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Eukariotinių ląstelių bioenergetikos (ELB) grupė: 

prof. habil. dr. Vida Mildažienė (0,25 prof., 0,25 vyriaus. m. darb.) 

doc. dr. Zita Naučienė (0,5 doc., 0,5 vyr. m. d.) 

dr. Rasa Žūkienė (1,0 doc.) 

dr. Laima Degutytė-Fomins (0,25 lekt., 0,25 m. d., 2012 m.  

motinystės atostogose)  

Dokt.  Giedrė Šilkūnienė (vad. V. Mildažienė, nuo 2012 spalio) 

  Svarbiausios ELB grupės mokslinių tyrimų kryptys: 

• ksenobiotikų (vaistinių medžiagų ir aplinkos teršalų) poveikio 

kepenų mitochondrijų oksidacinio fosforilinimo sistemai tyrimas; 

 

• hipertermijos įtakos vėžinių ir sveikų audinių ląstelėms tyrimai; 

 

• kamieninių ląstelių savybių ir jų taikymo širdies raumeniui 

regeneruoti tyrimai.  



Gyvūnų ląstelės struktūra 

Tyrimų objektas – eukariotinių ląstelių mitochondrijos 



ELB tyrimų grupė: publikuoti rezultatai 

Naučienė Z,  Žūkienė R, Degutytė-Fomins  L, Mildažienė V. Mitochondrial membrane  barrier 

function as a target of hyperthermia // Medicina. ISSN 1010-660X. Vol. 48 (5), 2012, 249-55.  

Rezultatai: Parodėme, kad sveikų audinių izoliuotų mitochondrijų vidinė membrana 

yra ypatingai jautri net karščiavimo temperatūrai (40°C). Aukštesnė temperatūra (41-

45°C) sukelia barjerinės funkcijos sutrikimą. Kai kurių organų (kepenų) mitochondrijų 

jautrumas hipertermijai priklauso nuo lyties. Silpna hipertermija aktyvina patelių ir 

slopina patinų mitochondrijų kvėpavimą. Duomenys, gauti tiesiogiai kaitinant 

izoliuotas mitochondrijas, buvo patvirtinti  eksperimentais  su perfuzuotomis 

kepenimis. 

 

Išvada. Hiperterminės ar kombinacinės terapijos protokolai turi būti vystomi 

atsižvelgiant į organų ir lyčių būdinguosius skirtumus. 

Hipertermijos (40-43°C) taikymas kartu su chemoterapija ir spinduline terapija yra 

efektyvus pagalbinis metodas gydant įvairios kilmės vėžį, tačiau jos veikimo tikslūs 

molekuliniai mechanizmai, kurių išaiškinimas būtų naudingas gydymo protokolų 

vystymui, nėra aiškūs. Šio tyrimo tikslas – nustatyti vieno iš hipertermijos taikinių – 

mitochondrijų membranų barjerinės funkcijos pokyčius hipertermijos įtakoje. Buvo 

tirtos širdies ir kepenų mitochondrijos. 



Eukariotinių ląstelių bioenergetikos tyrimų grupė: 

VDU klasterių projektų rezultatai 

Sveikos ir vėžinės ląstelės žymiai skiriasi Ca2+ jonų, 

kurie dalyvauja programuotos žūties (apoptozės) 

procese, pasiskirstymu. Iškelta hipotezė, kad gydant 

vėžį hipertermija Ca2+ jonų kiekis ir jų pasiskirstymas 

gali būti vėžinių ląstelių žūtį lemiantis veiksnys.  

Rezultatai: Gauta stipri koreliacija tarp tirtų ląstelių 

linijų Ca2+ jonų kiekio mitochondrijose ir 

gyvybingumo, nustatyto dažant kristaliniu violetiniu  

48 h po hipertermijos. Koreliacijos tarp citozolinio 

Ca2+ jonų kiekio ir gyvybingumo nebuvo gauta. 

Normalios (nevėžinės) ląstelės yra atsparesnės 

hipertermijai, nei vėžinės. Jautriausių - HeLa linijos 

vėžinių ląstelių - Ca2+ jonų kiekis mitochondrijose 

buvo 21% didesnis nei atspariausiose - CX1 – 

ląstelėse ir 2,7 karto didesnis nei nevėžinėse 

CHO. Vėžinių linijų ląstelėse mitochondrijų kiekis 

nesiskyrė.  

VDU klasterių projektas  “Ca2+ jonų kiekio įvertinimas vėžinių ląstelių 

mitochondrijose” (2011-2012 m., vad. Z. Naučienė) . 

Vėžinių ląstelių atsako į chemoterapiją, hiperterminę chemoterapiją ir hiperterminę terapiją tyrimai 

tęsiami vykdant VDU klasterių projektą "Normalių ir vėžinių ląstelių atsako į kombinacinį 

terapinį stresą palyginamasis tyrimas“(2012-2013 m., vad. Z. Naučienė). 



Kiti projektai 

Bendradarbiavimas su Lietuvos Sveikatos universtetu, vykdant  projektą 

“Citrato sintazė - taikinys gydant nutukimą ir diabetą”, finansuojamą EFSD 

(European Foundation for the Study of Diabetes).  

Nutukimas yra vis didėjanti visuomenės problema, didinanti daugelio chroniškų 

ligų, tokių kaip 2 tipo diabeto, širdies ir kraujagyslių ligų, kepenų suriebėjimo 

ligos ir vėžio, riziką. Nutukimas yra kompleksinė daugelio genų raiškos ir 

aplinkos (dietos, fizinio aktyvumo) poveikio išdava. Mono- ir bizigotinių dvynių 

bei šeimų tyrimai parodė, kad 70% kūno riebalų skirtumų gali lemti genetiniai 

faktoriai. Buvo nustatyta, kad A/J linijos pelės yra atsparios riebalais turtingai 

dietai, jos nepriauga svorio. Išsiaiškinta, kad šių pelių citrato sintazės (CS) 

aktyvumas keturgalviame raumenyje, kepenyse ir širdyje yra mažesnis nei kitų 

linijų pelių, nors nei CS baltymo, nei mitochondrijų kiekis nėra mažesnis. Todėl 

daroma prielaida, kad CS slopinimas galėtų būti viena iš nutukimo mažinimo 

strategijų. CS slopinimo modeliu tyrimams naudojamos izoliuotos 

mitochondrijos iš kongeninių pelių, turinčių A/J būdingą mutaciją CS 

gene ir iš laukinio tipo (kontrolinių) B6 linijos pelių. Tyrimuose vertinamas CS 

slopinimo poveikis mitochondrijų funkcijoms (kvėpavimo greičiui antroje ir 

trečioje metabolinėje būsenoje, mitochondrijoms oksiduojant įvairius 

substratus). 2012 m. buvo atlikti kontroliniai matavimai,  o 2013 m. yra tiriamos 

kongeninės pelės. 



2013 m. mokslinės veiklos planas: 
 

1. Vykdyti VDU klasterių projektą "Normalių ir vėžinių ląstelių atsako į 

kombinacinį terapinį stresą palyginamasis tyrimas“ 

2. Kartu su LSMU vykdyti EFSD projektą “Citrato sintazė - taikinys 

gydant nutukimą ir diabetą” (“Citrate synthase as a target in 

treatment of obesity and diabetes”) 

3. Bendro Lietuvos-Baltarusijos projekto „Augalų medžiagų apykaitos ir 

fungicidinės apsaugos skatinimas, sėklas ir sodinamąją medžiagą 

veikiant plazma ir radijo bangomis“  vykdymas (dirbama bendrai su 

VDU Kauno Botanikos sodu). 



  

 

 

 

 

 

Projekto tikslas - alternatyvių tradiciniams cheminiams metodams žemės ūkio ir 

dekoratyvinių augalų sėklų agronominės kokybės ir fungicidinių savybių gerinimo būdų 

paieška, siekiant mažinti pesticidų poveikį aplinkai.  

Lietuvoje bus atliekami botaniniai, fitopatologiniai ir biocheminiai magnetinio lauko ir 

plazmos poveikio augalų sėkloms ir iš jų išaugintiems augalams tyrimai. Baltarusijos 

pusės uždaviniai bus susiję su plazmos aukštadažnuminės tūrinės iškrovos žemo 

dažnio ir aukšto dažnio elektromagnetinio lauko tyrimais, o taip pat bus kuriami 

optiniai-spektroskopiniai ir elektrofiziniai metodai, skirti plazmos susilietimo su 

veikiamu pavyzdžio paviršiumi parametrų diagnostikai. 

  

Bus tiriamas šaltos plazmos ir elektromagnetinio poveikio metodų poveikis 

dekoratyvinių sumedėjusių augalų – gelsvažiedžio tulpmedžio (Liriodendron tulipifera 

L.), juodojo šilkmedžio (Morus nigra L.), Smirnovo rododendro (Rhododendron 

smirnowii Trautv.) sėkloms ir jo įtaka augalų daigumui, vystymuisi, biocheminėms 

savybėms ir atsparumui patogenams.      

Projektas „Augalų medžiagų apykaitos ir fungicidinės apsaugos skatinimas, 

sėklas ir sodinamąją medžiagą veikiant plazma ir radijo bangomis“ (registracijos 

Nr. TAP-LB-12-013), vykdomas pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerijos ir Baltarusijos Respublikos valstybinio mokslo ir technologijų komiteto 

bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programą. 

 

Projekto partneriai: Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos B.I. Stepanovo 

Fizikos institutas ir Baltarusijos universiteto Minsko botanikos sodas. 



Bakterijos struktūra 

Tyrimų objektas – energijos virsmai mikroorganizmų (bakterijų, 

archėjų ir mielių) ląstelėse ir jų apvalkalėlių barjerinių funkcijų 

valdymas  

MEB grupės tyrimų tikslas - antimikrobinių priemonių 

efektyvumo didinimas stiprinant jų sąveiką su ląstelėmis ir 

alternatyvių antibiotikams priemonių paieška  



Membranų biochemijos (MEB) grupė: 

prof. dr. Rimantas Daugelavičius (1,0 prof.) 

doc. dr. Lina Ragelienė (1,0 doc.) 

doc. Simona Lengvinaitė (0,5 doc. + 1,0 postdoc)  

dr. Odeta Buzaitė (0,5 lekt.) 

dr. Violeta Vaitkevičienė (1,0 lekt. nuo 2012 rugsėjo) 

Dokt.  Valeryia Mikalayeva (vad. R. Daugelavičius) 

Dokt. Irma Orentaitė (vad. R. Daugelavičius) 

Dokt. Agnė Bitinaitė (nuo 2012 spalio, vad. R. Daugelavičius) 

 

Svarbiausios MEB grupės mokslinių tyrimų kryptys: 

•Medžiagos ir metodai daugiavaisčio atsparumo siurblių 

aktyvumo nustatymui;  

•Virusų patekimo į ir išėjimo iš ląstelių mechanizmų tyrimai; 

•Membranose aktyvių junginių veiklos mechanizmų tyrimai. 





Išmetimo siurblių tipai 



DVA slopikliai 

• Sukuria „kamštį” išorinės 

membranos kanale; 

• Sukelia konkurenciją siurblio 

išmetamam vaistui; 

• Apsunkina trikomponentės 

sistemos susijungimą 

• Trikdo siurblio aprūpinimą 

energija  

• Keičia membranos savybes 

Slopiklių veikimo mechanizmai 





10/31/2013 

16 

System for studies of interaction of lipophilic ions with bacteria 

Tetraphenylphosphonium (TPP+): 

P+ 



PAbN įtaka TPP+ jonų sąveikai su S. enterica ląstelėmis 



Bacteriophage infection cycle  



 

 

Lioy VS, Machon C, Tabone M, Gonzalez-Pastor JE, Daugelavičius R, Ayora 

S, Alonso JC. The ζ Toxin Induces a Set of Protective Responses and 

Dormancy. PLoS One. 2012;7(1):e30282.  Impact factor 4.092 

 

Jakutytė L, Lurz R, Baptista C, Carballido-Lopez R, São-José C, Tavares P, 

Daugelavičius R. First steps of bacteriophage SPP1 entry into Bacillus 

subtilis. Virology. 2012 , 422(2):425-34. Impact factor 3.351 

 

Tamulevičius T, Šeperys, R, Andrulevičius M, Kopustinskas V, Meškinis Š, 

Tamulevičius S, Mikalayeva V, Daugelavičius R. Application of holographic 

sub-wavelength diffraction gratings for monitoring of kinetics of bioprocesses. 

Appl surface sci. 2012; 258: 9292-9296.  Impact factor  2.103 

MEB mokslinės grupės 2012 m. publikacijos: 



Parengta disertacija klasterio tematika: 

Ieva Antanavičiūtė „Kamieninių ląstelių tyrimai ir taikymas triušio širdies 

raumeniui regeneruoti“. Apginta 2012 m kovo 23 d. (ELB) 

 

Grupėje keturi doktorantai: 

Valeryia  Mikalayeva, Irma Orentaitė, Agnė Bitinaitė (MEB) 

Giedrė Šilkūnienė (ELB) 

 

2012 metais apginti du magistro baigiamieji darbai: 

Agnė Bitinaitė, Vaida Mėlinavičiūtė (MEB) 

1. COST veiklos BM0701 Antibiotikų pernaša ir išmetimas: naujos 

strategijos bakterijų atsparumui įveikti (Lietuvos atstovas R. 

Daugelavičius) 

2. Podoktorantūrinės stažuotės projektas, skirtas DVA siurblių slopiklių 

kūrimui ir tyrimams. Stažuotoja dr. Simona Lengvinaitė, vad. R. 

Daugelavičius  

3. VDU klasterių projektas “Lactococcus lactis bakteriofaginės 

infekcijos tyrimai“, Nr. BF-12-12  

Vykdyti projektai: 



Pagrindinės MEB grupės tyrimų kryptys 2013 metais: 

 
1. DVA siurblių slopiklių paieška 

2. Bakterijų DVA siurblių slopiklių poveikio eukariotinių ląstelių siurbliams 

tyrimai 

3. Halofilinių bakterijų ir archėjų virusinės infekcijos tyrimai 

4. Mielių toksinų poveikio membranų laidumui tyrimai 

5. Atsparumo lizocimui mechanizmai Pieno rūgštį gaminančiose 

bakterijose 

6. Deguonies įtakos Pieno rūgštį gaminančių bakterijų virusinei infekcijai 

tyrimai 



ELB mokslininkų mokslo populiarinimo veiklos viešina 

VDU GMF veiklas ididina studijų VDU GMF patrauklumą. 

Jos nukreiptos į: 

 

• moksleivius – NMA biologijos/biochemijos sekcija; 

• mokytojus – mokytojų gamtamokslinių kompetencijų 

didinimo projektų vykdytojai; 

• visuomenę: 

Kasmet – 2006 – 2012 m. rengiama Kauno mokslo šventė 

„Pamatyk kitaip“- rėmėjas Lietuvos Respublikos Švietimo ir 

Mokslo ministerija, dabar – projektas VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-003 

„Nacionalinės mokslo populiarinimo priemonių sistemos 

sukūrimas ir įgyvendinimas“ 

Mokslo populiarinimo veikla 
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AČIŪ, KAD 

KLAUSĖTE! 


