujus 

vaizdų analizės metodus. 

Synaptic pruning in developing brain defines the architecture of neuronal network for the rest of life. Any 

aberrations of this process are associated with neurodevelopmental disorders, such as autism spectrum 

disorders, schizophrenia or epilepsy. The elimination of unnecessary synapses from emerging connectome 

requires precise interaction between neurons and other brain cells. One of the mechanisms emerging in the 

literature defines neuron-microglia interaction through the properties of neuronal glycocalyx: terminal 

sialic acid prevents microglial contacts with neuronal processes, whereas mannose fragments promote the 

elimination of processes. Our preliminary studies revealed that alterations of glycocalyx by degrading 

sialidase activity may be one of the means to differentiate neuronal synapses that should be eliminated from 

the network from those that have to be maintained and strengthened. The doctoral candidate will analyse 

the role of neuronal glycobiology in developmental synaptic pruning. The project will integrate frontier 

methods in bioorthogonal chemistry, metabolic labelling of enzymatic activities, genetic modification of 

individual cells by adeno-associated viruses and advanced microscopy methods. To ensure most efficient 

applications we are consulting and collaborating with the best microscopy centers in Europe (European 

Molecular Biology Laboratory, École polytechnique fédérale de Lausanne) and develop new image analysis 

techniques in collaboration with microscope suppliers. 
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Biologija N 010 



 

Tema: „Geobacillus genties sintetinamų lipolizinių fermentų fenotipo-genotipo erdvės tyrimai taikant 

baltymų inžinerijos strategijas“ 

(„Investigation of genotype-phenotype spaces of lipolytic enzymes produced by Geobacillus bacteria 

via protein engineering strategies“) 

Aprašymas:  

Lipazės ir esterazės – hidroliziniai fermentai, pasižymintys plačiu pH, temperatūrų ir substratų 

tolerantiškumu, regio- ir stereoatrankumu. Išskirtinė šių fermentų savybė yra stabilumas ir aktyvumas 

organiniuose tirpikliuose. Dėl pastarosios savybės minėti fermentai gali vykdyti ne tik hidrolizės, bet ir 

esterių sintezės reakcijas. Lipoliziniai fermentai svarbūs organinės chemijos ir maisto pramonėje, 

farmacijoje, naujų paviršiaus aktyviųjų medžiagų sintezėje, aliejų ir riebalų biovirsmuose, degraduojant 

pramoninius teršalus, jų vykdomų reakcijų metu gaunami esteriai naudojami kosmetikoje ir parfumerijoje. 

Pastaruoju metu dėl vis didėjančio aplinkai draugiškų priemonių poreikio, svarbi tampa naujų fermentų 

paieška ir pagerintomis savybėmis pasižyminčių biokatalizatorių kūrimas taikant įvairias baltymų 

inžinerijos strategijas. Vienas iš potencialių tokių tyrimų objektų – Geobacillus genties bakterijų 

išskiriamos lipazės ir esterazės. Nepaisant nemažo kiekio tyrimų, susijusių su Geobacillus lipazėmis/ 

esterazėmis vis dar trūksta fundamentinių žinių apie šių fermentų fenotipo ir genotipo ryšį, kurį analizuoti 

leidžia kryptingoji evoliucija ir vietai specifinė mutagenezė. Šiame darbe taikant atsitiktinę bei vietai savitą 

mutagenezę, homologinei ir nehomologinei rekombinacijai skirtas kryptingosios evoliucijos strategijas, 

derinant analizę in silico bus identifikuojamos naujos aminorūgštys, jų deriniai, ar domenai, svarbūs 

tikslinių fermentų aktyvumui, stabilumui ir funkcionalumui. Gauta fundamentinė informacija praplės 

turimas žinias apie šiuos biokatalizatorius bei prisidės kuriant didesniu aktyvumu ir stabilumu 

pasižyminčius lipolizinius fermentus pramonės sektoriui.  

Lipases and esterases belong to a class of hydrolytic enzymes that catalyze the hydrolysis of fatty acid 

esters. These enzymes possess regio- and stereospecificity, broad pH, temperature and substrate tolerance. 

A unique feature of these proteins is their activity in organic solvents, enabling them to perform ester 

synthesis. Based on these lipases and esterases are recognized as powerful biocatalysts in industrial 

applications, such as the production of pharmaceuticals, food products, detergents, degradation of industrial 

waste, oil and fat bioconvertions, etc. Due to recent demands of environmentally friendly measures, 

screening of new biocatalysts and improving know enzymes using protein engineering strategies are 

important. One potential object of such research are lipases and esterases produced by bacteria of the genus 

Geobacillus. Despite intense research into these enzymes, there is still a lack of fundamental knowledge 

about their fenotype-genotype spaces. In this work using different direct evolution strategies, homologous 

and nonhomologous recombination techniques, analysis in silico new amino acids, their combinations or 

domains that are important for lipolytic activity and enzyme stability will be identified. Fundamental 

information received in this work will be beneficial in understanding the function of these enzymes and 

help design more active and stable lipolytic biocatalysts for industrial applications. 
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Tema: „Geobacillus sp. bakterijų sintetinamų sidabro nanodalelių veikimo mechanizmo tyrimas ir jų 

panaudojimas žmogaus patogeninės odos mikrobiotos biokontrolei“ 



(„Antimicrobial Mechanism of Silver Nanoparticles Synthesized by Geobacillus Genus Bacteria for the 

Biocontrol of the Pathogenic Human Skin Microbiota“) 

Aprašymas:  

Pasaulyje didėjant odos ligų susirgimų skaičiui bei ligas sukeliančių bakterijų ir mieliagrybių atsparumui 

tradicinei terapijai, vis labiau tampa aktualūs antibakteriniu ir priešgrybeliniu poveikių pasižyminčių 

medžiagų tyrimai. Sidabro nanodalelės dėl savo  antimikrobinių savybių yra patraukli alternatyva terapijoje 

naudojamiems priešgrybeliniams junginiams. Fizikiniai ir cheminiai nanodalelių gavimo būdai yra brangūs 

ir teršiantys aplinką, todėl biosintezės metodai nanomedžiagų gavimui tampa pigesne ir aplinką tausojančia 

alternatyva. Šiame darbe bus gilinamasi į antimikrobinėmis savybėmis pasižyminčių biosintezės būdu, 

naudojant keturių Geobacillus genties bakterijų kamienų sekretomus, gautų sidabro nanodalelių 

potencialius molekulinius poveikio mechanizmus ir mikroorganizmų ląstelių atsaką į sidabro nanodaleles. 

Taip pat bus nustatomos efektyvios jų koncentracijos, stabdančios Candida genties mieliagrybių ir 

Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes ir Pseudomonas aeruginosa bakterijų augimą. Siekiant 

pritaikyti sidabro nanodaleles odos ligų gydymui ir prevencijai, bus nustatomos toksinės koncentracijos 

žmogaus ląstelėms ląstelių kultūrose, nustatomos saugios taikyti, bet prieš patogenus efektyvios, 

koncentracijos bei nustatomi galimi šios nanomedžiagos šalutiniai poveikiai pelių modeliuose.  

Constantly growing number of yeasts and bacteria caused skin diseases worldwide and resistance to the 

antimicrobial treatment is the key problems promoting the research of the new antifungal and antibacterial 

compounds. The silver nanoparticles are the promising alternative to replace the antifungal drugs used in 

therapy at the moment. The biological synthesis of nanoparticles is profitable, effective and 

environmentally friendly method compared to chemical or physical synthesis of this nanomaterial. During 

this study, the potential antimicrobial molecular mechanism of silver nanoparticles, which are obtained by 

extracellular biosynthesis using secretomes of four Geobacillus spp. strains, and the response of microbial 

cells to this nanomaterial will be determined. Also, the effective antimicrobial concentrations of silver 

nanoparticles capable to stop the growth of Candida yeast and Staphylococcus aureus, Streptococcus 

pyogenes, and Pseudomonas aeruginosa will be evaluated. The goal of this study is to use silver 

nanoparticles for treatment and prevention of skin diseases, therefore the toxic and safe, but effective 

against microbes, concentrations of silver nanoparticles will be determined using human cell cultures. 

Moreover, the potential side effects of this nanomaterial will be evaluated using mice models. 

Mokslo sritis: Gamtos mokslai 

Mokslo kryptis: Biologija N 010 

Mokslinis vadovas: doc. dr. Eglė Lastauskienė, Biomokslų institutas, GMC, VU 

El. p.: egle.lastauskiene@gf.vu.lt  

tel.: 8 5 239-8210 

 

Tema: „Motinos metabolinio statuso įtaka palikuonių neurovystymuisi“  

(„The role of maternal metabolic status for the neurodevelopment of the offspring“) 

Aprašymas:  

Pastarųjų metų tyrimai atskleidė svarią motinos dietos, metabolinio statuso (pvz., nutukimo, diabeto) ir 

mikrobiomo reikšmę besivystančioms palikuonių smegenims. Pavyzdžiui, motinos žarnyno bakterijos 

išskiria metabolitus ir neuromediatorius, kurie nėštumo metu veikia vaisiaus smegenų vystymąsi. 

Atsirandantys sinapsinio plastiškumo, mielinizacijos ir neurouždegiminiai pokyčiai gali sukelti pažintinės 

funkcijos, socialinės elgsenos ir atminties formavimosi sutrikimus. Uždegiminiai žarnyno-smegenų ašies 

aspektai atskleidžia, kad šiuose procesuose gali būti svarbios mikroglijos ląstelės, kurios iš bręstančio 



smegenų tinklo šalina perteklines sinapses proceso, žinomo kaip sinapsių genėjimas, metu. Sutrikęs 

sinapsių genėjimas siejamas su neurovystymosi ligomis, tokiomis kaip autizmo spektro sutrikimai. 

Autizmo atvejų dažnėjimas glaudžiai koreliuoja su dažnėjančiu vaikų nutukimu, o tarp autizmo spektro 

diagnozę turinčių vaikų nutukimas yra dvigubai dažnesnis nei neurotipinėje populiacijoje. Visgi motinos 

dietos ir metabolinio statuso įtaka palikuonių neurovystymuisi dar nėra detaliai ištyrinėta. Doktorantūros 

metu gyvūnų modeliuose bus vertinama motinos nutukimą ir diabetą sukeliančios dietos prieš nėštumą ir 

jo metu įtaka besivystančių palikuonių smegenų neurouždegiminei būklei, sinapsių genėjimui ir tinklo 

brendimui. Projekto metu bus bendradarbiaujama su vietiniais ir tarptautiniais tyrėjais, nagrinėjančiais 

mikrobiomo ir neurouždegimo reikšmę smegenų funkcijai. 

Recent studies have demonstrated strong impact of maternal diet, metabolic status and microbiome for the 

neurodevelopment of the offspring. For example, maternal gut bacteria release metabolites and 

neuromodulators that affect the development of foetal brain during pregnancy. Aberrations of synaptic 

plasticity, myelinisation and neuroinflammatory responses lead to cognitive dysfunction, disorganized 

social behaviour and disturbed memory formation. Inflammatory aspects of gut-brain axis suggest the role 

of microglia, which is known to eliminate superfluous synapses from maturing network through the process 

known as synaptic pruning. Aberrant synaptic pruning has been associated with neurodevelopmental 

disorders such as autism spectrum disorder (ASD). The rise of ASD is tightly related with the increase of 

childhood obesity and the obesity is twice as common in ASD population compared to neurotypical 

individuals. However, mechanisms of the impact of maternal diet and metabolic status for offspring 

neurodevelopment has not been thoroughly investigated. The doctoral candidate will evaluate in mouse 

models the role of maternal obesogenic and diabetogenic diet before and during pregnancy for the 

neuroinflammatory status, synaptic pruning and network maturation in developing offspring brain. The 

project will include wide collaboration with local and international researchers investigating the impact of 

microbiome and neuroinflammation for the function of the brain. 
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Tema: „Nanodalelių genotoksiškumo tyrimai modelinėse sistemose in vitro ir in vivo“  

(„Analysis of genotoxicity of nanoparticles in model systems in vitro and in vivo“) 
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Tema: „Reprodukcinių audinių transplantacijos ir brandinimo  in vitro modelių kūrimas“ 

(„Development of models for reproductive tissue transplantation and in vitro maturation“) 

Aprašymas:  



Vystantis medicinos biotechnologijoms, regeneracinei medicinai ir individualizuotam pacientų gydymui 

atrandama naujų būdų, kaip sugrąžinti onkohematologinėmis ligomis sirgusių ir agresyvia chemoterapija 

ar radioterapija gydytų asmenų vaisingumą – kuriamos reprodukcinių audinių šaldymo, retransplantacijos 

ar brandinimo in vitro technologijos. Pastaraisiais dešimtmečiais kiaušidės audinio užšaldymas prieš vėžio 

gydymą ir retransplantacija remisijos periodu jau taikoma daugelyje šalių moterims sergančioms solidiniais 

navikais, dažniausiai krūties vėžiu. Įrodyta, kad joms nėra rizikos kartu retransplantuoti navikinių ląstelių, 

taip pat nustastyti genetiniai žymenys, leidžiantys įvertinti piktybinių ląstelių buvimą audinyje. 

Vis dar neaiški situacija yra su kitų lokalizacijų navikais (kiaušidžių, gimdos kaklelio) ar hematologinėmis 

ligomis sergančiomis pacientėmis. Hematologiniu keliu plintančios navikinės ląstelės gali infiltruoti 

kiaušidžių audinį, todėl retransplantacija gali sukelti ligos recidyvą. Genetinių žymenų įvertinti šių 

pacienčių audinio užterštumą navikinėmis ląstelėmis vis dar nėra. Vis dar nėra išvystytos ne tik  moteriškų, 

bet ir vyriškų lytinių ląstelių brandinimo in vitro technologijos. 

Šio tyrimo tikslas – išvystyti onkologinių pacientų vaisingumo išsaugojimo strategijas siekiant atstatyti 

vaisingumą po onkologinės ligos. 

Tyrimo naujumas – išvystyti ir įdiegti į praktiką lytinių ląstelių in vitro brandinimo technologijas.  

The development of medical biotechnologies, regenerative and individualized medicine reveals new ways 

to restore of oncohematological patient’s fertility after cancer treatment with aggressive chemotherapy or 

radiotherapy. For these reasons the new technologies for reproductive tissues cryopreservation, 

transplantation, and in vitro maturation are developed. Over the past decades, the ovarian tissue 

cryopreservation with transplantation during the remission period for cancer patients with solid tumors, 

mostly breast cancer, has already been applied in many countries. It has been shown that they are not at risk 

of contamination by tumor cells. Genetic markers that determine the presence of malignant cells in ovarian 

tissue has been discovered. 

However, the situation with other localization tumors (ovarian, cervical) or patients with haematological 

diseases is still unclear. Hematologically spreading tumor cells can infiltrate the ovarian tissue and 

retransplantation can cause relapse of cancer. There are still no genetic markers to evaluate the tumor cell 

contamination of these patients. Either, not only the in vitro maturation technology of female but also of 

male gametes is still not developed. 

The aim of this study is to develop fertility preservation strategies for oncology patients to restore fertility 

after oncological disease. 

The novelty of the research is the development and implementation into the routine practice an in vitro 

maturation technologies for gamete cells. 
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Tema: „Indukuota triušių Meibomijaus liaukų disfunkcija, imituojanti sausų akių sindromą bandomųjų  

gyvūnų modelyje“ 

(„Induced rabbit Meibomian gland dysfunction mimicking dry eye syndrome in experimental animals 

model“) 

Aprašymas:  



Sausų akių sindromas (angl. dry eye disease, DES) arba sausasis keratokonjuktyvitas yra plačiai paplitęs 

oftalmologinis susirgimas, sąlygotas sutrikusios ašarų gamybos ir akies paviršiaus pakitimų. DES 

simptomai dažniausiai yra lėtiniai: patiriamas sudirgimo jausmas, niežėjimas, perštėjimas, deginimas ar 

svetimkūnio buvimo akyse pojūtis,  sukeliantis perteklinį ašarojimą ir/ar išsiliejusį vaizdą. Viena 

pagrindinių įvardintų DES atsiradimo ir simptomų stiprėjimo priežasčių - uždegiminis procesas. 

Pastaraisiais metais yra nustatytas dar vienas veiksnys, sąlygojantis DES. Tai - Meibomijaus liaukų 

disfunkcija, dėl to sumažėja lipidų sekrecija, pasikeičia ašarų cheminė sudėtis bei susilpnėja ašarų plėvelės 

stabilumas. Dėl ašarų cheminės sudėties pasikeitimo pacientui atsiranda sausų akių sindromo simptomai, 

sąlygoti  patologinių mechanizmų, skirtingų nei kituose sausos aplinkos ar skopolamino indukuotuose DES 

modeliuose. Rinkoje esantys sindromą reguliuojantys preparatai neužtikrina efektyvios sutrikimo 

kontrolės. Šiuo metu neatidėliotinai reikalingi nauji saugūs ir gerai toleruojami terapiniai sprendimai, kurie 

galėtų pagerinti akies paviršiaus mikroaplinką. Doktorantūros studijų darbas bus skirtas naujo DES triušio 

modelio sukūrimui ir jo panaudojimui vertinant preparatus, skirtus šio negalavimo gydymui. Darbo 

išskirtinumas – modelis bus kuriamas panaudojant bandomuosius gyvūnus, todėl reikalaus specialių 

biologijos, veterinarijos, biochemijos mokslų žinių bei nusiteikimo dirbti su gyvūnais. Planuojamo darbo 

numatomas rezultatas – sukurtas modelis, skirtas ikiklinikinių tyrimų panaudojimui.Tyrimo naujumas – 

išvystyti ir įdiegti į praktiką lytinių ląstelių in vitro brandinimo technologijas.  

Dry eye syndrome (DES) or dry keratoconjunctivitis is a widespread ophthalmologic disorder that leads to 

the abnormal tear production and pathological changes in the ocular surface. The symptoms of DES are 

usually chronic: feeling of irritation, itching, tingling, burning or feeling the presence of a foreign body in 

the eye and causing excessive tearing and / or spillage. Recently, Meibomian gland dysfunction emerged 

as an important risk factor in DES pathogenesis causing chemical changes of tears as well as decreased 

stability of tear film. Currently available medication for DES does not provide effective control of the 

disorder. Thus, there is an urgent need for new effective and well-tolerated therapeutic drugs that can 

improve the micro-environment of the eye surface. The aim of this work is to develop and validate a unique 

DES model in rabbits that mimicks Meibomian gland dysfunction. The succesful outcome of the work 

would provide a novel model for dissecting DES pathology and would facilitate development on new 

treatment strategies for DES. 
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Biofizika N 011 

 

Tema: „Ca2+ kanalų moduliatorių poveikio menturdumblių Nitellopsis obtusa membraninėms pernašos 

sistemoms tyrimas“ 

(„Investigation of the effect of modulators of Ca2+  channels on membrane transport systems of 

characeaen Nitellopsis obtusa“) 

Aprašymas:  

Antrinė signalinė molekulė Ca2+ be kitų funkcijų ypatingai svarbi augalų elektrinių signalų iniciacijai. 

Tačiau iki šiol  nėra žinomi tiek šių jonų patekimo į citoplazmą keliai, tiek koncentracijos kitimo dinamika 

augalų veikimo potencialų elektrogenezėje. Nėra aiškus tonoplasto kalcio pernašos sistemų vaidmuo. 

Naudojant šiuolaikines elektrofiziologines technikas, paremtas kitais biofizikiniais ir molekulinės 



biologijos metodais bus atliekamas  įvairių kalcio jonų pernašos sistemų moduliatorių poveikio 

menturdumblių Nitellopsis obtusa elektriniams signalams tyrimas atskirų pernašos sistemų, ląstelių ir 

tarpląsteliniais lygmenimis. 

Calcium ions as intracellular second messenger molecules apart from other functions are crucial for 

initiation of plant electrical signals. However, to date, neither pathways of calcium ions entering the 

cytoplasm nor the dynamics of its concentration during the electrogenesis of plant action potentials are not 

known. The knowledge is also scarce about the role of tonoplast calcium transport systems in plant electrical 

signalling. Using modern electrophysiological methods supported by other biophysical and molecular 

biology techniques, the effect of various modulators of calcium transport systems on the electrical signalling 

of Nitellopsis obtusa will be investigated at individual ion transport systems, single cell and intercellular 

levels. 
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Tema: „3D ląstelinių organoidų biovaizdinimas panaudojant teranostines nanoplatformas“ 

(„Bio-imaging of 3D cellular organoids with theranostic nanoplatform“) 

Aprašymas:  

Šiomis dienomis nanobiomedicininiuose tyrimuose naudojamos sudėtingos 3D in vitro modelinės sistemos, 

gebančios imituoti pagrindines in vivo sąlygas. Tokios sistemos tampa vis svarbesnės vystymosi ir ligų 

mechanizmų tyrimams bei vaistų poveikio stebėsenai. Jos dar vadinamos ląsteliniais organoidais ir gali būti 

sudarytos iš kamieninių ir/ar navikinių ląstelių, kurios sudaro daugialypę 3D struktūrą, atitinkančią sveiko 

ir navikinio audinio mikroaplinką. Iki šiol 3D in vitro modeliai buvo minimaliai panaudoti tiriant stuburo 

smegenų pažaidas. Bendradarbiaudami su kolegomis, kurie sukurs 3D organoidus, tikimės juos pritaikyti 

tiriant (i) lėtinio skausmo stuburo mechanizmus, (ii) stuburo smegenų gijimą ir regeneraciją po stuburo 

smegenų pažeidimų bei (iii) įvertinti galimus stuburo smegenų ligų mechanizmus. Bendras teikiamo 

doktorantūros projekto tikslas - įrodyti, kad daugiafunkcės nanoplatformos ir optinio biovaizdinimo 

koncepcija gali būti panaudojama erdvinių ląstelių charakteristikų bei jų sąveikos su vaistais tyrimams 

použdegiminių ir regeneracinių procesų metu 3D stuburo smegenų ląsteliniuose organoiduose. 

Complex 3D in vitro systems, which replicate many of the key cellular and matrix arrangements in vivo, 

are becoming increasingly important for studies of development and disease mechanisms, as well as for 

drug screening. These systems, often named organoids, are based on stem/cancer cells, which are able to 

self-organize into a 3D multicellular organ-like architecture. So far, the organoid technology has been 

minimally exploited with regard to the spinal cord. In collaboration with colleagues, who will make spinal 

cord organoids (SCO), we expect that SCO will become a valuable tool for exploring novel approaches to 

(i) counteract spinal mechanisms for chronic pain, (ii) promote functionally meaningful growth and 

plasticity in spinal cord injury, and (iii) unravel spinal cord disease mechanisms. Overall objective of 

proposed PhD project is a proof of concept for theranostic use of multifunctional nanoplatform and optical 

bio-imaging to provide information about the nanomaterial itself, the embedded cells and the drug-tissue 

interaction in the context of the healing process after pro-inflammatory/pro-nociceptive drug release into 

spinal cord organoids. 
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Tema: „Liuminescuojančių nanodarinių sąveika su biologiniais objektais bei jų nanotoksiškumo 

tyrimai“ 

(„Toxicity and interaction of luminescent nanomaterials with biological objects“) 

Aprašymas:  

Šiuo metu nanodarinių panaudojimas įvairiose srityse sparčiai didėja. Toks didėjantis šių medžiagų kiekis 

gali sukelti žmonėms, gyvūnams ir aplinkai neigiamą poveikį, kurį sunku prognozuoti dėl nepakankamų 

žinių apie susikaupimą ląstelėse ir gyvuose organizmuose, nanodalelių toksiškumą. Nanodalelių 

pritaikymui biomedicinoje būtini nanomedžiagų sąveikos su ląstelėmis ar biomolekulėmis tyrimai, todėl 

numatoma ištirti liuminesuojančių nanodarinių sąveiką su biologinėmis molekulėmis, poveikį ląstelių 

kultūroms, gyviems organizmams ir jų toksiškumą. Taip pat planuojama išsiaiškinti nanodarinių 

degradacijos dėsningumus, ištirti jų kaupimosi ląstelėse mechanizmus ir migraciją bei pasiskirstymą 

audiniuose, išnagrinėti natyvių barjerų įvairiuose organuose (oda, naviko mikroaplinka, kraujo-smegenų 

(hematoencefalinis), placenta) įtaką nanodarinių pasiskirstymui ir pasišalinimui iš organizmo.  

Sąveika su biologiniais objektais priklauso nuo nanodarinių cheminio aktyvumo, dydžio,  

ζ-potencialo ir kt. Tyrimai parodė, kad nanodalelių elgseną kraujotakoje ir kaupimąsi ląstelėse/organuose 

keičia jų paviršiuje susiformavęs baltymų vainikas. Tam tikslui numatoma ištirti liuminescuojančių 

nanodarinių (lantanidais legiruotas nanodaleles) erdvines, spektroskopines, cheminio aktyvumo 

charakateristikas, sąveiką su baltymais, biologiškai aktyviomis molekulėmis ir išsiaiškinti nanodarinių 

cirkuliaciją organizmų kraujotakoje užtikrinant specifinį kaupimąsi navikinėse ląstelėse. Taip pat 

numatoma konfokalinės mikroskopijos metodu vaizdinti nanodarinius ląstelėse ir stipriai 

sklaidančiuose/sugeriančiuose audiniuose, siekiant suprasti jų migracijos ląstelėse, kaupimosi įvairiuose 

organuose ir pasišalinimo iš organizmo dėsningumus. Tikimasi išsiaiškinti tiriamų nanodarinių poveikį 

organizmui, siekiant užtikrinti saugų jų panaudojimą biologinių objektų vaizdinime, diagnostikoje ir 

terapijoje.  

Mokslo sritis: Gamtos mokslai 

Mokslo kryptis: Biofizika N 011 

Mokslinis vadovas: prof. Ričardas Rotomskis, Biomokslų institutas, GMC, VU 

El. p.: ricardas.rotomskis@ff.vu.lt   

tel.: 8 5 236-6022 

 

Tema: „Hormoninės kontracepcijos poveikio sveikų moterų nervų sistemos veiklai tyrimai 

psichofiziologiniais metodais.“ 

(„Psychophysiological investigation of the effect of hormonal contraceptives on healthy women 

nervous system functions“) 

Aprašymas:  



 

Mokslo sritis: Gamtos mokslai 

Mokslo kryptis: Biofizika N 011 

Mokslinis vadovas: prof. Osvaldas Rukšėnas, Biomokslų institutas, GMC, VU 

El. p.: osvaldas.ruksenas@gf.vu.lt   

tel.: 8 5 239-8222 

 

 

Tema: „Hormoninės kontracepcijos poveikio sveikų moterų socialinėms ir emocinėms funkcijoms 

tyrimai psichofiziologiniais metodais.“ 

(„Psychophysiological investigation of the effect of hormonal contraceptives on healthy women social 

and emotional functions“) 

Aprašymas:  

 

Mokslo sritis: Gamtos mokslai 

Mokslo kryptis: Biofizika N 011 

Mokslinis vadovas: prof. Osvaldas Rukšėnas, Biomokslų institutas, GMC, VU 

El. p.: osvaldas.ruksenas@gf.vu.lt   

tel.: 8 5 239-8222 

 

Tema: „Paviršiuje imobilizuotų fosfolipidų dvisluoksnių pažaidos antimikrobiniais peptidais tyrimas 

elektrocheminio impedanso metodu“ 

(„Electrochemical impedance study of phospholipid membrane damage by antimicrobial peptides“) 

Aprašymas:  

 

Mokslo sritis: Gamtos mokslai 

Mokslo kryptis: Biofizika N 011 

Mokslinis vadovas: dr. Gintaras Valinčius, Biochemijos institutas, GMC, VU 

El. p.: gintaras.valincius@gmc.vu.lt   

tel.: 8 5 223-4435 

 

Ekologija ir aplinkotyra N 012 

 

Tema: „Klimato kaitos įtaka teršalų imobilizacijai paviršinių vandens telkinių sedimentuose“ 

(„Influence of climate change on immobilization of pollutants in sediments of surface water bodies“) 



Aprašymas:  

Klimato kaita neišvengiamai įtakoja medžiagų judėjimo srautus biosferoje. Jos įtakoje keičiasi geo ir hidro-

aplinkos kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai. Su klimato kaita susiję aplinkos parametrų pokyčiai gali įtakoti 

cheminių elementų tame tarpe ir sunkiųjų metalų, išsiplovimą ir intensyvesnį patekimą į vandens telkinius, 

kur didžioji sunkiųjų elementų dalis vienaip ar kitaip nusėda su sedimentais. Tačiau didelės sunkiųjų metalų 

koncentracijos paviršinių vandens telkinių sedimentuose, kelia ekologinę rizika vandens ir pakrančių 

ekosistemoms. 

Doktoranto tyrimai būtų nukeipti į sedimentų (sapropelio) klodų analize, identifikuojant, kaip skirtinguose 

Lietuvos rajonuose, esant skirtingoms geomorfologinėms ir klimatinėms sąlygoms, sapropelyje skirtingai 

kaupėsi sunkieji metalai. Remiantis gautais paleo tyrimų rezultatais doktorantas turėtų atlikti ekologinės 

rizikos vertinimą sunkiųjų metalų judrumo bei imobilizacijos aspektais paviršinių vandenų ekosistemoms 

bei pasiūlyti ekologiniu bei aplinkosauginių požiūriais palankiausias rizikos prevencijos priemones. 

Climate change inevitably affects the flow of chemical elements in the biosphere. It influences the changes 

of qualitative and quantitative indicators of geo and hydro-environment. Changes of environmental 

parameters associated with climate change may affect the leaching of chemical elements, including heavy 

metals, and more intensive migration to water bodies, where the majority of chemical elements settle in 

sediments via sedimentation processes. These sediment layers act as a historical archive of all 

environmental changes including water regime, chemical elements, sedimentation processes and other 

factors. However, high concentrations of heavy metals in sediments of surface water bodies pose an 

ecological risk to water and coastal ecosystems. 

The PhD student's research would be based on the analysis of sediment layers, identifying characteristics 

of sedimentation of heavy metals in sediment layers in different regions of Lithuania taking into account 

different geological, geomorphological, vegetation and climatic conditions. Based on the results of the 

paleo studies, the PhD student would have to carry out an ecological risk assessment for the mobility and 

immobilization of heavy metals in surface water ecosystems and propose the most ecological and 

environmentally friendly risk prevention measures. 

 

Mokslo sritis: Gamtos mokslai 

Mokslo kryptis: Ekologija ir aplinkotyra N012 

Mokslinis vadovas: doc. dr. Gytautas Ignatavičius, Biomokslų institutas, GMC, VU 

El. p.: gytautas.ignatavicius@gf.vu.lt    

tel.: 8 5 223-4433 

 

 

Tema: „Gamtinių ir žmogiškųjų veiksnių įtakos automobilių susidūrimams su stambiaisiais gyvūnais 

Lietuvoje tyrimai“ 

(„Research on the influence of natural and human factors on car collisions with large animals in 

Lithuania“) 

Aprašymas:  

Lietuvoje kiekvienais metais fiksuojama iki kelių tūkstančių Automobilių susidūrimų su gyvūnais 

incidentų. Tokie susidūrimų pasėjoje patiriami ekonominiai nuostoliai, sužalojami ar net žūva žmonės, 

neigiamai įtakojama biologinė įvairovė. Pastarųjų dešimtmečių tyrimai, kuriuos atlieka įvairių pasaulio 



šalių mokslininkai, rodo, kad automobilių susisūrimų su gyvūnais pasiskirstymui keliuose yra būdingi tam 

tikri laiko ir erdvės (teritorijos žemėdangos) dėsningumai, kurie lemia tokių susidūrimų rizikos didesnę ar 

mažesnę tikimybę. 

Laikiniai ir erdviniai automobilių susidūrimų su laukiniais gyvūnais modeliai, kylantys iš gyvūnų teritorinių 

gyvenimo, metinių bei paros ciklų ypatybių bei jų santykis su vairuotojų elgsenos dėsningumų ciklais yra 

vieni iš svarbiausių faktorių, reikalingų norint suprasti gyvūnų ir transporto priemonių susidūrimų rizikos 

dėsningumus ir efektyviai taikyti prevencines priemones. Tačiau, nežiūrint to kad šiomis temomis 

mokslininkai domisi jau keli dešimtmečiai ir yra paskelbta nemažai mokslinių straipsnių, pripažįstama, kad 

iki šiol turima nepakankami informacijos apie gyvūnų susidūrimų su laikines fliuktaucijas ir erdvinį 

pasiskirstymą. Šias spragas, remiantis Lietuvoje fiksuojamų tokių susidūrimų archyvine ir statistine 

medžiaga bei savo tyrimais, doktorantas turėti užpildyti doktorantūros studijų metu vykdomais tyrimais. 

Several thousands of vehicle accidents are recorded every year in Lithuania. Such collisions result in 

economic losses, injuries or even deaths as well as have a negative impact on biodiversity. Surveys 

conducted over the last decades by scientists from different parts of the world show that the distribution of 

vehicle collisions with large animals is characterized by certain patterns of time and space (the land use in 

the area) that lead to a higher or lower risk of such collisions. 

Temporal and spatial patterns of wildlife collisions arising from animal territorial life, annual and daily 

cycle patterns and their relationship with driver behaviour patterns are among the most important factors in 

understanding the patterns of animal and vehicle collision risk and effectively applying preventive 

measures. However, despite the fact that scientists have been interested in these topics for several decades 

and a number of scientific articles have been published, it is recognized that there is still a lack of 

information on the temporal fluctuations and spatial distribution of animals. These gaps of knowledge, 

based on archival and statistical material of such collisions recorded in Lithuania and their own research, 

have to be complemented and analysed through research conducted during doctoral studies. 

Mokslo sritis: Gamtos mokslai 

Mokslo kryptis: Ekologija ir aplinkotyra N012 

Mokslinis vadovas: doc. dr. Gytautas Ignatavičius, Biomokslų institutas, GMC, VU 

El. p.: gytautas.ignatavicius@gf.vu.lt    

tel.: 8 5 223-4433 

 

 

Tema: „Kertinės ekosistemų rūšies socioekonominio priimtinumo modeliai“ 

(„Models of socioeconomic acceptance of ecosystem key stone species“) 

Aprašymas:  

Bebras (Castor fiber) yra plačiai pripažinta kertinė ekosistemų rūšis, kuri daro didelę teigiamą įtaką 

buveinių struktūrai, medžiagų ciklams ir energijos srautams ekosistemose ir bioįvairiovei. Kita vertus, tai 

yra vienas iš svarbiausių aplinkos natūralių trikdymo veiksnių, kurie oponuoja žmogaus ekonominiams 

interesams. Tokiomis aplinkybėmis iškyla socioekonominio rūšies priimtinumo ir jos svarbos ekosistemų 

vystymuisi suderinamumo problema. Lietuvoje ši problema ypač aštri, kadangi bebrų populiacija yra viena 

iš tankiausių Europoje, o žemėnauda labai suskaidyta, todėl bebrų trikdomoji veikla paliečia daugelį 

visuomenės interesų grupių. Praktiškai nėra duomenų, kaip kinta socialinė tolerancija keičiantis kertinės 

rūšies populiacijos gausumui, kokie yra kiti pagrindiniai visuomenės priimtinumo kertinės rūšies atžvilgiu 

veiksniai (ekologinė aplinkos strukūra, interesų grupių sudėtis, žemėnaudos struktūra). Išaiškinus šių 

veiksnių įtaką, atsiras galimybė prognozuoti socioekonominio priimtinumo ribas, rajonuoti konfliktinių 



situacijų paplitimą. Šie modeliai būtų svarbūs įrankiai bebrų populiacijos valdymui antropogenizuotame 

kraštovaizdyje. Pagrindiniai darbo metodai – aplinkos GIS analizė, įvairių socialinių interesų grupių 

anketavimas, regresinė ir faktorinė analizė. 

Castor fiber is a widely recognized key stone of ecosystem that has a significant positive impact on habitat 

structure, material cycles and energy flow and biodiversity. On the other hand, it is one of the most 

important natural disturbance factors of the environment that oppose human economic interests. In this 

context, there is a problem of socioeconomic acceptability of a key stone and its relevance to ecosystem 

development. In Lithuania, this problem is particularly urgent, as the beaver population is one of the most 

densely populated in Europe, and land use is very fragmented, so beaver disturbance affects many 

stakeholder groups. In practice, there is no data or analysis on how social tolerance is changing when the 

population of the key stone species changes, what are the other key factors in society's acceptability to the 

main species (ecological environment structure, composition of stakeholder groups, land use structure). 

Once the influence of these factors has been clarified, it will be possible to predict the limits of 

socioeconomic acceptability, to divide the spread of conflict situations. These models would be important 

tools for managing the beaver population in an anthropogenic landscape. The main working methods will 

be environmental GIS analysis, questionnaires of various stakeholder groups, regression and factor analysis. 

Mokslo sritis: Gamtos mokslai 

Mokslo kryptis: Ekologija ir aplinkotyra N012 

Mokslinis vadovas: prof. dr. Alius Ulevičius, Biomokslų institutas, GMC, VU 

El. p.: alius.ulevicius@gf.vu.lt     

tel.: 8 5 239-8299  

 

 

Tema: „Smulkiųjų žinduolių įtakotas medžiagų ir energijos pernešimas tarp skirtingų ekosistemų 

panaudojant  C ir N izotopus“ 

(„Transfer of materials and energy between different ecosystems by small mammals using C and N 

isotope method“) 

Aprašymas:  

Smulkieji žinduoliai yra svarbi ekologinė grupė ekosistemose, nes yra gausūs ir perduoda medžiagas ir 

energiją iš žemiausio trofinio lygmens  į aukštesnį trofinį lygmenį. Kita vertus, smulkieji žinduoliai yra 

biogenų judėjimo vektorius iš turtingesnių (biogenais) biotopų į skurdesnius. Informacija apie smulkiųjų 

žinduolių veikiamą energijos ir medžiagų judėjimą yra svarbi ekosistemų funkcionavimo supratimui, kuri 

gali būti panaudojama efektyvesniam jų valdymui. Medžiagų (ir energijos) srautų nustatymas naudojant 

tiesioginius tradicinius metodus (mitybos stebėjimą, skrandžio turinio analizę) yra labai komplikuotas, 

reikalauja daug laiko sąnaudų, žmogiškųjų resursų ir neteikia išsamių rezultatų. Tuo tarpu stabiliųjų C ir N 

izotopų tyrimai ekosistemuose leidžia tai atlikti greičiau ir tiksliau dėl šių savybių: i) N stabiliųjų isotopų 

kintamumo priklausomybės nuo individo trofinio lygmens ekosistemose, bei ii) santykinio C izotopų 

pastovumo tos pačios ekosistemos baziniuose (I lygmens) mitybiniuose šaltiniuose. Tačiau tyrimų šia tema 

trūksta, dėl to apie smulkiųjų žinduolių veikiamą medžiagų ir egergijos judėjimą žinoma mažai. 

Disertacinio darbo metu smulkieji žinduoliai bus gaudomi skirtingose biotopuose (šlapynėse, pievose ir 

miškuose) skirtingais sezonais, bei bus surenkami potencialių jų mitybos objektų (sėklos, žievė, 

šakniastiebiai ir kt.) mėginiai. Ištirti smulkiųjų žinduolių (skirtingų rūšių, amžiaus ir lyčių) ir jų potencialių 

mitybos objektų izotopiniai santykiai leis modeliuoti energijos ir medžiagų judėjimą tarp skirtingų 

ekosistemų erdvėje ir laike. 



Small mammals are an important ecological group in ecosystems because they are abundant and transfer 

materials and energy from the lowest trophic level to a higher one. On the other hand, small mammals are 

a vector of biogenic transfer from the biogen richer biotopes to the poorer ones. Information on the 

movement of energy and materials by small mammals is important for understanding the functioning of 

ecosystems, which can be used for more efficient management. Identifying material (and energy) vectors 

using direct traditional methods is highly complicated, requires a lot of time, human resources, and does 

not provide comprehensive results. Meanwhile, studies of stable C and N isotopes in ecosystems allow this 

to be done faster and more accurately due to: i) dependence of N stable isotopes on individual trophic level, 

and ii) relative C isotope stability in the same ecosystem base (level I) nutrient sources. However, there is 

a lack of research on this subject, and little is known about the movement of substances and energy in small 

mammals. During the dissertation, small mammals will be captured in different biotopes (wetlands, 

meadows and forests) in different seasons, and samples of their potential nutritional objects (seeds, bark, 

rhizomes, etc.) will be collected. The isotopic relationship between small mammals (different species, age 

and sex) and their potential nutritional objects will allow modelling the movement of energy and materials 

between different ecosystems in space and time. 

Mokslo sritis: Gamtos mokslai 

Mokslo kryptis: Ekologija ir aplinkotyra N012 

Mokslinis vadovas: prof. dr. Alius Ulevičius, Biomokslų institutas, GMC, VU 

El. p.: alius.ulevicius@gf.vu.lt     

tel.: 8 5 239-8299 

 

Zoologija N 014 

Tema: „Vabalu ivairove negyvoje medienoje“ 

(„Saproxylic beetle diversity in deat wood“) 

Aprašymas:  

Mokslo sritis: Gamtos mokslai 

Mokslo kryptis: Zoologija N014 

Mokslinis vadovas: doc. Virginija Podėnienė, Biomokslų institutas, GMC, VU 

El. p.: virginija.podeniene@gf.vu.lt  

 

Chemijos inžinerija T 005 

 

Tema: „Alzheimerio ligos biožymenų biojutiklių sistemų sintezė ir tyrimai“ 

(„Development of bio-sensory systems for biomarkers of Alzheimer's disease“) 

Aprašymas:  

Sparčiai daugėjant pacientų sergančių Alzhaimerio liga atsiranda vis didesnis poreikis kuo ankstesniam 

ligos diagnozavimui, jos gydymui ir prevencijai. Šio doktorantūros studijų projektas skirtas sukurti 

biojutiklio sistemai, gebančiai įvertinti Alzheimerio ligos sunkumą arba ankstyvą diagnostiką pagal 

matuojamą specifinio biožymenų analitės koncentraciją realios terpės mėginiuose. Tyrimuose bus 

sujungtos kelių mokslinių grupių kompetencijos ir įdirbis, viena iš jų tiria ligos mechanizmus ir 



pasireiškimą, kita specializuojasi kuriant elektrocheminių biojutiklių sistemas. Doktoranto darbas 

daugiausia bus susijęs su pastarąja grupe, jis turės sintetinti ir tirti biojutiklių sistemas, o pavyzdžius su 

potencialiais biožymenimis gaus iš pirmosios grupės. Priklausomai nuo būsimos analitės tipo 

(nukleorūgščių, baltyminio ar metabolitų), biojutiklis turės būti fermentinio arba aptamerų tipo, 

konstruojamas kaip specifiškai funkcionalizuotas nanostruktūrizuoto aukso ar anglies darbinio elektrodo 

paviršius. Darbo rezultatai turi potencialą būti panaudoti kuriant Alzheimerio ligos biožymenų analizatorių, 

kuris būtų labai svarbus šios ligos ankstyvai diagnostikai ir pacientų monitoringui.  

Šis doktorantūros projektas skirtas drąsiam ir talentingam jaunajam mokslininkui, kuris dirbs 

tarpdisciplininiame projekte skirtam naujų Alzhaimerio ligos biožymenų biojutiklių kūrimui.  

A rapid population ageing has resulted in a growing number of patients with Alzheimer’s disease that 

creates an increasing need for early diagnosis, treatment and prevention of illness. This project for PhD 

studies is focused on creation of biosensor system, capable of determining the level or early diagnostics of 

Alzheimer’s disease by measuring concentration of specific biomarker analyte in real media samples. The 

research work will involve several scientific groups, one of which is focusing on mechanisms of disease 

progress and prevalence, the other one is developing electrochemical biosensor systems. The student’s work 

will mostly involve cooperation with the latter group, synthesizing and testing the biosensor systems while 

receiving information about potential disease biomarkers and samples from first one. Depending on analyte 

type (nucleic acid, protein and/or metabolite based), the biosensor might be enzymatic and aptamer type, 

constructed as a functionalized nanostructured gold or carbon surface working electrode. The work results 

might have a potential to be used in creation of Alzheimer’s disease biomarker analyser, which could be of 

utmost importance for patients’ monitoring and/or early prognosis of disease. 

The project is oriented for a courageous and talented scientist to work on the interdisciplinary project for 

development of new bio-sensors for biomarkers of Alzheimer's disease. 

Mokslo sritis: Technologijos mokslai 

Mokslo kryptis: Chemijos inžinerija (Biotechnologija) T 005 

Mokslinis vadovas: dr. Aurelijus Burokas, Biochemijos institutas, GMC, VU 

El. p.: aurelijus.burokas@gmc.vu.lt 

tel.: 8 5 223-4382 

 

Tema: „Transglutaminazės: geno raiškos ir taikymo tyrimai“ 

(„Transglutaminases: development of gene expression and application“) 

Aprašymas:  

Transglutaminazės priklauso fermentų grupei, žinomai kaip amino-aciltransferazės, kurios katalizuoja nuo 

kalcio priklausančias acilo perdavimo reakcijas tarp peptido surištų glutamino liekanų, kaip acilo donoro, 

ir peptido surištų lizino liekanų, kaip acilo akceptorių, susidarant intermolekuliniams ε-(γ-glutamilo) lizino 

ryšiams. Fermentas geba katalizuoti įvairių baltyminės kilmės šaltinių (išrūgos, sojos, kviečių baltymai, 

kazeinas, etc.) molekulių susiuvimą, kurio metu susidaro izopeptidinės jungtys - ypač atsparios proteolitinei 

hidrolizei. Ši ypatybė turi didelį susidomėjimą ir pritaikymo potencialą biokatalizėje – nuo fermentų 

imobilizavimo (daugkartinis panaudojimas, stabilumas) iki fermentinės makromolekulių sintezės.  

Šis doktorantūros projektas skirtas drąsiam ir talentingam jaunajam mokslininkui, kuris spręs vieną iš 

pagrindinių pramonės technologijos išsūkių – sukurti naują transglutaminazę ir ištirti jos kaip 

biokatalizatoriaus panaudojimo galimybes pridėtinės vertės makromolekulių sintezei ir gamybai.  



Transglutaminases belong to a class of enzymes known as amino-acyltransferases that catalyze calcium-

dependent acyl transfer reactions between peptide-bound glutamine residues as acyl donors and peptide-

bound lysine residues as acyl acceptors, resulting in the formation of intermolecular ε-(γ-glutamyl) lysine 

crosslinks. The enzyme is able to catalyze crosslinking of various source of proteins (whey, soy, wheat, 

caseinetc.) and the formed bonds by transglutaminase exhibit a high resistance to proteolytic degradation. 

This particular feature has a high interest and potential in biocatalysis - enzyme immobilization (reusability, 

stability) and enzymatic synthesis of macromolecules.  

The project is oriented for a courageous and talented scientist to address one of the key challenges in 

industrial technology - to develop novel transglutaminase as biocatalyst, that can perform industrially useful 

reactions for the production of value-added macromolecules. 

Mokslo sritis: Technologijos mokslai 

Mokslo kryptis: Chemijos inžinerija (Biotechnologija) T 005 

Mokslinis vadovas: dr. Inga Matijošytė, Biotechnologijos institutas, GMC, VU 

El. p.: inga.matijosyte@bti.vu.lt,  

tel.: 8 5 223 4371 

 

 

Tema: „Rekombinantinių biofarmacinių junginių sintezė mielėse pasitelkiant sintetinės biologijos 
įrankius“ 

(„Synthetic biology tools for the production of recombinant biopharmaceuticals in yeast“) 

Aprašymas:  

Farmacijos pramonėje vis didesnis dėmesys skiriamas rekombinantiniams baltymams, kurie pritaikomi 

įvairių ligų gydymui. Vaistų industrijoje genetiškai modifikuotos mielės yra puiki platforma gaminant 

biologiškai aktyvius rekombinantinius baltymus. Vienas didžiausių šių vienaląsčių eukariotų privalumų yra 

tas, kad jie yra pripažinti kaip saugūs producentai gaminant biofarmacinius junginius. Skirtingi mielių 

kamienai pasižymi nevienodu augimo greičiu bei sąlygomis, rekombinantinių baltymų sintezės lygiu bei 

modifikacijomis. Šiuo metu plačiausiai naudojamos kepimo mielės S. cerevisiae, tačiau siekiant skirtingų 

rezultatų bei užsibrėžiant naujus tikslus vis labiau domimasi ir kitomis mielių rūšimis: H. polymorpha, K. 

lactis, P. pastoris, ir Y. lipolytica. Panaudojus netradicinius mielių kamienus, pritaikius jų išskirtines 

savybes bei pasinaudojus sintetinės biologijos įrankiais, galima sukurti alternatyvias rekombinantinių 

baltymų sintezės platformas. 

Šių studijų metu bus koncentruojamasi į mielių ląstelių genetinį modifikavimą siekiant sukurti alternatyvias 

ir efektyvias raiškos sistemas svarbių farmacinių baltymų sintezei. Įvairūs sintetinės biologijos įrankiai, 

modifikuoti genų transkripcijos ir episominės DNR replikaciją reguliuojantys elementai bus išbandomi 

netradiciniuose mielių kamienuose. Virusų struktūriniai baltymai pasitarnaus kaip modelinis produktas dėl 

gerai įvaldytų ir prieinamų įrankių jų charakterizavimui, dėl sudėtingų šių baltymų ketvirtinių struktūrų. 

Pharmaceutical proteins comprise one of the fastest growing group of molecular medicines and currently 

plays important roles in the treatment of many diseases. Engineered yeast is an important production 

platform for the biosynthesis of high-value compounds with medical applications. Yeast cells are 

particularly advantageous as hosts for biopharmaceutical production because they are generally recognized 

as safe (GRAS) organisms. The various yeast expression platforms differ in several characteristics, 

including their productivity and with respect to their capabilities to secrete, to process and to modify 

proteins. S. cerevisiae is a traditional baker's yeast that has been used as a major host to produce 

biopharmaceuticals; however, several non-conventional yeast species including H. polymorpha, K. lactis, 



Pichia pastoris, and Y. lipolytica have gained increasing attention as alternative hosts for the production of 

recombinant proteins. 

This study will be focused on the engineering of yeast cells and the creation of effective alternatives for 

currently limited production systems of pharmaceutically relevant proteins. A set of synthetic biology tools, 

including modified and synthetic gene transcription and episomal DNA replication regulatory elements, 

will be tested in non-conventional yeast species. Viral structural proteins will be used as a model product 

for their well-established and available characterization tools and complex quaternary structure. 
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Tema: „Baltymų amiloidinės agregacijos slopinimo mechanizmų tyrimai“ 

(„Understanding inhibition of protein amyloid fibril formation“) 

Aprašymas:  

Baltymų amiloidinė agregacija siejama su eile ligų, tarp jų ir su tokiais neurodegeneracinisis susirgimais, 

kaip Alzheimerio ir Parkinsono ligos. Viena iš strategijų ieškant vaistų nuo šių ligų yra amiloidinės 

agregacijos slopinimas. Šiuo metu nė vienas iš potencialių slopiklių nebuvo sėkmingas klinikiniuose 

tyrimuose ir netapo vaistu. Viena galimų problemų slypi sudėtinguose amiloidinės agregacijos ir jos 

slopinimo mechanizmuose. Jei pavyktų gerai suprasti šiuos mechanizmus, tai leistų parinkti tinkamesnius 

slopiklius ir padidintų tikimybę išvystyti vaistus su amiloidais siejamų ligų gydymui. 

Protein misfolding and amyloid fibril formation is related to a series of diseases, including such major 

neurodegenerative disorders as Alzheimer‘s and Parkinson‘s diseases. Small molecule inhibitors of protein 

amyloid formation is one of the strategies in development of drugs, however none of such molecules had 

success in clinical trials as a drug to cure amyloid-related disease. One of the possible problems lays in 

complex mechanisms involved. Understanding of these mechanisms will lead to better selection of lead 

molecules and increase the success rate in future clinical trials. 
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Tema: „Rekombinantinių amiloidogeninių baltymų ir peptidų ekspresijos ir gryninimo metodų kūrimas 
ir tobulinimas“ 

(„Development of methods for expression and purification of amyloid-forming proteins and peptides“) 

Aprašymas:  



Amiloidnių agregatų susidarymas susijęs su eile ligų, tarp jų ir su tokiais susirgimais kaip Alzheimerio bei 

Parkinsono ligos. Su amiloidinėmis ligomis susijusių baltymų ir peptidų ekspresija ir gryninimas dažnai 

yra brangus ir sudėtingas, todėl tai tampa ribojančiu faktoriumi amiloidų susidarymo tyrimuose. Pigesni ir 

geresnės kokybės baltymai turėtų svarbų teigiamą poveikį visai amiloidų tyrimų sričiai. 

Formation of protein amyloid aggregates is related to a series of diseases, including such major 

neurodegenerative disorders as Alzheimer‘s and Parkinson‘s diseases. Expression and purification of 

disease-related proteins and peptides in sufficient amounts is often a rate- and budget-limiting factor in 

studies of amyloid formation. Cheaper and better-quality proteins will have an important positive effect on 

the field of amyloid research.   
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