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Tematika 

 

Galimos disertacijų temos Institucija Galimi vadovai 

1. Suaugusiųjų kamieninės ląstelės ir audinių 

regeneracija 

 

(Adult stem cells and tissue regeneration) 

 

Suagusio žmogaus mezenchiminių 

kamieninių ląstelių miogenezės 

molekulinių mechanizmų tyrimai ir 

jų panaudojimas audinių 

regeneracijai 

Valstybinis mokslinių tyrimų 

institutas Inovatyvios 

medicinos centras 

(State Research Institute 

Centre for Innovative 

Medicine) 

Dr. Daiva Bironaitė  

2. Biožymenų paieška psoriaze ir psoriazine 

artropatija sergantiems pacientams. 

 

(The search for biomarkers in psoriasis and 

psoriatic arthropathy patients) 

HLA-Cw6 geno reikšmė psoriaze 

ir psoriaziniu artritu sergančiųjų 

pacientų ligos diagnostikai bei 

eigai ir jo ryšys su uždegiminio 

proceso žymenimis. 

 

Valstybinis mokslinių tyrimų 

institutas Inovatyvios 

medicinos centras 

(State Research Institute 

Centre for Innovative 

Medicine) 

Prof. habil. dr. Algirdas 

Venalis 

3. Pluripotentinių kamieninių ląstelių kūrimas ir 

jų funkcinė analizė bei panaudojimas ligų 

mechanizmų tyrimuose. 

 

(Generation and functional anglysis of 

pluripotent stem cells and their application for 

disease modeling) 

1. Indukuojamų pluripotentinių 

kamieninių ląstelių sukūrimas ir jų 

funkcinė analizė bei fiziologinių ir 

patologinių angiogenezės 

mechanizmų tyrimai, panaudojant 

kritine galūnių išemija sergančių 

pacientų biologinę medžiagą. 

2. Indukuojamų pluripotentinių 

ląstelių sekretomos analizė ir 

baltymų, pasižyminčių terapinėmis 

savybėmis išgryninimas ir 

panaudojimas audinių 

regeneratyviniuose modeliuose in 

vitro ir in vivo. 

3. Ligos specifinių pluripotentinių 

Valstybinis mokslinių tyrimų 

institutas Inovatyvios 

medicinos centras 

(State Research Institute 

Centre for Innovative 

Medicine) 

Dr. Algirdas Žiogas 



ląstelių platformų sukūrimas ir 

panaudojimas ligų modeliavime, 

biožymenų analizėje ir vaistinių 

preparatų tyrimuose. 

 

4. Mažų jonizuojančios spinduliuotės apšvitos 

dozių poveikio tyrimai 

 
(Impacts of low dose radiation exposure) 

 

1. Mažų dozių jonizuojančios 

spinduliuotės poveikis DNR struktūrai 
Vytauto Didžiojo universitetas 

 

Vytautas Magnus University 

doc. dr. Saulius 

Mickevičius 

5. Genų elektropernašos in vivo ir in vitro 

mechamizmų tyrimai ir taikymai 

1. Genų elektropernašos in vivo ir 

in vitro mechamizmų tyrimai ir 

taikymai 

Vytauto Didžiojo universitetas 

 

Vytautas Magnus University 

prof. dr. Saulius 

Šatkauskas 

6. Vektorių ir jų pernešamų parazitų bei patogenų 

tyrimai  

 

Investigation of vectors and vector-borne 

parasites and pathogens 

1. Smulkiųjų žinduolių 

ektoparazitai 

Ectoparasites of small mammals 

 

Vytauto Didžiojo universitetas 

 

Vytautas Magnus University 

prof. dr. Algimantas 

Paulauskas 

2. Kregždžių ektoparasitai ir jų 

užsikrėtimas patogenais. 

Ectoparasites of swallows and 

infection by pathogens. 

 

Vytauto Didžiojo universitetas 

 

Vytautas Magnus University 

prof. dr. Jana 

Radzijevskaja 

prof. dr. Algimantas 

Paulauskas 

3. Migruojančių paukščių 

užsikrėtimas erkėmis ir jų 

pernešamais patogenais. 

Vytauto Didžiojo universitetas 

 

Vytautas Magnus University 

prof. dr. Jana 

Radzijevskaja 

prof. dr. Algimantas 

Paulauskas 

4. Afrikinio kiaulių maro 

molekuliniai tyrimai 

Vytauto Didžiojo universitetas 

 

Vytautas Magnus University 

dr. Vaclovas Jurgelevičius 



7. Aplinkos kokybės būklės, gamtinių 

ekosistemų, buveinių, rūšių, bendrijų, 

populiacijų struktūros, funkcionavimo, 

jautrumo, pažeidžiamumo, genetinės įvairovės, 

adaptacijų, mikroevoliucijos globalios kaitos ir 

antropogeninio poveikio sąlygoms dėsningumų 

ir mechanizmų tyrimai, teorinių pagrindų 

kūrimas ir analizė 

 

Research into the status of environmental 

quality, patterns and mechanisms of the 

structure, functioning, sensitivity, 

vulnerability, genetic diversity, adaptations and 

microevolution on natural ecosystems, 

habitats, species and communities under global 

change and anthropogenic impact, and the 

development of theoretical fundamentals and 

projections 

1. Paprastojo ąžuolo (Quercus 

robur L.) džiūtis – Phytophtora 

genties oomicetų vaidmuo ir šių 

patogenų ekologija 

The role of Phytophthora in the 

decline of oak (Quercus robur) 

and ecology of these pathogens 

Gamtos tyrimų centras 

 

Nature Research Centre 

dr. Daiva Burokienė 

8. Pušų patogeninių karantininių grybų genetinės 

įvairovės ir patogenezės tyrimai. Augalo-

šeimininko, endofitų ir patogenų tarpusavio 

sąveika 

 

Studies on genetic diversity and pathogenesis 

of pine pathogenic quarantine fungi. host-plant 

and fungus (endophytes and pathogens) 

interactions. 

1. Pušų karantininių grybų 

(Lecanosticta acicola ir 

dothistroma spp.) populiacijų 

genetinės įvairovės ir 

patogenezės tyrimai: augalo-

šeimininko, patogenų ir endofitų 

tarpusavio sąveika. 

2. Patogeninio invazinio grybo 

Lecanosticta acicola populiacijų 

genetinės įvairovės ir 

patogenezės tyrimai: augalo 

šeimininko, patogenų ir endofitų 

tarpusavio sąveika 

Gamtos tyrimų centras 

 

Nature Research Centre 

dr. Svetlana Markovskaja 

9. Sarcocystis genties parazitų paplitimo, 

įvairovės, sistematikos, filogenijos tyrimai 

naudojant morfologinius ir DNR sekų analizės 

metodus. 

 

1. Sarcocystis genties parazitų 

įvairovė elniniuose (Cervidae) 

Lietuvoje. 

Gamtos tyrimų centras 

 

Nature Research Centre 

dr. Petras Prakas 



Investigations into Sarcocystis prevalence, 

diversity, taxonomy and phylogeny using 

morphological and DNA sequences analysis. 

10. Mielių dgRNR virusų funkcionavimo ir 

slopinimo tyrimai 

 

Investigation of functioning and suppression of 

yeast dsRNA viruses 

1. Mielių dgRNR virusų 

funkcionavimo ir slopinimo 

tyrimai 

 

Gamtos tyrimų centras 

 

Nature Research Centre 

doc. dr. Elena Servienė 

 


